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การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเองสําหรับการ
บูรณาการการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ
ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
พัชรีภรณ์ บางเขียว1* สบสันติ ์ อุตกฤษฏ์2 ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ สิรริ กั ษ์ รัชชุศานติ3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ) พัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสําหรับการบูรณาการ
การสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ 2) เพื่อพัฒนา และ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร ครู และนักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการ
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ ด้านการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ และด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม จํานวนรวมทัง้ สิน้
267 คน ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ ) รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การผลิตชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผล
สําหรับผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการนํ าไปใช้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2) หลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบการอบรมใน
ห้องเรียนประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาอบรมรวม 30 ชัวโมง
่ หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย 6 หน่ วย
การเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้รปู แบบ CIPP Model เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม ประกอบด้วย ) การประเมิน
สภาวะแวดล้อมเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้บริหารและครู พบว่า ความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะของครูในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 2) การประเมินปจั จัยเบือ้ งต้น ได้แก่ การประเมินหลักสูตร
ฝึ กอบรม พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด มีค่าดัชนีความสอดคล้องกันทุกรายการ และมีค่า
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาทุกรายการเช่นกัน 3) การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมและหลัง
ฝึ กอบรม พบว่าผลสัมฤทธิ ์ของคะแนนด้านทฤษฏี มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบฝึ กหัดเท่ากับ 85.44 และคะแนน
เฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบเท่ากับ 83.28 และผลสัมฤทธิ ์ของคะแนนด้านปฏิบตั เิ ท่ากับ 85.47 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ด้านการจัดการฝึ กอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 4) การประเมินผลผลิต ได้แก่ การ
ติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทําชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเองได้คุณภาพในระดับดี และ
สามารถนํ าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด ดังนัน้ หลักสูตรฝึ กอบรมจึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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Abstract
The purposes of this research were: ) to develop and evaluate the model of integrated self-learning packages
for students with professional experience transfer according to the vocational education curriculum and 2) to
develop and validate the efficiency of the training program to construct the integrated self-learning packages. The
target group in this study were total amount 267 that consisted of administrators, teachers, students of the Office of
the Vocational Education Commission and the specialists in vocational education, professional experience
transferring. The results of the training model development can be concluded as follows. ) The self-learning
package constructing model consisted of 4 main parts, i.e. needs analysis, content and course analysis, selflearning package constructing and assessment. The specialists rated the appropriateness of the model at the
highest level. 2) The developed training program on self-learning package constructing was designed as classroombased training consisting of both theoretical and practical parts with the training duration of 30 hours and training
content consists of six modules of topics. The efficiency of the training program evaluated by CIPP Model can be
reported as follows. () Context evaluation: to study basic information for training program development was
reported by the administrators and teachers very high needs in teacher’s knowledge and skills. (2) Input evaluation:
the developed training program was evaluated at very high level of appropriateness with the overall item objective
congruence and content validity. (3) Process evaluation: the pre and post training evaluation showed that the
achievement of the theoretical part was 85.44 while that of the exercise scores was 83.28, and that of the practical
part was 85.47, higher than the set criteria on both theory and practice parts revealing effective training
management. (4) Product evaluation: the result of the follow-up study of the trainees showed that they could
conduct self-learning package effectively and apply the knowledge in classroom management appropriately. The
evaluation was conducted with the experience transfer students; so, it can be concluded that the developed training
program was effective in accordance with the set objectives.
Keywords: The development of training program, self-learning package constructing, teacher training
program on self-learning package constructing
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1. บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กําหนด
ให้การจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และให้ผูเ้ รียนสามารถนํ าผลการเรียนที่สะสมไว้มาเทียบ
โอนกันได้ ทัง้ ผลการเรียนในรูปแบบเดียวกันหรือต่ าง
รูปแบบ ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันและต่าง
สถานศึกษา ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์
จากการฝึ ก อาชี พ จากประสบการณ์ ชี ว ิ ต หรื อ จาก
ประสบการณ์การทํางาน []
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาํ เนินการ
จัดการอาชีวศึกษาสําหรับผูเ้ รียนกลุ่มเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ งานอาชีพในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงเพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูท้ ่มี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในงานอาชีพได้สามารถนํ า
ความรูแ้ ละประสบการณ์มาประเมินเทียบโอนเข้าสูห่ น่วยกิต
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีว
ศึกษา ซึ่งทําให้ผู้มปี ระสบการณ์ ในการทํางานหรือผู้ท่มี ี
งานทํามีโอกาสได้รบั ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ และมี
คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงขึน้ นําไปสูก่ ารพัฒนากําลังแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง [2]
จากการติดตามผลการปฏิบตั งิ านเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ งานอาชีพของสถานศึกษาในสังกัด ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ครูทส่ี อน
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 75.50
มีความต้องการสื่อประเภทที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เช่ น ชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จะสามารถ
บูรณาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และใช้เป็ นเครื่องมือสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทัง้ ยังขาดความรูค้ วาม
เข้าใจและทักษะเกีย่ วกับการจัดทําสือ่ ประเภทชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สําหรับบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รีย นกลุ่ ม เที ย บโอนฯ ที่ ต น
รับผิดชอบ [3]
ด้วยความจําเป็ นทีต่ อ้ งจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนา
และยกระดับการศึกษาของกําลังแรงงานเพื่อการพัฒนา
ประเทศ และด้วยความสําคัญของการเทียบโอนความรู้
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และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นกลไกในการสร้างโอกาสและคุณภาพ
กําลังแรงงานในภาพรวม จึงมีความจําเป็ นที่ครูผูส้ อนจะ
ต้องได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและทักษะใน
การจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ จึงเป็ นการ
สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัด
ทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองขึน้ [4] เพื่อให้ครูได้สามารถ
นําไปจัดทําสือ่ เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน การสอน อันจะ
นําไปสูก่ ารพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและการ
พัฒนากําลังแรงงานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2. เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดทําชุดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองสําหรับการบูรณาการการสอนนักศึกษา
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพ ตาม
หลักสูตรการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับ
บูรณาการการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์งานอาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
3. ขอบเขตการวิ จยั
3. เนื้อหาทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสําหรับการบูรณาการ
การสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
งานอาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษานี้เป็ นเนื้อหาตาม
รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ในรายวิชา
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
หมวดวิชาสามัญ
3.2 การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ ผู้วจิ ยั
ประยุกต์ใช้รปู แบบการประเมิน CIPP Model [6] ในการ
ประเมินหลักสูตรทัง้ ระบบ ประกอบด้วย การประเมินด้าน
สภาวะแวดล้อม การประเมินด้านปจั จัยเบือ้ งต้น การ
ประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต
ส่วนในการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรใช้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทัง้ ด้านทฤษฏีและปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้า
รับ การอบรม ซึ่ง เป็ น ประสิท ธิภ าพของกระบวนการ/
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ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E/E2) โดยประสิทธิภาพด้าน
ทฤษฎี กําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่คะแนนร้ อยละ
80/80 และประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นปฏิ บ ัติ กํ า หนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพโดยการประเมินผลจากงานภาคปฏิบ ตั ิท่ี
คะแนนร้อยละ 75
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
4. ขัน้ ตอนการวิจยั
การวิจยั พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ จัดทําชุดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ได้แบ่งขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้
เริม่ ต้น
ศึกษาสภาพ ปญั หาและแนวทางในการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
พัฒนารูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ประเมินรูปแบบ (Model) การจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพือ่ การจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ประเมินหลักสูตรฝึ กอบรมครูโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-out)

