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บทคัดย่อ 

  การวิจัย เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศกึษา ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์  1) เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงาน

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 2) เพ่ือประเมินผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนั

คณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศษึา โดยมีขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 5 ขัน้ตอน คือ การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 

การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม การทดลองใช้หลกัสตูร การประเมินผลหลกัสตูร และการปรับปรุงหลกัสตูร ประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษา ครัง้นี ้คือ ผู้ บริหาร และครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 4,961 คน กลุม่ตวัอย่าง ในการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารและครู 

จํานวน 559 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ตารางของเคร็ซซี่และมอร์

แกน กลุม่ตวัอย่างในการทดลองใช้หลกัสตูร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู วิทยาลยัการอาชีพกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์

บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี จํานวน 25 คน โดยเลือกมาแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลกัสตูร

ฝึกอบรม แบบทดสอบ มีความเช่ือมัน่ 0.7219 และแบบสอบถาม  มีความเช่ือมัน่ 0.8414 วิเคราะห์ข้อมลู โดยหา 

คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ dependent)   

           ผลการวิจยัพบวา่      

 1. หลกัสูตรฝึกอบรมได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร โดย ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า        

มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด  ทุกรายการ  องค์ประกอบของหลกัสตูร ประกอบด้วย ความเป็นมา

และความสําคญัของหลกัสตูร หลกัการของหลกัสตูร เป้าหมายของหลกัสตูร วตัถุประสงค์ของหลกัสตูร เนือ้หา

สาระของหลักสูตร ระยะเวลาในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม สื่อ/อปุกรณ์ประกอบการฝึกอบรม การประเมินผล   ได้

โครงสร้างของหลกัสตูร โดยมีเนือ้หา 4 หน่วย ได้แก่  1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา   2) 

มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 และการนําไปใช้ 3) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา               4) 

การดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 2.   ผลการประเมินการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีผลการเรียนรู้หลังการ

ฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

                                  
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร                                                    
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประจําวิทยาลยัการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
3 อาจารย์ประจําวิทยาลยัการฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
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ตอ่หลกัสตูรฝึกอบรม ด้านความรู้ท่ีได้รับและนําไปใช้ประโยชน์ ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความพึงพอใจระดบัมาก 

ในด้านเนือ้หาสาระ ด้านวิทยากร ด้านเทคนิค/วิธีการฝึกอบรม ด้านสื่อ/อปุกรณ์  

 คําสําคญั :   การพฒันาหลกัสตูร, การประกนัคณุภาพการศกึษา, อาชีวศกึษา 

                

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop a training course for the operations of 

quality assurance in vocational colleges in the east region and Bangkok, and 2) to evaluate the 

training course. The course development was carried out in 5 steps. They were the study of 

background information, the design of a training course, the trial of the training course, the evaluation 

of the training course, and the revision of the training course. The population in the study was 4,961 

administrators and teachers of vocational colleges in the east region and Bangkok. The sample used 

in the study of problems and needs for training was 559 administrators and teachers selected by 

stratified random sampling. The Krejcie & Morgan’s table was used for determining the sample size. 

The sample used in the experiment of training course was 25 administrators and teachers of 

Kabinburi Industrial and Community Education College in Kabinburi District, Prachinburi Province, 

selected by purposive random sampling. The research instruments were a training course, a test with 

the reliability of 0.7219, a questionnaire with the reliability of 0.8414. The data were analyzed by using 

percentage, mean (Χ ), standard deviation (S.D.), and dependent t-test. 

The results of research were as follows. 

1. For the course development, the quality of the course was tested by 5 experts and it was 

found that the training course was appropriate at the highest level in all items. The course consisted 

of background information, rationale, principles, goals, objectives, contents, duration, methods, 

materials/equipment, and evaluation of the training. According to the course structure, the contents 

comprised 4 units. They were 1) the general knowledge about educational quality assurance, 2) 

vocational education standards B.E. 2555 and its implementation, 3) educational quality development 

planning, and 4) the operations of quality assurance in vocational colleges.  

2. Regarding the evaluation of the training course, it was found that the learning achievement 

of the teachers from the test about the operations of quality assurance in vocational colleges after the 

training was higher than that of before the training with statistical significance at the level of 0.05. The 

results about the satisfaction revealed that the satisfaction of the teachers toward the training course 

was at the highest level in the area of obtained knowledge and its application, and at the high level in 

the areas of contents, presenters, techniques/methods of training, and materials/equipment 

respectively.             

