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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
สุพจน์ ทองเหลือง1* กฤช สินธนะกุล2 และ มนต์ชัย เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ผู้บังคับบัญชา และผู้เรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 100 คน ผลการ
วิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (2) ขั้นการออกแบบและจัดการเรียนการสอน (3) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (4) ขั้นติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการสอนและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสมในระดับดี
มาก หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล หลักการที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คําแนะนําในการใช้หลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร สื่อประกอบการฝึกอบรม การ
วัดและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ (1) การจัดการ
เรียนแบบบูรณาการ (2) การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (3) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (4) การสร้างใบเนื้อหา
(5) การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (6) การออกแบบและสร้างสื่อการสอน (7) ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอน
และ (8) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ พบว่า
2.1) ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
และเมื่อนําไปทดลองใช้ก็มีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบ
ประเมินต่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.3) ผลการประเมินกระบวนการมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 85.74/82.38 และภาคปฏิบัติ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.62 รวมทั้งเห็นว่าการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 2.4) การติดตามเพื่อ
ประเมินผลผลิตด้วยการนิเทศการนําความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการสอนจริง มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.37 และ 88.48 ตามลําดับ ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมากตามลําดับ
คําสําคัญ: การบูรณาการระหว่างวิชา รูปแบบหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรฝึกอบรม
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The Development Model of Training Curriculum for Head of the Basic Education Subjects
to Develop Competency Based Curriculum for Basic Subjects by Interdisciplinary Courses
Suphot Thongluang1* Krich Sintanakul2 and Monchai Tiantong3
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop and evaluate appropriateness of the model to
develop competency based curriculum for basic subjects by interdisciplinary courses 2) develop and
evaluate efficiency of the training curriculum to develop competency based curriculum for basic
subjects by interdisciplinary courses. The target groups of the research were composed of basic subject
teachers and vocational teachers in commerce, their superiors, and learners, under the Office of
Vocational Education Commission. The results can be concluded as follows. 1) The developed
instructional model to develop competency based curriculum for basic subjects by interdisciplinary
consists of 4 steps namely; (1) data analysis (2) designing and learning management (3) teaching
activities management (4) monitoring and evaluation. The instructional model and details of each step
was appropriate with highest level. The developed training curriculum consists of 8 elements namely;
principles and rationale, principles for curriculum development, curriculum objectives,
recommendations for curriculum implementation, curriculum structure and contents, training media,
measurement and evaluation, and training plan. The training takes 4 days with 8 topics, namely (1)
Integrated instruction (2) Converting the course into practice (3) Behavioral objectives (4) Information
sheets (5) Exercise and Test sheets (6) Teaching aids design (7) Learning theory and Teaching methods
(8) Lesson plans. 2) The evaluation of the developed training curriculum through the application of CIPP
Model was found that 2.1) the context evaluation was appropriate and the congruence of the training
topics and the training objectives were higher than the set criteria 2.2) the input evaluation of the
training curriculum revealed the appropriateness and congruence, and it also revealed efficiency when
implemented both theory and practice 2.3) The process evaluation revealed that efficiency of
theoretical part reached 85.74/82.38 and the practical part reached the average scores at 84.62 percent.
2.4) For the following up for output evaluation, through the supervision of gained knowledge and skills
implementation in practice through lesson plan preparation and actual teaching, the average scores
were 93.37 and 88.48 percent respectively. The overall evaluation opinion of the supervisor and
satisfaction of the learners in applying the gained knowledge and skill in managing the teaching process
of teacher are at the highest and high respectively.
Keywords: Interdisciplinary courses, Curriculum Model for Basic Subject Competency, Training
Curriculum
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1. บทนํา