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพของสถาน
ศึก ษาสังกัด สํา นั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 25 คน 3) นักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ ของสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการการชีวศึกษา
จํานวน 250 คน และ 4) ผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และด้านการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 7 คน
5. ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่
) รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
2)
หลักสูตร ฝึกอบรมครูเพือ่ จัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
5. รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
5.. รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่
) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น
2) การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
3) การผลิตชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4) การประเมินผล
ดังรูปที่ 2 รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง
รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
5..2
ตนเองฯ ที่พฒ
ั นาขึ้น ได้มกี ารประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน  คน มีผลการประเมินในภาพรวม
มีค วามเหมาะสมในระดับ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.59)
รายละเอียดตามตารางที่ 

นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation)
ติดตาม ประเมินผล (Follow up) หลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร
สิน้ สุด

รูปที่  ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั
4.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุม่ ตัวอย่างการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม เป้าหมาย
ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ ) ผูบ้ ริหาร เป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 40 คน 2) ครู ผูส้ อนนักศึกษากลุ่ม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

องค์ประกอบของ
การวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็ น

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็ น

การวิ เคราะห์
ความต้องการจําเป็ น

การสรุปผลการวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็ น

การวิ เคราะห์
หลักสูตรรายวิ ชา

การผลิ ตสื่อ
ชุดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิ น

การประเมิ นผล

173

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
เพือ่ วิเคราะห์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความต้องการจําเป็ น

