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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
พุทธ ธรรมสุนา1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียน
การสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนใน
รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ สําหรับรายวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้
และการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ 17 องค์ประกอบและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีจํานวน 13 หัวข้อเรื่อง และในรูปแบบซิปในการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมพบว่าวัตถุประสงค์การฝึกอบรมตามหัวข้อเรื่องในการ
ฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
และหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบทีพ่ ัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าดัชนี
ความสอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยรวมมีความสอดคล้องกัน และแบบทดสอบชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 13 โดยรวมมี
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.70-0.86 ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในภาคทฤษฎี มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.71/83.14 และภาคปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทีร่ ้อยละ 80/80 และร้อยละ
75 ตามลําดับ และผลการประเมินผลผลิตพบว่าผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนที่ได้นําความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
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The Development of Teacher Training Course
on the Competency Based Instructional Design for Vocational Courses
Put Thamsuna1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop and evaluate the Competency Based
Instructional Design Model for Vocational Courses 2) to develop and investigate the effectiveness of
the Development of Teacher Training course in the Competency Based Instructional Design for
Vocational Courses. The target group for this research consisted of specialists, directors, instructors
and the students in the field of Industrial Technician under the Office of Vocational Education
Commission. The training program was evaluated by applying the CIPP Model of Daneil L.
Stufflebeam with the following findings ; 1) The Competency Based Instructional Design Model for
the Vocational Course was evaluated under the framework of instructional design consisting of 5
phases ; analysis , design , development , implementation and evaluation and 17 components. The
results revealed that the overall appropriateness of the procedure by the experts reached the high
level and the overall appropriateness of the training model was congruent. 2)The results of the
effectiveness of the developed teacher training model for Vocational Course consisted of 13 topics
with the results as follows. The context evaluation reveals very high congruence on the training
topic and the objectives. On the input evaluation, the highest aspect was on the appropriateness
of the training course. The results of the Index of Congruency (IOC) of behavioral objectives ranged
very high with the test reliability at very high. The process evaluation showed that the effectiveness
of the theory was at the average of 85.71/83.14 while the practical part was 83.88 % higher than
the set criteria at 80/80 and 75% respectively. On the result evaluation, the supervisors reported
high satisfaction towards the trained teachers at the highest level, especially on their knowledge
and skill application. Furthermore, students learning with the trained teachers reported their
satisfaction at the highest level. It can be concluded that the developed training model for the
Vocational Course was effective according to the set criteria and the research hypothesis.
Keywords: Development of Training Course , Instructional Design , Competency Based Instruction
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1. บทนํา
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอาชีวศึกษาตลอดจน
แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกันในด้าน
การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนตามความต้ อ งการของ
ประเทศ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เศรษฐกิจและสังคม โดยจะต้องพัฒนากําลังคนระดับกึ่ง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้
เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กําหนดไว้ อย่างไรก็
ตามผลการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
[1] พบว่าคุณภาพกําลังคนที่ผลิตได้ขาดคุณลักษณะทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะที่จํ าเป็น ความรู้และทั กษะวิชาชี พ
ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรง
ลักษณะงาน ไม่มีประสบการณ์ สถานประกอบการส่วน
ใหญ่ ต้องนําไปฝึกอบรมใหม่อย่างน้อย 3-6 เดือน ทําให้
ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น อีกทั้งระบบยังขาด
กลไกที่สะท้อนความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไปสู่
ภาคการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน ยังเน้นเพื่อ
การให้วุฒิบัตรมากกว่าคํานึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติ
งานได้ จ ริ ง และตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ภ าค
อุตสาหกรรมหรือชุมชน ประกอบกับสภาพปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ศึกษาอาชีวศึกษา พบว่าครูบางส่วนยังขาดความรู้ความ
สามารถ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัด
การเรี ยนการสอนไม่ เน้ นการฝึ กปฏิ บั ติ สมรรถนะทาง
วิชาชีพ และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เนื้อหาขาด
การวิ เคราะห์ อาชี พ เน้ นทฤษฎี ที่ กว้ างเกิ นไป และไม่
ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ ทําให้ไม่สอดคล้อง
ตามความต้ อ งการของสั ง คม เศรษฐกิ จ และสถาน
ประกอบการในหลากหลายวิชาชีพ จากสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าว มีสาเหตุเกิดจาก ครูผู้สอน
ขาดประสบการณ์ ขาดการฝึกอบรมเพิ่มเติม อีกทั้งครูไม่
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
ขาดรู ปแบบแนวทางการจั ดการเรี ยนการสอนมุ่ งเน้ น
สมรรถนะอาชีพที่ชัดเจนซึ่งทําให้ครูมีความต้องการฝึก
อบรมในการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ ดัง
ผลการวิจัยของดาวรุ่ง [2] ที่พบว่าครูมีความต้องการ
จําเป็นในการฝึกอบรม เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
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ปฏิบัติด้านการออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะมากที่สุด
จากข้อมูลสรุปได้ว่าครูผู้สอน ยังขาดความรู้ ความ
เข้ า ใจในการออกแบบการเรี ย นการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะประสบผลสําเร็จต่ํา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาที่สําคัญ ต้องมีการ
พัฒนาครูผู้สอน โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของบรรเลง [3]
ที่กล่าวไว้ว่า ควรปรับระบบการเรียนการสอนวิชาชีพให้
อยู่ในรูปแบบฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะเป็น