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และ
พัฒนากําลังคนเพื่อประกอบอาชีพในวิชาชีพต่าง ๆ ใน
ระดั บฝี มื อ ระดั บเทคนิ ค และระดั บเทคโนโลยี ให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขณะเดียวกันได้กําหนดหลักสูตรที่มี
โครงสร้างของหมวดรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย หมวด
วิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยหมวดวิชาทักษะชีวิตซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ จะต้อง
จัดการเรียนการสอนให้มีการเชื่อมโยงความรู้และต่อยอด
กับหมวดวิชาทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถศึกษาในหมวด
วิชาชีพในระดับที่ยากและสูงขึ้นต่อไป
ในปี พ.ศ. 2550 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษากํ า หนดนโยบายให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
จั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ ให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ โดยจัดทําโครงสร้างรายวิชา จัดการเรียนการ
สอน และการประเมิ น ผลโดยยึ ด กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ [1] เพราะหลักสูตรฐานสมรรถนะมีข้อดี คือ
มีการกําหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน ว่าผู้เรียนสามารถ
ทําอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes/
Performance Outcomes) มีการใช้มาตรฐานสมรรถนะ
เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วางแผน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทําให้การ
เรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล และการรับรอง
วุฒิ และมีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria)
เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียนที่แน่นอน [2]
การเรี ยนรู้ บู รณาการระหว่ างวิ ชาเป็ นการจั ดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประเภท
หนึ่งที่ใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือวิชา
ต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไปรวมเข้าด้วยกันภายใต้
เรื่องราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน อาจดําเนินการ
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โดยการที่ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่สอนวิชาต่างกัน ใช้
หัวเรื่องเดียวกัน ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน มีการ
กํ าหนดงานที่ จะมอบหมายให้ นั กเรี ยนทํ าร่ วมกั น ยึ ด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การเชื่ อมโยงมากกว่ า การเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากเนื้ อ หาใด
เนื้อหาหนึ่ง โดยมีเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้คือการ
หลอมรวม หรือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปใน
เนื้อหาวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน
การจัดการสอนแบบนี้ทําให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์จากวิชาต่าง ๆ มากกว่า 2 วิชา
เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริง โดยไม่
ต้องไปแยกเรียนรู้เป็นส่วน ๆ ให้เกิดความซ้ําซ้อนในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก เป็นการประหยัดใน
ด้านต่าง ๆ ได้หลายด้าน เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ
[3]
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
พบว่ า ผู้บริหาร หัวหน้ าแผนกวิชา และครู ผู้สอนส่วน
ใหญ่ มี ความเห็ นว่ า ปั ญหาที่ พบมากที่ สุ ดสํ าหรั บการ
จั ดการเรี ยนการสอนวิ ชาพื้ นฐานในปั จจุ บั น คื อ การ
พั ฒ นาวั ส ดุ ก ารสอน การจั ด การเรี ย นการสอน การ
เตรี ยมการเรี ยนการสอน และการวั ดและประเมิ นผล
ตามลําดับ โดยครูผู้สอนร้อยละ 92 มีความต้องการให้จัด
ฝึกอบรมมากที่สุดในด้านครูผู้สอนวางแผนร่วมกับผู้สอน
ต่างวิชาเกี่ยวกับการทําผลงานของผู้เรียน ภายใต้หัวข้อ
เรื่ อ งหรื อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ ครู ผู้ ส อน
กําหนดสาระของหัวข้อเรื่อง โดยการบูรณาการระหว่าง
วิชากับรายวิชาทางด้านอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน และ
ครูผู้สอนกําหนดสาระของหัวข้อเรื่อง โดยการบูรณาการ
ระหว่างวิชากับรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันในภาค
เรียนเดียวกัน สําหรับผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ด้าน
การจัดการเรียนการสอนต้องการให้ครูผู้สอนใช้สื่อการ
สอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา มากขึ้น
ด้านวัสดุการสอนต้องการให้ครูผู้สอนแจกใบเนื้อหาเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา มากขึ้น ด้านการวัด
และประเมินผลต้องการให้ครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจหาแนวทางเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรายวิชา
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พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ทั้งนี้ ผู้วิจัย
คาดหวังว่าผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้
จะทําให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูให้สามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้รับไปออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการระหว่างวิชาพื้นฐานกับ
รายวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณา
การระหว่างวิชา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชา
3. สมมุติฐานการวิจยั
3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชาที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ผลอย่าง
เป็ น ระบบทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี วิ ธี
ดําเนินการวิจัย 9 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ ได้ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นการประเมินขั้นต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จําเป็น
สําหรับสร้างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
4.2 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
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แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต
ในกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ
คณิตศาสตร์ ร่วมกับหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร 81 คน ครูผู้สอนวิชาพื้นฐาน
324 คน ครูผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม 216 คน
นักเรียน 540 คน รวมทั้งสิ้น 1,161 คน พบว่า ปัญหาที่
พบมากที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
ในปัจจุบันคือ การพัฒนาวัสดุการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน โดยครูผู้สอนร้อยละ 92 มีความต้องการให้
มีการจัดฝึกอบรมมากที่สุด และครูผู้สอนวางแผนการ
สอนกับผู้สอนต่างวิชาภายใต้หัวข้อเรื่องหรือหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ สําหรับผู้เรียนมีความเห็นว่าด้าน
การจัดการเรียนการสอนต้องการให้ครูผู้สอนใช้สื่อการ
สอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา โดย
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การร่ า งรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายวิ ช าพื้ น ฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชาและกําหนดเป็น
กรอบของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป
4.3 พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รรายวิ ช าพื้ น ฐานสมรรถนะแบบบู ร ณาการ
ระหว่างวิชา จากนั้นให้ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ และผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงได้นํารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร (ฉบับร่าง) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมต่อไป
4.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การประเมิ น ความเหมาะสมรู ป แบบการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รรายวิ ช าพื้ น ฐานสมรรถนะแบบบู ร ณาการ
ระหว่ างวิ ชา โดยวิ ธี การสั มภาษณ์ เชิ งลึ กผู้ เชี่ ยวชาญ
จํานวน 5 คน ได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม
ของรู ปแบบ (ฉบั บร่ าง) ที่ พั ฒนาขึ้ นเพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
พื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้ขอความ
อนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้รูปแบบมีความ
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สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์
และสรุปผล ซึ่งพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่กําหนด และเพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้พิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อ เสนอแนะ และนํามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง ก่อนนํารูปแบบ
ดังกล่าวเป็นข้ อมู ลพื้ นฐานในการพั ฒนาเป็นหลักสู ตร
ฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมต่อไป
4.5 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การกําหนดหัวข้อเรื่องฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้นําข้อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
ความต้ องการจําเป็นในด้ านการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างรายวิชา
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต พร้อมทั้งได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ภาระงานและหน้าทีข่ องครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มากําหนดเป็นหัวข้อเรื่องการฝึกอบรม ได้ 8
หัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย 1) การจัด การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 2) การแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 3) การ
เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) การสร้างใบเนื้อหา
5) การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบ 6) การ
ออกแบบและสร้างสื่อการสอน 7) ทฤษฎีการเรียน
ประเมินรู้และวิธีการสอน 8) การวางแผนการสอน
4.6 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาจะถูกนําส่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ประเมิน
หลั กสู ตรฝึ กอบรมที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ น แล้ วผู้ วิ จั ยได้ นํ า
ข้อคิ ดเห็ นต่ างๆ ของผู้ เชี่ ยวชาญไปปรั บปรุ งหลั กสู ตร
ฝึกอบรมต่อไป โดยออกแบบเครื่องมือประเมินหลักสูตร
ฝึ ก อบรมออกเป็ น 4 ส่ ว นคื อ 1) การประเมิ น ความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือ ประกอบด้วย
แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า งหั วข้ อ เรื่ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบประเมินความสอดคล้อง
ของหลั กสู ตรฝึ กอบรม แบบประเมิ นความสอดคล้ อง
ระหว่ า งหั ว ข้ อ เรื่ อ งฝึ ก อบรมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติ ก รรม แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 2) การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นแบบมาตรา
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ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบประเมิน
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อ
เรื่อง แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มื อการใช้ หลักสูตร
ฝึกอบรม 3) แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมเป็นการประเมินผลโดย
ใช้วิธีการหาอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประกอบ
ด้ วยแบบประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบ
ประเมินผลการฝึ กอบรมสําหรับผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบติดตาม
ผลการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับผู้บังคับบัญชา แบบ
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบติดตามผลการ
เข้ารับการฝึกอบรมสําหรับผู้เรียน และส่วนที่ 4 แบบ
ประเมิ น ความเที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อ หาของแบบนิ เ ทศ
ประกอบด้วย แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบนิเทศการสอนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
4.7 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือในการวิจัยซึ่งได้แก่ หลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบู ร ณาการระหว่ า งวิ ช าที่ ผ่ า นการประเมิ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
กลุ่ มเป้ าหมายในการวิ จั ยซึ่ งได้ แก่ หั วหน้ าแผนกวิ ชา
สามัญสัมพันธ์/ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน และครูผู้สอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 12 คน ซึ่งได้นํา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผล พบว่า มีประสิทธิภาพ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบและแบบประเมินต่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
4.8 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนนี้เป็นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปอบรม
และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Implementation) กั บ กลุ่ ม
เป้าหมายในการวิจัยที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อย
กว่า 5 ปีจํานวน 16 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาละ 2 คน และครูผู้สอนสาขาวิชาบัญชี การตลาด
เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาละ 2 คน
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4.9 ติดตามผลและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้วิจัยได้ติดตามผลและประเมินผลหลังการฝึกอบรม
ของหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เครื่องมือที่ผ่าน
การประเมิ นจากผู้ เชี่ ยวชาญและมี ประสิ ท ธิ ภาพตาม
เกณฑ์ ที่ กํ าหนดแล้ ว ด้ วยการติ ดตามผลการฝึ กอบรม
ของครูที่สอนรายวิชาพื้นฐานที่เข้ารับการฝึกอบรมและ