การวิเคราะห์
คุณสมบัตขิ อง
ผูเ้ รียน

การวิเคราะห์
หัวข้อเรือ่ ง

การกําหนด
หน่วยการสอน

การกําหนด
วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

การกําหนด
แนวทางการ
ประเมินผล

การเลือก
ประเภทสือ่ /
ช่องทาง

การกําหนด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

ทฤษฎี
การเรียนรู/้
วิธสี อน

การออกแบบ
สือ่ การเรียนรู้

การเขียน
ผังงาน

การสร้าง
สตอรีบ่ อร์ด

การสร้าง /เขียน
โปรแกรม

ทฤษฎี
การ
ทฤษฎี
เรียนรู
้ ้
การเรี
ยนรู

การหา
ประสิทธิภาพ
สือ่ การเรียนรู้

การสร้าง
เครือ่ งมือ
ประเมินผล

การจัดทําคูม่ อื
การใช้ชุด
การเรียนรู้

หลักการ
ประเมินผล

ตอนการ
ขัขัน้ น้ ตอนการ
ประเมินนผล
ผล
ประเมิ

เครือ่ งมือการ
ประเมินผล

เกณฑ์การ
ประเมินผล

รูปที่  รูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดทําชุดเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
รายการประเมิ น
. รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2. รูปแบบมีขนั ้ ตอนการพัฒนา
ครบถ้วนและสมบูรณ์
3. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการ
นําไปใช้ฝึกอบรมครูเพือ่ จัดทําชุด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
4. รูปแบบมีขนั ้ ตอนในการพัฒนาที่
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย

ܠത

S.D.

4.54

0.52

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มากทีส่ ดุ

4.45

0.69

มาก

4.36

0.50

มาก

4.36

0.50

มาก

รวมเฉลี่ย

5.2 หลัก สูต รฝึ ก อบรมครูเ พื่อ จัดทํา ชุ ดการเรีย นรู้
ด้วยตนเองฯ มีผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
5.2. หลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุ ดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ มีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรที่
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รายการประเมิ น
5. รูปแบบมีขนั ้ ตอนในการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชาครบถ้วนสมบูรณ์
6. รูปแบบมีขนั ้ ตอนของการผลิตสือ่
การเรียนรูท้ ส่ี ามารถนําไปใช้ได้จริง
7. รูปแบบนี้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ได้เป็ นอย่างดี
8. รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ܠത

S.D.

4.45

0.52

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

4.8

0.60

มาก

4.64

0.50

มากทีส่ ดุ

4.27

0.65

มาก

4.59 0.44

มากที่สดุ

ใช้กบั การฝึ กอบรมแบบอบรมในห้องเรียน (Classroom
training methods) ซึ่งมีทงั ้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
ตามเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร ใช้เวลาอบรม รวม
30 ชัวโมง
่ (5 วัน)
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3) การประเมิ น กระบวนการ (Process
5.2.2 การประเมินการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม
Evaluation : P) เป็ นการประเมินวิธดี าํ เนินการระหว่างการ
มีผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี้
นําหลักสูตรฝึ กอบรมครูไปใช้จริง (Implementation) กับ
) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
กลุ่ ม เป้ าหมายคือ ครู ผู้ ส อนนั ก ศึก ษากลุ่ ม เทีย บโอน
Evaluation: C) ได้แก่ การประเมินความต้องการจําเป็ นใน
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นหมวดวิช าสามัญ ระดับ
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรู้
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชัน้ สู ง จากวิท ยาลัย สัง กัด
ด้วยตนเองฯ ที่จะทําให้ทราบข้อมูลความรู้ท่จี ําเป็ นต้อง
ได้รบั การพัฒนาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าหลักสูตร
จากการศึกษา พบว่า ข้อความรูท้ เ่ี ป็ นความต้องการจําเป็ น
ฝึกอบรมครูเพือ่ จัดทําชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเองฯ สามารถ
ของครูมจี ํานวนทัง้ สิ้น 6 เรื่อง ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ด้วย
นํ ามาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้เข้ารับการ
ตนเอง การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ
ฝึ ก อบรม จํ า นวน 25 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทํ า
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นของการจัดทําชุดการ
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบเท่ากับ 85.44 / 83.28 และมี
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา การผลิต
คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบตั ิจากการจัดทําชุดการเรียนรู้
ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการประเมินผล
ด้วยตนเองระหว่างการฝึ กอบรมเท่ากับ 85.47 ซึง่ มีค่าสูง
2) การประเมิ น ป ัจ จั ย นํ าเข้ า (Input
กว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ ร้อยละ 75 และเมื่อพิจารณาเป็ น
Evaluation : I) ได้แก่ การประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายหัวข้อ พบว่าทุกหัวข้อเรื่องมีค่าร้อยละของคะแนน
ฝึ กอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้หลักสูตร
ภาคปฏิบตั เิ ฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทุกรายการ ดังตารางที่ 3
ซึง่ มีผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพือ่ จัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ที่