กระบวนทัศน์ชั้นนําสําหรับการศึกษาทางด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาเป็นนวัตกรรมการศึกษา แนวคิด และวิธีการ
ที่ จะนํ าไปสู่ การปรั บปรุ งการศึ กษาหรื อการฝึ กอบรม
วิชาชีพ นับได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งทีเ่ หมาะสมสําหรับการ
จัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเน้นความรู้
ทักษะและเจตคติ ของผู้ เรี ยนเป็ นการเชื่อมโยงการจั ด
การศึกษากับงานอาชีพ ให้การทํางานมีประสิทธิภาพ [4]
การจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะเป็นระบบการ
เรียนการสอนวิชาชีพที่เน้นความสามารถพื้นฐาน การ
เรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและความ
สามารถในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียน
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนอยู่ตลอดเวลา
ผู้ ที่ จ บออกไปต้ อ งมี ส มรรถนะผ่ า นเกณฑ์ ขั้ น ต่ํ า ที่ ไ ด้
กําหนดไว้ [5]
สรุปแนวคิดการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะเป็น
ระบบการเรียนการสอนวิชาชีพที่จะนําไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาการพั ฒนาหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
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การจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาชี พของครู ที่ ยั งขาด
ประสิทธิผลอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สนองนโยบาย
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และ
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ เป็น
การเร่งผลักดันการพัฒนากําลังคนเชิงคุณภาพทั้งความรู้
ทักษะและเจตคติให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สําหรับรายวิชาชีพ
2.2 เพือ่ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ใช้ระเบียบวิธี
การวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการฝึกอบรม
สังเคราะห์และประเมินรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะรายวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรมกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 7 กลุ่มตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
3.2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
การฝึกอบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพจํานวน 5 คน
3.2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนก
หัวหน้างานพัฒนาหลั กสูตร และครู ผู้สอนรายวิชาชี พ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมจํานวน 469 คนเพื่อ
ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและความต้ อ งการฝึ ก อบรมการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ สําหรับ
รายวิชาชีพ
3.2.3 กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 9 คนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้ นตอนการดํ าเนิ นการขององค์ ประกอบ รั บรองและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
3.2.4 กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและเครื่ อ งมื อ วั ด ผล ประเมิ น ผล
ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 5 คน
3.2.5 กลุ่มที่ 5 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน จากวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ที่ใช้ในขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
3.2.6 กลุ่มที่ 6 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จํานวน 20คน จากวิทยาลั ยเทคนิ ค
อุดรธานี ที่ใช้ในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ ซึ่งเป็นคน
ละกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
3.2.7 กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้บังคับบัญชาของครูที่เข้า
รับการฝึกอบรม จํานวน 9 คน และนักศึกษาของครูที่
ผ่ านการฝึ กอบรมจากการนํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้
จํานวน 140 คน เพื่อติดตามผลการฝึกอบรม
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ขั้นศึกษาข้อมูลสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการฝึกอบรมใช้แบบสอบถามเพือ่ รวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าแผนก และ
ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รวมจํานวน
3 ชุด ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อตัง้ แต่ 0.8-1.0
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3.3.2 ขั้นร่างรูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
เครื่องมือได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับ
ขั้นตอนดําเนินการ และองค์ประกอบของรูปแบบที่ได้
จากฉบับร่างจากการสังเคราะห์ขึ้น รับรองและประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.3.3 ขั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม โดย
พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ ซึ่งได้หัวข้อเรื่อง
จํานวน 13 หัวข้อเรื่อง แล้วนําไปวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา วิธีการ
สอน สื่อ การวัดและประเมินผล ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยคู่มือวิทยากร แผนการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ เนื้อหา แบบฝึกหัดและเฉลย แบบฝึกปฏิบัติ
แบบทดสอบและเฉลยและสื่อประกอบ
3.3.4 ขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และแบบประเมิน
ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบราค พบว่ า
แบบทดสอบชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 13 มีค่าความเชื่อมั่น
โดยรวมอยู่ระหว่าง 0.70-0.86 และแบบประเมินการจัด
ฝึกอบรม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 ตามลําดับ
3.3.5 ขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง และขั้น
ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อหาประสิทธิภาพ
หลั ก สู ตรฝึ กอบรม โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ปแบบซิ ป (CIPP
Model) มีการประเมินสภาวะแวดล้อม โดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่องกับ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และแบบประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรมในภาพรวม ประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นแบบ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อเรื่องฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติ ก รรม และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมกั บ แบบ
ทดสอบ ซึ่งแบบประเมินทุกชุดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อตั้งแต่ 0.6-1.0 การประเมินกระบวนการใช้ 1)
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 2) แบบประเมินผลด้าน
ปฏิบัติ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ฝึกอบรม คุณภาพของชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพด้าน
ทฤษฎี 83.81/80.75 และด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.61
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และการประเมินผลผลิตเป็นแบบติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อครูผู้สอน และ
นักศึกษาที่เรียนจากครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรม การ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบการออกแบบการเรี ย นการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ สําหรับรายวิชาชีพโดยผลการพัฒนารูปแบบ
การออกแบบการเรี ย นการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สําหรับรายวิชาชีพ ดังแสดงในรูปที่ 2
การวิเคราะห์ (Analysis)
วิเคราะห์ความ
ต้องการ