คัดเลือกให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลครูผู้สอน
ผู้บั งคั บบั ญชาและผู้เรียน ของกลุ่ มเป้าหมายดังกล่ าว
จํานวน 8 คน จํานวน 7 คน และจํานวน 160 คน
ตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดแผนการติดตามผลภายหลังการ
ฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
Analysis

Design
ออกแบบโครงการสอน

ครูวิชาชีพ ครูพาณิชยกรรม

Evaluation

Implement
จัดการเรียน
การสอนตามแผน

ความรู้

ผลการ
เรียนรู้
ของ
ผู้เรียน

จัดทําเอกสารการเรียนการสอน
วิเคราะห์หลักสูตร

วิเคราะห์หลักสูตร

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาชีพ

วิธีการสอน
การ
วิเคราะห์
ความ
ต้องการ
ในอาชีพ

การ
วิเคราะห์
โปรแกรม
การเรียนที่
สัมพันธ์กัน

การ
วิเคราะห์
คุณสมบัติ
ผู้เรียน

ทักษะ

เจตคติ
เก็บและรวบรวม
ข้อมูล

เนื้อหา

การวิเคราะห์
รายละเอียด
ของหลักสูตร
รายวิชาที่
กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

ทักษะ

การสํารวจ
ความพร้อม
ของ
สถานศึกษา ครู
วัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์
การสอนต่าง ๆ

วัตถุ
ประสงค์

ประเมินผล

สื่อการสอน

วัดผลและ
ประเมินผล

หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐาน
งพอใจ
สมรรถนะแบบ ความพึ
ต่อหลักสูตร
บูรณาการ
ระหว่างวิชา

ผู้บริหาร

ผูเ้ รียน

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะที่มีการบูรณาการกับวิชาชีพ

ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back)

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
จากรูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบู ร ณาการระหว่ า งวิ ชา ประกอบด้ วย
ขั้นตอนใหญ่ๆ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล 2)
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 3) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 4) ติดตามและประเมินผล โดยมี
รูปแบบการดําเนินงานดังนี้
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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

วิชาพื้นฐาน

หัวข้อทีบ่ รู ณาการ
- ความรู้
- ทักษะ
- เจตคติ

วิชาชีพ

รูปที่ 2 รูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
รายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาชีพ
จากรูปที่ 2 รูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างรายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาชีพ โดยครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐานกับครูผู้สอนรายวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ได้วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาร่วมก้น มีการวิเคราะห์
เนื้ อ หาที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งน้ อ ย 1 หน่ ว ย
การเรียน มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนได้
กําหนดให้ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเป็นผู้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้
ร่วมกันจัดทําไว้แล้ว จากการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
หลั ก สู ต รรายวิ ช าพื้ น ฐานสมรรถนะแบบบู ร ณาการ
ระหว่างวิชาแล้วผู้วิจัยนํารูปแบบดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชา ( n = 5)
รายการประเมิน
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลรายวิชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
ขั้นการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นการติดตามและประเมินผล
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.65

S.D.
0.49

4.67
4.70
4.60
4.66

0.49
0.48
0.55
0.51

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ในภาพรวมมีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
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5.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายวิ ช าพื้ น ฐานสมรรถนะแบบ
บูรณาการระหว่างวิชาที่พัฒนาขึ้น พบว่า
1) หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี 8
องค์ประกอบ
คือ หลักการและเหตุผล
หลักการที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม
คําแนะนําในการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
สื่อประกอบการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และ
แผนการฝึกอบรม โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4
วัน
2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้แบบจําลอง CIPP Model [4] รายละเอียดดังนี้
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อเรือ่ ง
รายการประเมิน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
การสร้างใบเนื้อหา
การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
การออกแบบและสร้างสื่อการสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยรวม

X

5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
5.00
5.00
4.97

S.D.
0.00
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
วั ตถุ ประสงค์ การฝึ กอบรมกั บหั วข้ อเรื่ องฝึ ก อบรมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97
ผลการประเมินปัจจัยนําเข้า เป็นการประเมินคุณภาพ
ของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมก่ อ นนํ า ไปทดลองใช้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 6 คน มีความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องทุกรายการ
และผลการนํ าหลัก สูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้พบว่ า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎี
เท่ากับ 86.07/85.66 และด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.90
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ผลประเมินกระบวนการ ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทํา
แบบฝึกหัด
คะแนนทํา
แบบทดสอบ
คะแนนภาคปฏิบัติ