รายการประเมิ น

1. หลักสูตรสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้
จริง
. หลักสูตรเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม
. หัวข้อเรือ่ งของการฝึกอบรมมีความ
ครบถ้วนและครอบคลุมหลักสูตร
4. แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อเรือ่ ง
. หัวข้อเรือ่ งเรียงลําดับได้อย่าง
เหมาะสม
6. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความ
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
7. เนื้อหาของหลักสูตรครบถ้วนและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม
เหมาะสมกับหลักสูตร

0.4

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มากทีส่ ดุ

9.

4.83

0.4

มากทีส่ ดุ

0.

4.47

0.64

มาก

.

4.50
4.50

0.55
0.55

มาก
มาก

2.
3

4.67

0.52

มากทีส่ ดุ

4.

4.67

0.52

มากทีส่ ดุ

5.

4.33

0.52

มาก

ܠത

4.83

S.D.

() การประเมิน คุ ณ ภาพของหลัก สูต ร
ฝึ ก อบรมครูเ พื่อ การจัดทํา ชุด การเรีย นรู้ด้ว ยตนเองฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน หลัก สูตรในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50)
หลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อการจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วย
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ที่

รายการประเมิ น
เนื้อหาเหมาะสมกับครูผสู้ อนทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรม
สือ่ การสอน (PowerPoint)
ครอบคลุมเนื้อหา
คําถามมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมี
คําตอบทีแ่ น่นอนเพียงคําตอบเดียว
สือ่ ทีใ่ ช้มคี วามสวยงาม น่าสนใจ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวข้อเรือ่ ง
แบบทดสอบครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหาในใบเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายและ
รูปแบบของใบเนื้อหามีความน่าสนใจ
รวมเฉลีย่

ܠത

4.50

0.84

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

4.33

0.52

มาก

4.50

0.55

มาก

4.7
4.50

0.75
0.55

มาก
มาก

4.50

0.55

มาก

4.50

0.84

มาก

4.50

0.32

มาก

S.D.

ตนเองฯ มีความสอดคล้องกันทุกรายการ (ค่า IOC = )
แบบประเมินผลการฝึ ก อบรม แบบติด ตามผลการเข้า
ฝึกอบรมสําหรับผูบ้ งั คับบัญชาและสําหรับผูเ้ รียน และแบบ
ประเมินการจัดทํ าชุ ดการเรียนรู้ด้ วยตนเองฯ มีความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (CVR = .00) ทุกรายการ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพือ่ การจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ในภาพรวม
ที่
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการประเมิน
หัวข้อเรือ่ งสอดคล้องกับชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับหัวข้อเรือ่ ง
เนื้อหาในชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสอดคล้องกับหัวข้อเรือ่ ง
เนื้อหาในชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหัวข้อเรือ่ ง
แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหาในชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
รวมเฉลีย่

(2) การนํ าหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อการ
จัดทํา ชุด การเรีย นรู้ด้ว ยตนเองฯ ไปทดลองใช้ (Tryout) โดยทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และความเป็ นไปได้ก่อนการ
นํ าหลักสูตรไปใช้จริง พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมสามารถ

IOC
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

ผลการประเมิน
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

นํ ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้เข้ารับการฝึ ก
อบรม จํานวน 25 คน มีคะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบ ฝึ กหัด
และแบบทดสอบเท่ากับ 84.84/82.24 และมีคะแนนจาก
การปฏิบตั ใิ นการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองระหว่าง
การฝึกอบรมเท่ากับ 84.9 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คา่ ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
จากภาคทฤษฎีและปฏิบตั สิ าํ หรับการทดลองใช้หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้จริง

หัวข้อเรื่องของหลักสูตรฝึ กอบรม

. ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2. การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์งานอาชีพ
3. การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นของการ
จัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4. การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
5. การผลิตชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6. การประเมินผล
รวมเฉลีย่

การทดลองใช้หลักสูตร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละของ
คะแนน
คะแนนเฉลีย่
คะแนนจาก
เฉลีย่ จาก
จาก
ประสิทธิภา
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พจากการ
(E)
(E2)
ปฏิบตั งิ าน

ร้อยละของ
คะแนนจาก
ประสิทธิภา
พจากการ
ปฏิบตั งิ าน

85.00
82.86
83.47

82.50
80.57
80.80

.
.
.

