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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
กาญจนา เงื่อนกลาง1* ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2 พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา3 และ วิเชียร เกตุสิงห์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง และ 2)
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง พบว่า ได้รูปแบบที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบ ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบ
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และองค์ประกอบทุกรายการของรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดีเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าแผนกวิชา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จํานวน 1 หัวข้อและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 11 หัวข้อ ที่มีองค์ประกอบ คือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และ
การประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิป มีผลดังนี้ 1)
การประเมินบริบท จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องสูงทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ
82.11/81.02 และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 79.74
3) การประเมินกระบวนการ พบว่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับ 87.28/85.46 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 90.53 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ 4) การประเมินผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้และทักษะของ
หัวหน้าแผนกวิชาทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทุกรายการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด สรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัย
คําสําคัญ: รูปแบบ, หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา, ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
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Abstract
The aims of this research were to (1) develop and assess the appropriateness of the
development model of training course for department heads in colleges under Office of the Vocational
Education Commission based on particular competencies, 2) develop and evaluate the efficiency of the
training course for department heads in colleges under the Office of the Vocational Education
Commission based on particular competencies. The research has been designed as the research and
development with both qualitative and quantitative data. The target group of the research comprised
department heads with at least 3- year working experiences selected by determined criteria. The
research finding can be concluded as follows: 1) The result of development and appropriateness
assessment of the training course for department heads in colleges under the Office of the Vocational
Education Commission according to particular competencies revealed the model postulating
relationship of 5 elements. The model appropriateness in the highest level which was corresponding to
the research hypothesis 2) The result of the training course development and efficiency evaluation
revealed that the objectives of the training course were to nurture trainees on knowledge, skills and
good habits concerning functional operation of department heads based on particular competencies.
The training course comprised of 1 topic of self learning package and 11 topics of workshop training.
Each topic comprised of content, media, activities and evaluation process. The efficiency evaluation of
the training course applying CIPP Model revealed that: 1) the context evaluation presented high level of
correspondence and the highest level of appropriateness between the content and the training
objectives 2) the input evaluation showed that the training course was very appropriate as well as
highly congruent with all items. The try-out result of the training course showed the efficiency of the
theoretical score at 82.11/81.02% and practical score at 79.74% 3) the process evaluation showed the
efficiency on the theoretical of the training course at 87.28/85.46% and that of practical at 90.53%,
which were higher than the determined criteria of both theoretical and practical parts 4) the product
evaluation showed satisfaction of school administrators on applying knowledge and skills by trainees to
their teaching at the highest level in overall. Furthermore, learners reported satisfaction towards
teaching of trainers in overall at the highest level. Meanwhile, teachers also reported satisfaction on
learners’ characteristics at the highest level. Based on the efficiency evaluation result of the training
course, all items reached the determined criteria, it thus can be concluded that the training course was
efficient following the research hypothesis.
Keywords: Model, training course for department heads in colleges particular competencies
______________________________________
1
Doctoral Degree Student, Department of Technical Education Management, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2
Professor, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
3
Associate Professor, Department of Technical Education Management, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
4
Advisor of Office of the Education Council, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
* Corresponding Author Tel. 08-5492-5498 e-mail: k-a-n_1974@hotmail.com