วิเคราะห์อาชีพ

วิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชาชีพ

โครงการสอน

วิเคราะห์งานและ
ภาระงาน

วิเคราะห์มาตรฐาน
ของงาน

การออกแบบ (Design)
เนื้อหา

วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม

แผนการสอน

กิจกรรม

ประเมินผล
สื่อ

การพัฒนา (Development)
พัฒนาคู่มอื การเรียน
คู่มือการสอนและสือ่

ประเมินและ
ปรับปรุง

ทดลองใช้วัสดุ
การเรียนการสอน

การนําไปใช้ (Implementation)
วางแผนการจัด
การเรียนการสอน

จัดการเรียน
การสอน

วัดและ
ประเมินผล

การประเมิ นผล (Evaluation)
รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล

การติดตามผล

การปรับปรุง
แก้ไข

ผลสะท้อนกลับ – ปรับปรุง
รูปที่ 2 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
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จากรูปที่ 2 แสดงรูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 5 ระยะประกอบด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนํา
ไปใช้ และการประเมิ น ผล และมี อ งค์ ป ระกอบ 17
องค์ ประกอบ ซึ่ งผลการประเมิ นความเหมาะสมของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (  =4.20,S.D.=0.59) เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิ จั ยทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบได้ รั บการพั ฒนามา
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นระบบแต่ละขั้นตอน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน เริ่มตั้งแต่ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน ร่าง
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
และสั มภาษณ์ เชิ งลึ กผู้ เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บขั้ นตอนการ
ดําเนินการและองค์ประกอบของรูปแบบ จากนั้นจึงนํา
ข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและสังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับ
รายวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น โดยประยุกต์ใช้แนวคิดวิธีระบบ
เป็นหลักในการพัฒนา พร้อมทั้งกําหนดองค์ประกอบที่
สําคัญในการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับราย
วิชาชีพ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนได้ จึงทําให้ผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบดังกล่าว อยู่ใน
ระดั บมาก ผลการวิ จั ยนี้ สอดคล้ องผลการศึ ก ษาของ
Norton [6] ที่ได้พัฒนาระบบการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนขึ้นซึ่งเรียกว่า (SCID model) เพื่อใช้สําหรับการ
จั ด การศึ ก ษาแบบฐานสมรรถนะและการเตรี ย มช่ า ง
เทคนิค ซึ่งรูปแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
นําไปใช้งานสูง ระบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษามีโครงสร้าง และขั้นตอนที่สําคัญประกอบ
ด้วยระยะดําเนินการ 5 ระยะ และมีองค์ประกอบ 23
องค์ประกอบ ระยะดําเนินการ 5 ระยะประกอบด้วย 1)
การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การ
นําไปใช้และ 5) การประเมินผล
4.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ โดยผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีจํานวน 13 หัวข้อ