85.50
84.57
85.33

83.50
82.29
83.47

85.83
85.83
84.00

84.82
85.20
86.50
84.84

83.06
82.60
82.00
82.24

.
.11
1.
84.9

86.7
84.20
84.75
85.44

84.00
8.80
84.25
83.28

90.83
86.
80.00
85.47

การจัดฝึ กอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.33) ดังตารางที่ 5 และการติดตาม
และประเมิ น ผลหลัง การฝึ ก อบรมของครู ท่ี ผ่ า นการ
ฝึกอบรม พบว่า ครูทผ่ี า่ นการฝึกอบรมสามารถนําเอา
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การนําหลักสูตรไปใช้จริง
ร้อยละของ
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
จาก
จากแบบ
แบบฝึกหัด
ทดสอบ
(E)
(E2)

ความรู้แ ละทัก ษะที่ไ ด้จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้ใ นการ
จัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ ได้เป็ นอย่างดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ย ในการจัด ทํา ชุ ด การเรีย นรู้ด้ว ยตนเองฯ
เท่ากับ 85.77 ตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินผลการฝึกอบรมครูเพือ่ การจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมสําหรับการทดลองใช้หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้จริง
การทดลองใช้หลักสูตร

รายการประเมิ น
. หัวข้อการฝึกอบรมมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับหลักสูตร
2. เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม
3. เนื้อหาของหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม อ่านเข้าใจง่าย
5. สือ่ ทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
6. สภาพของห้องทีใ่ ช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสม
7. โสตทัศนูปกรณ์มคี วามครบถ้วน สมบูรณ์ใช้งานได้ดี
8. แบบฝึกหัดและใบงานในแต่ละหัวข้อช่วยให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเพิม่ มากขึน้
9. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
0. การตรวจแบบฝึกหัด แบบทดสอบและการแจ้งผลมีความเหมาะสม
. ความเหมาะสมของวิทยากรฝึกอบรมในภาพรวม
2. ความชัดเจนในการอธิบายและการลําดับเนื้อหาของวิทยากร
3. การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมสอบถามและการตอบปญั หาข้อคําถามได้ชดั เจนของ
วิทยากร
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
5. หลังจากได้รบั การฝึกอบรม ได้รบั ความรู้ และทักษะ ในการจัดทําสือ่ ประเภทชุด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพิม่ ขึน้
6. หลังจากทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมสามารถนําความรู้ และทักษะไปใช้ในการจัดทําสือ่
ประเภทชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้จริง
รวมเฉลีย่

การนําหลักสูตรไปใช้จริ ง

4.3
4.42
4.42
4.33
4.3
4.46
4.42
4.33
4.3
4.33
4.23
4.3
4.38

0.60
0.63
0.63
0.77
0.63
0.52
0.63
0.55
0.63
0.77
0.55
0.63
0.5

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก

4.23
4.3

0.60
0.75

มาก
มาก

4.23
4.3

0.60
0.75

มาก
มาก

4.50

0.52

มากทีส่ ดุ

4.50

0.52

มากทีส่ ดุ

4.33

0.64

มาก

4.33

0.64

มาก

x�

S.D.

4.3
4.42
4.42
4.33
4.3
4.46
4.42
4.33
4.3
4.33
4.23
4.3
4.38

0.60
0.63
0.63
0.77
0.63
0.52
0.63
0.55
0.63
0.77
0.55
0.63
0.5

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก

x�.

S.D.