คะแนน
เฉลี่ย

เต็ม

1,125 70.31

82

E1 = 85.74

1,463 91.44

111

E2 = 82.38

264

78

84.62

ที่ได้

66

ร้อยละ

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเท่ากับ 85.74/82.38 และ
ภาคปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือ 80/80 และร้อยละ 75
ตามลําดับ สําหรับผลการจัดฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรม
มีความเห็นว่า การจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด
ผลการประเมินผลผลิต เป็น การประเมิน เมื่อ สิ้น สุด
การฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
คะแนน
รวมที่
เต็ม
ได้
ด้านการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
182 192
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 180 192
ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
132 144
ด้านสื่อการสอน
130 144
ด้านใบเนื้อหา
182 192
ด้านใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
180 192
รวมทั้งหมด
986 1,056
รายการนิเทศ

ร้อยละ
94.79
93.75
91.67
90.28
94.79
93.75
93.37

จากตารางที่ 4 ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูที ่ผ่า นการฝึก อบรมตามหลัก สูต ร พบว่า ใน
ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดทุกด้าน โดยได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.37
ผลการนิเทศการสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรมใน
ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดทุกด้าน โดยได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.48 สําหรับผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
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ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับ
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น
ประสิทธิภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พบว่าผล
การประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรรายวิ ชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชามีจุดเด่นที่ผู้สอน
ทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพได้ร่วมกันออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชา การจัดทําโครงการการสอน และการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนั้น อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมโดยดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและความต้องการของผู้เข้า
อบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพ
ปัญหา และความต้องการจําเป็นแล้วไปกําหนดเป้าหมาย
ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของยุทธ [5] ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมมาก่อน
แล้วจึงสังเคราะห์เป็นหลักสูตรฝึกอบรม จึงทําให้ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยได้
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย
จึงทําให้เขียนวัตถุเชิงพฤติกรรมได้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน คือ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และ
การประเมินผล จึงส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเห็นว่า การจัดทํา
เอกสารประกอบการฝึ กอบรมอ่ านเข้าใจง่าย สื่ อที่ใช้
เหมาะสมกับเนื้อหา อีกทั้งได้ผ่านการประเมินเบื้องต้น
จากอาจารย์ ที่ ปรึ กษาและได้ นํ าผลการประเมิ นจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และได้นํา
หลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนนําไปฝึกอบรมจริง จึงส่งผล
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ให้ห ลัก สูต รฝึก อบรมที่ไ ด้มีป ระสิท ธิภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยเรื่องของกฤช [6]
ที่พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
เนื่องจากมีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อ
ย่อย โดยมีการวิเคราะห์ร ายการความรู้เ พื่อ กํา หนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างเป็นลําดับตามขั้นตอน
จากการติ ดตามผลการฝึ กอบรม พบว่ า มี ผลการ
ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกรายการ โดยผู้บริหารเห็น
ว่าครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้และทักษะที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในระดับมากที่สุดและผู้เรียนพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับมากขึ้นไปทุก
รายการ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา
ร่วมกันจะทําให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่ซ้ําซ้อนกัน
เพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ประหยัดเวลาและทรัพยากรและผู้เรียน
สามารถนํ า ความรู้ ไ ปแก้ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้การฝึกอบรมได้เน้นให้ครูผู้สอน
ได้ใช้หลักการบูรณาการและได้วางแผนการสอนร่วมกัน
อีกทั้งครูที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนดําเนินการสอน มีการสร้างใบเนื้อหา สื่อการสอน
กิจกรรรม และการวัดผล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนสม่ําเสมอ
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
7.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรนํา
ผลการวิจัยนี้ไปกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นํารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ
ระหว่างวิชาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร
รายวิชาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ
ระหว่ างวิ ชา ไปใช้ อบรมให้ กั บผู้ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ เกิ ด
ความรู้ความเข้าใจ และนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของแต่ละสายงาน ตลอดจนการติดตาม
ผลของการนํ า รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายวิ ช า
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชาไปใช้
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8. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
8.1 ควรศึกษาวิจัยเกีย่ วกับกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล เนื่องจากผลของการประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชา มีค่า X = 4.60 (ต่ําสุด)
8.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ
ระหว่างวิชา โดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับสถานศึกษาในการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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