_18(215-224)24.indd 216

7/9/61 BE 5:55 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

1. บทนํา
การจั ดการอาชี วศึ กษาและฝึ กอบรมวิ ชาชี พ เป็ น
กระบวนการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนระดั บ กึ่ ง ฝี มื อ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา
อย่ างมี คุ ณ ภาพและมี มาตรฐาน สอดคล้ อ งกั บสภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนองความต้องการของตลาด
แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนให้บริการ
ในวิชาการ วิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุมชน [1] สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
คํานึงถึงคุณภาพของการเรียนการสอน จึงได้กําหนด
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด [2]
โดยมีผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารสูงสุด และมีรองผู้อํานวยการวิทยาลัย 4 ฝ่าย ทํา
หน้าที่ช่วยบริหารงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ซึ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษา มีการแบ่งสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
แบ่งผู้บริหารสถานศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และหัวหน้าแผนกวิชา โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการจะมีการ
แบ่ งสายงานออกเป็ นงานและแผนกวิ ชาต่ าง ๆ โดยมี
หัวหน้าแผนกวิชารับผิดชอบการบริหารงานในแผนกวิชา
เช่น การจัดทําแผนการเรียนการสอน การควบคุมดูแล
ส่งเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติ
หน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากลั ก ษณะการ
บริหารงานดังกล่าว แผนกวิชาถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
ซึ่งฝ่ายวิชาการ จะมีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนในแผนกวิ ช า โดยที่ หั ว หน้ า แผนกวิ ช าจะเป็ น
ตําแหน่งที่อยู่ระหว่างครูในแผนกกับผู้บริหาร ต้องทํางาน
ลักษณะกึ่งบริหารและงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ เพราะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
รวมทั้ งการจั ดแผนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้ องกั บ
โครงสร้างของหลักสูตรต่าง ๆ จัดตารางสอนรวมและจัด
ตารางสอนส่วนบุคคลของแผนก จัดหาเตรียมบริการวัสดุ
ครุ ภัณฑ์ อุ ปกรณ์ ทางการศึกษาและควบคุ มการใช้ ให้
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เป็นไปตามใบงานและโดยประหยัด จัดทําโครงการสอน
เพื่อขออนุมัติก่อนเปิดภาคเรียน และติดตามกํากับดูแล
การเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติในแผนก ดังที่บุญ
เอก [3] กล่ าวว่ า ตํ าแหน่ งหั วหน้ าแผนกวิ ชา คื อ ผู้ ที่
รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นวิ ช าการรองลงมาจากผู้ ช่ ว ย
ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยวิ ชาการและหั ว หน้ า คณะวิ ชา ต้ อ ง
ประสานงานด้ านวิ ชาการและหั วหน้ าคณะวิ ช า ต้ อ ง
ประสานงานด้านวิชาการในแผนกวิชาให้ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเมื่อครู-อาจารย์
ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือด้านใด
ก็ จ ะเสนอหั ว หน้ า แผนกวิ ช าเพื่ อ นํ า เสนอผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาระดับสูงต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหัวหน้า
แผนกวิ ช า มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานของ
สถานศึกษา ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
ได้กล่าวไว้แล้วนั้น
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามาระยะหนึ่ง การจัดการอาชีวศึกษา ยัง
ไม่ส่งผลการต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ที่แท้จริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาหลาย ๆ ประการ
แต่ มีประเด็ นที่ น่ าสนใจคือ ปัญหาเรื่องสมรรถนะของ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เห็นได้จากรายงาน
จากการศึกษาของจินตนา [4] พบว่า การเข้าสู่ตําแหน่ง
ของหัวหน้าแผนกวิชาไม่มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่มีการสอบ
คั ดเลื อก ไม่ มี การเลื อกตั้ งจากผู้ ร่ วมงานอย่ างจริ งจั ง
บางครั้งผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินใจเป็นคนเลือกเอง ซึ่ง
อาจได้หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมที่ขาดสมรรถนะ
ด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการบริหารงาน ขาด
คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดี และไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ทําให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน ขาดการยอมรับ ขาดความร่วมมือและทําให้
ครู อาจารย์ ขาดขวั ญกํ าลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหัวหน้าแผนกวิชา
ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
และพัฒนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง เพื่อให้
หัวหน้าแผนกวิชามีสมรรถนะที่เหมาะสมและได้รับการ
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พัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้สามารถปกครอง ดูแล
และสนั บสนุ นส่ งเสริ มให้ ครู อาจารย์ ใ นแผนกวิ ชาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่ อพั ฒนาและประเมิ นความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมหั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่งที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตาม
สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้
ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่ง โดยกําหนดขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
4.1.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตํ า แหน่ ง เป็ น รู ป แบบที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นกระบวนการ
พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า แผนกวิ ช า ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการใน
การฝึกอบรม 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การทดลองใช้
4) การใช้จริง และ 5) การติดตามผล
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4.1.2 การพั ฒนาและประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง หลักสูตร
ฝึกอบรมมีองค์ประกอบ คือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และ
การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
โดยใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [5] มาประยุกต์ใช้
โดยประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมินบริบท 2) การ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) การประเมินกระบวนการ
และ 4) การประเมินผลผลิต
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
ได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครู
ผู้สอน จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก
สถานศึกษาดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 250 คน แล้วนําผลที่ได้
มากําหนดแนวทางในการร่างรูปแบบและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม
4.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อกําหนด
หั วข้ อและรายละเอี ยดหลั กสู ตรฝึ กอบรมที่ พั ฒนาขึ้ น
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบด้วย 1) นักการศึกษา ซึ่ง
เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารทางด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รซึ่ ง ทํ า งานด้ า นการเรี ย นการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขึ้นไป และหัวหน้าแผนกวิชา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 3 ปีขึ้นไป รวมจํานวน 10 ท่าน
4.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกอบรม รวมจํานวน 5 คน
4.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
(Try-out) ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา จากวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จํานวน 12 คน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