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ จากการทดลองใช้หลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช้จริง
รายการประเมิ น

การทดลองใช้หลักสูตร
ผลการ
คะแนน
ร้อยละ
ประเมิน
เฉลีย่

ขัน้ เตรียมการ
. วิธกี าร ขัน้ ตอนการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ
26
2. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นของการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม 26
ขัน้ พัฒนาชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
3. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาได้อย่างถูกต้อง
26
4. จัดสร้างโปรแกรมการผลิตชุดการเรียนรูฯ้ ได้อย่างถูกต้อง
26
5. จัดสร้างองค์ประกอบของสือ่ ตามโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน
25
6. ประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูฯ้ ได้อย่างถูกต้อง
26
ขัน้ ผลสําเร็จของชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
7. ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์สามารถเข้าใช้งานใน
26
ระบบออนไลน์ได้ดี
8. เนื้อหาบทเรียนของชุดการเรียนรูฯ้ ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา
26
9. รูปแบบการนําเสนอบทเรียนและการประเมินผลมีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
25
0. ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในระบบ|
25
ออนไลน์ได้จริง
รวมเฉลีย่
257
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การนําหลักสูตรไปใช้จริ ง
ผลการ
คะแนน
ร้อยละ
เฉลีย่
ประเมิน