_18-0086(047-054)6.indd 52

เรื่อง ได้แก่ 1) แนวคิด หลักการการจัดการเรียนการสอน
แบบฐานสมรรถนะ 2) การวิเคราะห์อาชีพ 3) การ
วิ เ คราะห์ ง านและการสั ง เคราะห์ ง าน 4) การเขี ย น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การสร้างใบเนื้อหา 6) การ
สร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบลําดับ
ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน 8) การสร้ างใบสั่ งงาน 9) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและ
สร้างสื่อการสอน 11) ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีสอน
วิชาชีพ 12) การวางแผนการสอนและ 13) การออกแบบ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ โดยหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้ ว ย คู่ มื อ วิ ท ยากร แผนการฝึ ก อบรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หา แบบฝึ ก หั ด และเฉลย แบบฝึ ก
ปฏิ บั ติ แบบทดสอบและเฉลย และสื่ อ ประกอบการ
บรรยาย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 13 หัวข้อเรื่อง
ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ครูในการออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สํ า หรั บ รายวิ ช าชี พ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบซิ ป (CIPP
Model) เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
สรุปได้ดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่าวัตถุประสงค์
การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรม โดยรวม มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. =
0.07) หั วข้ อเรื่ องในการฝึ กอบรมมี ความสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม โดยรวมมีค่าความสอดคล้อง
กัน (IOC=1) และการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.52) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจาก
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมของพิสิฐ
[7] ซึ่งเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกําหนดเป็น
ร่ างหลั กสู ตร โดยการวิ เคราะห์ หั วข้ อเรื่ อง เพื่ อให้ ได้
หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบ ฝึกหัด แบบทดสอบ
แบบประเมิน และการกําหนดวิธีการสอนจึงทําให้ผลการ
ประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของหลักสูตร
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกันทุกรายการ
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสําหรับรายวิชาชีพ
หัวข้อเรื่องการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยรวมมีค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ งอยู่ ร ะหว่ า ง 0.8-1.00ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
หลั ก สู ตรฝึ กอบรมได้ ผ่ านกระบวนการวิ เ คราะห์ และ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ อง ทํ าให้ ครูผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
ทักษะ สามารถนําไปใช้ในการสอนนักศึกษาได้จริงจึงทํา
ให้ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องกันทุกรายการ
3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ใน
ภาคทฤษฎี โดยคิดคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ และในภาคปฏิบัติคิดคะแนนจากการปฏิบัติ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมจากการนําไปใช้ (N=20)
คะแนน
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ปฏิบัติ

คะแนนรวม
133
186
130

คะแนน
เต็มรวม
2,280
3,093
2,181

ร้อยละ
85.71
83.14
83.88

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
จากการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปใช้ ใ นภาคทฤษฎี มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.71/83.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดร้อยละ 80/80 และภาคปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดที่ร้อยละ 75
และผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการอบรม
ที่มีต่อการจัดฝึกอบรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.48) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรม มีความจําเป็น
สําหรับครูผู้สอน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้จริง รวมทั้งมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม
พร้ อ มทั้ ง สื่ อ ประกอบ และวิ ท ยากรมี ค วามสามารถ
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ถ่ายทอดความรู้ตรงตามเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จึงทํา
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
กําหนด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชาติ ช าย [8] ที่ ได้ ศึ กษาการพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรม
หัวหน้างานในการพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะช่างเทคนิค
ซ่อมบํ ารุ งรั กษาตามความต้ องการเฉพาะแห่ งของสถาน
ประกอบการ พบว่ าผลการนํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ มี
ประสิทธิภาพ 82.47/82.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
80/80 และภาคปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83.12
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75
4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่า1) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนที่ได้นําความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึ ก อบรมไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59,
S.D. = 0.52) และการติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมกับ
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสอนจากครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบฐานสมรรถนะสํ า หรั บ รายวิ ช าชี พ ของ
ครูผู้สอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.53, S.D. = 0.52) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผน การ
เรียนการสอนที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น ได้มาจากรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและนําไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยผ่ า นการพั ฒ นาตามแนวคิ ด ทฤษฎี
และหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงทําให้
ผู้บังคับบัญชา และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
การเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hans Jorg
witt and other [9] ที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดการ
ศึ ก ษาแบบฐานสมรรถนะ ในโรงเรี ย นวิ ศ วกรรมเคมี
สหรัฐอเมริกาที่พบว่าผลจากการนํารูปแบบไปใช้ พบว่า
อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพในการสอน และเน้น
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญมากขึ้น อีก
ทั้งนักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนสูงขึ้น
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ครูผู้สอนรายวิชาชีพ ควรนําเอารูปแบบการ
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ออกแบบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ สําหรับ
รายวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพให้สูงขึ้น
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรนํารูปแบบ
การออกแบบการเรี ย นการสอนแบบฐานสมรรถนะ
สําหรั บ รายวิช าชีพ ไปเผยแพร่และจัด ฝึก อบรมให้แ ก่
ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัด และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ให้เพียงพอ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรแต่งตั้งทีมผู้นิเทศขึ้น
ในสถานศึกษาเพื่อให้คําปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการนําไปรูปแบบไปใช้
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อและการวิจัย
ตามโครงการการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทําให้การวิจัยนี้สําเร็จลง
ด้วยดี
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