4.2.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ( Implementation)กลุ่ ม เป้ า หมาย
ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 7 สถานศึกษา ๆ ละ 2 คน รวม 14 คน
4.2.6 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน
ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 18 คน
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2557 – 2558
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ัยและพัฒนา โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นในการฝึกอบรม
5.1.3 ร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
5.1.4 ประเมิ น รู ป แบบโดยวิ ธี ส นทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion)
5.1.5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
5.16 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดองใช้ (Try
out) ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 12 คน
5.1.7 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation) กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 14 คน
5.1.8 การติดตามการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
(Evaluation) โดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 18 คน และ
นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 18 คน
5.2 วิธีการวิจัย
การวิ จั ยเป็ นการวิ จั ยและพั ฒนา มี ขั้ นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)
ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2)
ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
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ฝึกอบรม 3) ร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่ง 4) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 5) การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 6) นําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ทดลองใช้ (Try-out) 7) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation) 8) ติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation)
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิ จัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยตนเองและไปรษณี ย์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
และการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมใช้ค่ าดัชนี ความสอดคล้อง ความเชื่ อมั่นของ
แบบทดสอบใช้สูตร KR-20 [6] และแบบสอบถามใช้วิธี
ของ Cronbach's Alpha Coefficience (α)
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ยเก็ บรวบรวมข้ อมู ลด้ วยตนเองและไปรษณี ย์
เก็บข้อมูลการอบรมจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบ
งาน และแบบสอบถามที่ใช้ระหว่างฝึกอบรม และติดตาม
หลังฝึกอบรมด้วยตนเอง
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) และการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 [6] และแบบสอบถามใช้
วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience (α)
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่ง ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ
5 องค์ประกอบ ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย วิธีดําเนินการ
ผลที่ได้รับ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้ ผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 7 คน ได้ผลดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตํ าแหน่ ง มี ความเหมาะสมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และ
องค์ประกอบทุกรายการของรูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.48)

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรม
รายการ

X

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา
2. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาความ
ต้องการในการฝึกอบรม
3. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นออกแบบหลักสูตร
4. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใช้
5. ขั้นตอนที่ 4 ขั้นใช้จริง
6. ขั้นตอนที่ 5 ขั้นติดตามผล
ค่าเฉลี่ยรวม

4.68

ระดับความ
เหมาะสม
0.42 มากที่สุด

4.53

0.51

มากที่สุด

4.69
4.64
4.66
4.79
4.65

0.32
0.53
0.54
0.43
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

S.D.

ฐานข้อมูล
บทบาทหน้าที่
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าแผนกวิชา
ศึกษาความต้องการ
ในการฝึกอบรม

ภาระงาน

เอกสารงานวิจัย
บทความ

อาชีพ
สมรรถนะด้าน...

สมรรถนะด้าน...

สมรรถนะด้าน...

กําหนดงาน (JOB)

กําหนดงาน (JOB)

ผู้เชี่ยวชาญ

กําหนดงาน (JOB)

จุดประสงค์ภาคทฤษฎี
ใบเนื้อหา
ออกแบบหลักสูตร

วิธีสอน

สื่อ
ใบทดสอบ

ทดลองใช้
ใช้จริ ง
ติดตาม

ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบ (Try Out)

นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation) และประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ติดตามแผนก

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึ กษา สั งกัดสํานั กงานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ประกอบด้วย 12
หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) สมรรถนะหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 2) การแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 3) การ
วิเคราะห์งานและรายการความสามารถ 4) การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การสร้างใบเนื้อหา 6) การ
สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบลําดับ
ขั้นการปฏิบัติงาน 8) การสร้างใบสั่งงาน 9) การสร้างใบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและสร้างสื่อ
การสอน 11) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน และ
12) การวางแผนการสอน ผลการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP
Model) [5] ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้
(1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และผลประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อ
เรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องสูงทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง
(2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ
2.2) ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try out) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลอง จํานวน 12 คน พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง ด้านทฤษฎีมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
เท่ากับ 82.11/81.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ
ร้อยละ 80/80 และด้านปฏิบัติมีประสิทธิภาพเท่ากับ
79.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75
(3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึกอบรม ได้ผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
คะแนนทําแบบฝึกหัด
คะแนนทําแบบทดสอบ
คะแนนภาคปฏิบัติ