87.60
85.20

ผ่าน
ผ่าน

27
26

90.00
86.66

ผ่าน
ผ่าน

85.20
86.67
87.53
85.20

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

25
27
26
26

83.33
90.00
86.66
86.66

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

86.00

ผ่าน

27

90

ผ่าน

88.00
84.3
84.53

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

25
26
26

83.33
86.66
86.66

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

85.77

ผ่าน

26

87.05

ผ่าน
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นอกจากนี้ ในการประเมินการนํ าความรู้และ
ทักษะในการฝึ กอบรมไปใช้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นว่าครูท่ผี ่านการฝึ กอบรมสามารถนํ าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดทําชุ ดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมได้อย่างเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) ส่วน
ผูเ้ รียนมีความคิดเห็นต่อการนําความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จาก
การฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
เพื่อ ใช้ ใ นการจัด การเรีย นการสอนครู ใ นภาพรวมว่ า
สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมมาก (ค่าเฉลีย่ 4.27)
3) การประเมิ น กระบวนการ (Process
Evaluation : P) เป็ นการประเมินการดําเนินการระหว่าง
การนํ าหลักสูตรฝึ กอบรมครูไปใช้จริง (Implementation)
พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองฯ สามารถนํามาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ครูผู้เข้ารับการฝึ กอบรม จํานวน 25 คน มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบเท่ากับ 85.44 /
83.28 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบตั ิจากการจัดทํา
ชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่ างการฝึ กอบรมเท่ ากับ
85.47 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด ดังตารางที่ 4 และการ
จัดฝึ กอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 4.33) ดังตารางที่ 5
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
เป็ นการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม พบว่า ครูท่ี
ผ่านการฝึ กอบรมสามารถนํ าเอาความรู้และทักษะที่ได้
จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดทําชุ ดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้เป็ นอย่างดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการจัดทําชุด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ร้อยละ 87.05 ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด และมีระดับคุณภาพผลงานอยู่ในระดับดีทงั ้ หมด
ตามตารางที่ 6 ในส่วนการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
และผู้ เ รีย น มีค วามคิด เห็น ว่ า ครู ท่ีผ่ า นการฝึ ก อบรม
สามารถนํ าความรูแ้ ละทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้
ในการจัด ทํ า ชุ ด การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง เพื่อ ใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนในภาพรวมได้อย่างเหมาะสมมาก
(ค่าเฉลีย่ 4.29) นอกจากนี้ ผูเ้ รียนซึ่งเป็ นนักศึกษากลุ่ม
เทียบโอนฯยังมีความคิดเห็นต่อการใช้ชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่จดั ทําโดยครูท่ผี ่าน
การฝึ กอบรมในภาพรวม พบว่าครูสามารถนําความรูแ้ ละ
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ทักษะที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดทําชุ ดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.62)
6. สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครัง้ นี้ ม ี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที่ ส ามารถนํ า มา
อภิปรายผล จําแนกตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
6. การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดทําชุดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ จากการดําเนินการวิจยั มีขอ้ ค้นพบ
ซึ่งเป็ นประเด็นสําคัญ ได้แก่ รูปแบบการจัดทําชุ ดการ
เรียนรูด้ ้วยตนเองฯ มีความเหมาะสมมากที่สุดในการนํ า
ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อ
จัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ (ค่าเฉลีย่ 4.64) ดังตาราง
ที่  จากผลของการวิจยั ดังกล่าวสามารถอภิปรายได้โดย
เหตุผลดังต่อไปนี้
6.. รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีองค์ประกอบทีเ่ ป็ น
ขัน้ ตอนของการพัฒนาชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ท่ีต่ อเนื่ องกัน และเป็ นไปตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีท่ไี ด้รบั การยอมรับ ซึ่งในแต่ละ
องค์ประกอบนี้เป็ นส่วนสําคัญของการสร้างสรรค์ส่อื เพื่อ
การเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
6..2 รู ป แบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น ได้ ม ี ก ารจํ า แนก
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบที่สําคัญอย่างชัดเจน
ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบย่อยทีส่ าํ คัญของ
การผลิตสือ่ การเรียนรูอ้ นั เป็ นไปตามหลักการของการผลิต
สือ่ การเรียนรู้
6..3 รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นประโยชน์ ตรง
ตามความต้องการ และสามารถพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถของครูซง่ึ เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการวิจยั ในการ
จัดทําสือ่ ประเภทชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯอย่างแท้จริง
6..4
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ง่ายต่อการนํ าไป
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อจัดทําชุ ดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากมีรายละเอียดในองค์ประกอบของรูปแบบ
ที่ชดั เจนและเป็ นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
จากรายละเอียดของเหตุผลทัง้ 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ดํารงศักดิ ์ [7] ทีศ่ กึ ษาใน
เรื่องของการจัดทํ าชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการ
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นวดไทย ซึ่งได้ม ีการพัฒนารูปแบบการจัดทําชุ ดการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง ที่มกี ารประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีขนั ้ ตอนของการผลิตหรือการสร้างชุด
การเรียนรูท้ ม่ี หี วั ข้อความรูต้ ามแนวคิดและหลักการสร้าง
สื่อ การเรียนรู้ท่ีม ีป ระสิทธิภ าพ เช่ นเดียวกับ กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน [8] และ ชัยยงค์ [9] ทีม่ แี นวคิดในการ
สร้างชุ ดการเรียนไว้เป็ นขัน้ ตอน กล่ า วคือ ต้องมีก าร
กําหนดหมวดหมูเ่ นื้อหาและประสบการณ์ มีการใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ การออกแบบชุดการเรียนรู้ การจัดทําคู่มอื
การใช้ชุดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือประเมินผลการหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ เป็ น
องค์ประกอบย่อยทีส่ าํ คัญของการผลิตชุดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
6.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง จากการ
ดําเนินการวิจยั มีขอ้ ค้นพบซึ่งเป็ นประเด็นสําคัญ ได้แก่
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ
เป็ นหลักสูตรทีม่ ปี ระโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมมากทีส่ ุด
สามารถนํ าไปปฏิบตั ิได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.83) และเป็ น
หลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (E/E2 = 85.44/83.28 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบตั ริ อ้ ยละ 85.47) จากผลของ