เต็ม
1283
1675
1711

คะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย ร้อยละ
91.64 E1=87.28
119.64 E2=85.46
122.21 90.53

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 87.28/85.46 และภาคปฏิบัติมี
ค่าร้อยละ 90.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
(4) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินภายหลัง
จากสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อประเมินว่าหลักสูตรฝึกอบรม
ที่พัฒนาขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยผู้วิจัยได้
ติดตามผลจากหัวหน้าแผนกวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมได้
นําความรู้และทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดเนื้อหาความรู้
ด้วยตนเองให้แก่ครูผู้สอน จํานวน 18 คน พบว่า ในขั้น
ติดตามและประเมินผลการนําหลักสูตรฝึกอบรม ไปใช้กับ
ครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา
สังกั ดอาชี วศึ กษาจั งหวั ดนครราชสี มา พบว่ า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 83.28/82.10 และ
ภาคปฏิบัติเท่ากับ 83.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนที่ผ่าน
การฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. =
0.39) และผู้ เรี ยนมี ความพึ งพอใจต่ อการสอนของครู
ผู้ สอนที่ ผ่ านการฝึ กอบรมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ( X =
4.54, S.D. = 0.52) ส่วนครูผู้สอนประเมินผู้เรียนพบว่า
ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.52)
7. อภิปรายผลการวิจยั
7.1 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตํ า แหน่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง
องค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ก่อนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการศึกษาสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการจํ าเป็ นในการฝึ กอบรม โดย
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของหัวหน้าแผนกวิชา
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา แล้ว
จึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและสังเคราะห์เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่งและก่อนนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีการส่ง
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิ นก่อนแล้วนําข้อมูลที่ ได้จากการ
ประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวให้มีความ
สมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ นและสถานศึ กษาสามารถนํ าหลั กสู ตรที่
สร้างขึ้นไปใช้ในการฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา และครู
ผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและ
จั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ [7] ได้
สรุ ปรู ปแบบการพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมสํ าหรั บช่ าง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการหาความต้องการของการฝึก
อบรม (Needs) เป็นการสํารวจหาความต้องการหรื อ
สภาพของปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต งานบุคคล หรือด้านการจัดการ เป็น
ต้น และสอดคล้องกับ อโนมา [8] ที่กล่าวไว้ว่า สภาพที่
เป็นจริงและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
กํ า หนดองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกั น คื อ การพั ฒนาหลั กสู ตรจะต้ องเริ่ มจากการ
วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น อั น ดั บ แรก เพื่ อ ให้ ไ ด้
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร
มากที่สุด และพรรณีและคณะ [9] พบว่า สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการในการจัดทําหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เข้าปฏิบัติงานให้มีความรู้
และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เกิดจากความต้องการของสถานประกอบการ
อย่างแท้จริง จึงทําให้หลักสูตรฝึก อบรมหัวหน้างานเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ
สามารถพั ฒนากํ าลั งคนในสถานประกอบการอย่ างมี
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ประสิทธิภาพและได้นํ าเอาความรู้ความสามารถไปใช้
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป
7.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
แผนกวิชาในการกํากับดูแลครูผู้สอนภายในแผนกวิชา ซึ่ง
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เมื่อนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง ส่งผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นําไปใช้ได้
ตรงกับความต้องการของหัวหน้าแผนกวิชา2) ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ และ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ประยุ กต์ ความรู้ ไปพัฒนาการจั ดการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการ
ประเมินผลและผลการประเมินประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดคือ E1/E2 มีค่า 87.28/85.46 สําหรับภาคทฤษฎี
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบัติ ร้อยละ 90.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
คื อ ร้ อยละ 75 ทั้ งนี้ เนื่ องจากการออกแบบหลั กสู ตร
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรวิธีการฝึกอบรม
เพื่อนํามาประยุกต์ในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องเพื่อนําไปใช้ในการกําหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนแล้วใช้จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่วิเคราะห์ได้ไปสร้างใบเนื้อหาหรือเอกสาร
ประกอบการบรรยายโดยใบเนื้อหาจะใช้รูปภาพประกอบ
เพื่ อ ให้ ศึ ก ษาได้ ง่ า ยขึ้ น สร้ า งใบปฏิ บั ติ ง าน สร้ า งใบ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่ อวั ดและประเมิ นผู้ เข้ า
ฝึกอบรมตามระดับแต่ละจุดประสงค์ที่วิเคราะห์ไว้ แล้ว
นํ า ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่ สุ ด และมี ค วามสอดคล้ อ งทุ ก รายการส่ ง ผลให้
หลั กสู ตรฝึ กอบรมที่ ได้ พั ฒนาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของณพสร [10] ที่ได้กล่าว
ว่า การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นระบบและต่อเนื่องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้ง

7/9/61 BE 5:55 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

รายละเอียดของหลักสูตรจะประกอบด้วย 4 ส่วน ซึ่งทั้ง
4 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 1) เนื้อหา
(Content) เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไป 2) สื่อ
(Media) เลือกสื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
และวั ต ถุ ประสงค์ รวมถึ ง การคํ านึ ง ถึ ง สิ่ ง ต่ าง ๆ เช่ น
อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 3) กิจกรรม (Activity) กําหนด
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เช่น การทําใบแบบฝึกหัด การทําใบงาน เป็นต้น และ 4)
การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนประเมินผลของ
ชุดฝึกอบรมที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งไม่ใช่การประเมินผลของ
กระบวนการฝึกอบรม ดังที่ ศิริชัย [11] ได้กล่าวว่า การ
ติดตามและประเมินเป็นกลไกและเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารและพัฒนากระบวนการทั้งสองที่มีความเกี่ยวข้อง
สั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อนํ าแนวคิ ด และหลั ก การติ ด ตามและ
ประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ทั้ ง ผู้ บริ หารและผู้ ปฏิ บั ติ สามารถกํ ากั บ ทบทวนและ
พัฒนางาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการประเมินหลักสูตรใน
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [5]
เพราะเป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยมี
จุดเน้นที่สําคัญ คือ การใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ
เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา วัตถุประสงค์ของการประเมินคือ การให้สารสนเทศ
เพื่ อการตั ดสิ นใจ ดั งนั้ นจึ ง จํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องมี
รายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจ และ
สอดคล้องกับนุชนารถ [12] พบว่า มีความพึงพอใจใน
ด้านการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงในระดับมากที่สุดทุกข้อ
และผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการสอนนักศึกษา
ของบุคลากรภายหลังจากการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
ทุกข้อเช่นเดียวกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 ระดับนโยบายดําเนินการ ดังนี้
1) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาควรให้
อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละจังหวัดได้นําหลักสูตรฝึกอบรม
หั ว หน้ า แผนกวิ ช าในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
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ตําแหน่งที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของหัวหน้าแผนกวิชา 2) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้าแผนกวิชา ทั้งก่อนการเข้าสู่ตําแหน่ง
และระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ในตําแหน่งให้ชัดเจน 3)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรสร้างเครือข่าย
หัวหน้าแผนกวิชา ในการฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามสมรรถนะเฉพาะตํ าแหน่ ง ควรได้ รั บการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ นํ า ไปพั ฒ นา
บุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการอย่ า งแท้ จ ริ ง และ 4) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
ให้ แก่ สถานศึ กษา เพื่ อใช้ ในการพั ฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้าแผนกวิชาให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของแผนกวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.2 ระดับสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
หัวหน้าแผนกวิชาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพและความต้องการจําเป็น
2) สถานศึ ก ษาควรดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้ าใจ และสามารถพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมหั วหน้ า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่งได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการจําเป็น 3) สถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลระยะยาว
ของการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมหั ว หน้ า แผนกวิ ช าใน
สถานศึ กษา สั งกัดสํานั กงานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ไปใช้ เพื่อดูผลที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
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โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่อจะได้คําตอบเชิงลึกและตรงประเด็น
8.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลั กสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒนาหั วหน้ าแผนกวิ ชา ให้ มี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ตรงตามจุดประสงค์ในการ
ใช้หลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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