การวิจ ัย ดัง กล่ า วสามารถอภิ ป รายผลได้ โ ดยเหตุ ผ ล
ดังต่อไปนี้
6.2. หลักสูตรฝึ กอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นี้เป็ น
หลักสูตรที่ดําเนินการตามวิธกี ารวิจยั อย่างเป็ นขัน้ ตอน
แต่ละขัน้ ตอนในการสร้างหลักสูตรมีการจัดองค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ของหลัก สู ต รอย่ า งครบถ้ ว น เหมาะสม และ
สอดคล้องกัน
6.2.2 หลักสูตรฝึ กอบรมที่ผู้ว ิจ ัยพัฒนาขึ้นนี้ ม ี
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ครอบคลุ ม ในทุ ก
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยได้มกี ารนํ าเทคนิค การ
วิเคราะห์หวั เรื่อง (Topic Analysis) ซึง่ มีการวิเคราะห์หวั
เรื่องหลัก หัวเรื่องย่อย โดยมีการวิเคราะห์รายการความรู้
เพื่อการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างเป็ นลําดับ
ขัน้ ตอนและเป็ นระบบที่ชดั เจน สามารถระบุเนื้อหาและ
ขอบเขตได้ครบถ้วน ทําให้สามารถพัฒนาหลักสูตรฝึ ก
อบรมและสร้างชุ ดฝึ กอบรมได้อย่างเป็ นขัน้ ตอนและมี
ประสิทธิภาพ
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6.2.3 หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ เป็ นประโยชน์ ตรง
ตามความต้องการของผู้จ ัดทํา / ผู้ใช้ส่อื และสามารถ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของครูซ่งึ เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจยั ในการจัดทําสื่อประเภทชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองฯ ได้เป็ นอย่ างดี เนื่ องจากหลักสูตรฝึ กอบรมนี้
ั หา
ได้พ ฒ
ั นาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของสภาพป ญ
ความต้องการจําเป็ นของผูเ้ กี่ยวข้อง ทําให้ได้เนื้อหาของ
หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับสภาพความต้องการ สามารถนําสู่
การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีคุณภาพ
6.2.4 หลักสูตรฝึ กอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นี้
ดําเนิ นการฝึ กอบรมโดยใช้กระบวนการฝึ กอบรม/การ
เรียนการสอนตามรูปแบบ MIAP ที่ม ีหลักการสําคัญที่
สนับสนุ นผู้เข้ารับการฝึ กอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะที่สามารถ
ปฏิบตั งิ าน ได้จริง มีการดําเนินกิจกรรมในหน่วยฝึกอบรม
ทีเ่ น้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบตั จิ ริง จึงสามารถ
ดําเนินการฝึ กปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากรายละเอียดของเหตุผลทัง้ 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น
สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ พิสฐิ [0]
ซึ่งมีหลักการสําคัญว่าขัน้ ตอนในการสร้างหลักสูตรเป็ น
รายละเอียดที่มคี วามสําคัญ ต้องมีการจัดองค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ของหลัก สู ต รให้ ค รบถ้ ว นอย่ า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มปี ระสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทต่ี อ้ งการและสอดคล้องกับ พิเชฎษ์ [] ทีพ่ ฒ
ั นา
หลักสูตรฝึ กอบรมการพัฒนาความเข้มแข็งของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกฤช
[2] ที่พฒ
ั นาหลักสูตรฝึ กอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวาง
แผนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งมีความมุ่งหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมที่สาํ คัญคือเพื่อสร้าง ทดลองใช้
และประเมินผลหลักสูตรโดยมีการดําเนินการฝึกอบรมโดย
ใช้กระบวนการฝึ กอบรม/การเรียนการสอนตามรูปแบบ
MIAP ทีม่ หี ลักการสําคัญทีส่ นับสนุ นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีความรู้
และทักษะที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
จริง ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
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7. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิ จยั ไปใช้และการวิ จยั
ในครัง้ ต่อไป
7. ข้อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจยั ไปใช้
7.. ระดับนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถนํ ารูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ
และหลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุ ดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากงานวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการฝึ กอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดเพื่อให้ม ี
ความรู้ ความสามารถในการจัดทํา ชุ ดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพือ่ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ทีต่ นเองรับผิดชอบได้ต่อไป
7..2 ระดับสถานศึกษา
) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนํ า
หลักสูตรฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จากงานวิจ ัยนี้ ไปประยุ ก ต์ใช้เพื่อการฝึ กอบรมครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถ
จัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพื่อใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
2) ครูผสู้ อนสามารถนํ าชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองทีไ่ ด้จากการฝึ กอบรมครูเพื่อการจัดทําชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองฯ ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา สําหรับผู้เรียนกลุ่ม
เทียบ โอนฯ ของสถานศึกษา
3) นักศึกษากลุม่ เทียบโอนฯ ในสถาน
ศึกษามีโอกาสได้ใช้ชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองฯ ทีค่ รูผเู้ ข้า
รับการอบรมได้จ ดั สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
7.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครัง้ ต่อไป
7.2. ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการจัดทําชุด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในลักษณะของสือ่ ประเภทชุดมอดูล
ที่เป็ นลักษณะของสื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ออฟไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อนํ ามาใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรฝึ กอบรมครู ซึ่งรูปแบบชุดการเรียนรูใ้ นลักษณะ
ออฟไลน์น้ีจะช่วยให้สถานศึกษาที่มขี อ้ จํากัดในเรื่องการ
ใช้อนิ เตอร์เน็ตสามารถนําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนี้มาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้
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7.2.2 ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูเพื่อจัดทําชุ ดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็ น
หลัก สู ต รที่ผู้ เ ข้า รับ การอบรมสามารถเรีย นรู้ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์ โดย
ไม่ต้องใช้วทิ ยากรในการสอน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ครูทไ่ี ม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เนื่องจากมีขอ้ จํากัดใน
เรื่องของเวลาในการเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการ
อบรมโดยการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อมของ
แต่ละบุคคลได้ต่อไป
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบประเมิน หลัก สู ต ร กรรมการสอบป้ องกั น
วิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่องมือวิจยั และ
ตรวจประเมินรูปแบบการจัดทําชุดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาที่
ร่วมสนับสนุ นข้อมูลและส่งบุคลากร ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจ ยั เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร รวมทัง้ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ทีส่ นับสนุ นทุนอุดหนุ นโครงการวิจยั
ในครัง้ นี้
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