Keywords: curriculum development,quality assurance, vocational education 
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คาํนํา 

 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เห็นว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมภายในและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชน ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจงึมุง่ท่ีจะพฒันาคนให้มีคณุภาพ ซึง่หาก

คนได้รับการพฒันาการศกึษาท่ีดีท่ีสดุ คนก็จะเป็นปัจจยันําไปสู่ความสําเร็จของการพฒันาประเทศทุกด้าน ดงันัน้

ควรมุ่งท่ีจะพฒันาคนหรือคณุภาพของคน  โดยใช้การศกึษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มตาม

ศกัยภาพ  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ .ศ .2552-2559) ได้ให้ความสําคัญกับการนําแผน 

สู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกขบัเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีเน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนในการบริการ                 

และจดัการศกึษา (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2540:หน้า 8)     

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี.2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบต่อ         

การเปลี่ยนแปลงในการจดัการศกึษาอย่างมาก ในองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศกึษา คือ ระบบบริหาร และการ

จัดการท่ีเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีได้บัญญัติไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยเร่ือง มาตรฐานและการประกัน

คณุภาพ และในมาตราตา่งๆ ดงันี ้มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพ             และ

มาตรฐานการศกึษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก 

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และมาตรา 48                 ได้

กําหนดให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจัดให้มีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ

ประกนัคณุภาพภายใน เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัทํา

รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่      การ

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรอรับการประกนัคณุภาพภายนอก                            

จากกฎกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพ พ.ศ. 2553 ในส่วนท่ี 2 

การอาชีวศึกษา ยังมีข้อกําหนดเก่ียวกับการประกันคุณภาพท่ีสถานศกึษาอาชีวศึกษาจะต้องยึดถือปฏิบัติในข้อ

ตา่ง ๆ ท่ีระบไุว้ใน ข้อ 22 ให้สถานศกึษาอาชีวศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายใน ตามหลกัเกณฑ์ และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องดําเนินการในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้1) กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา           

ของสถานศึกษา 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน   

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน         

7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  และในข้อ 28 หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา

อาชีวศกึษา และสถานประกอบการ ท่ีมีสว่นร่วมในการจดัการอาชีวศกึษา ต้องสง่เสริม สนบัสนนุ และร่วมพฒันา

ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศกึษา (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2553 : 

 8 – 9) การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา จะส่งผลดีต่อการเพ่ิมคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
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สถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้สามารถแข่งขันกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของประเทศต่างๆ ได้โดยเฉพาะ        

การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสถานศกึษาให้มีคณุภาพ ทําให้ผลผลิต

คือ ผู้ เรียนมีคณุภาพ 

 ด้วยภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีต้องดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือใช้เป็นเแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  ม.ป.ป. : 3) ได้แก่ (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา  (2) จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา   ของ

สถานศกึษา (3) ดําเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา (4) จดัให้มีการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษา (5) จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา (6) จัดทํา

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน (7) จัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีส่งเสริม และสนับสนุน   

การพฒันางานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยมีศึกษานิเทศก์ให้คําปรึกษา แนะนําและเป็นวิทยากรเพ่ือให้

ความรู้ ความเข้าใจในงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากรายงานผลการนิเทศติดตามงานประกัน

คณุภาพภายในสถานศึกษา เห็นว่าสถานศึกษาบางแห่งยงัคงมีปัญหาในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 

และจากการสํารวจข้อมลูงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร (ศนูย์ส่งเสริม

และพฒันาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร.  2555 : 10) พบว่า ครู และบุคลากรในสถานศกึษา     ขาด

ความรู้   ความเข้าใจ และความชัดเจนในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา และต้องการได้รับการนิเทศ 

เพ่ือพฒันางานประกนัคณุภาพภายในอย่างต่อเน่ือง ซึง่สอดคล้องกบั ปรียา  ตนัวิพฒัน์  (2547 : 157)  ท่ีกล่าวว่า การ

ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและเตรียมการเป็นขัน้ตอนแรกท่ีสถานศึกษาให้ความสําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนา

ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีต้องดําเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ให้มี

ความรู้ความเข้าใจและตระหนกัในงานประกนัคณุภาพภายใน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้การท่ีจะพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ให้มีความรู้          

ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามภาระงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีรับผิดชอบ จําเป็นต้องมีการ

ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ในอดีตท่ีผ่านมาศนูย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

ยงัไมมี่หลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการของการพฒันา

หลกัสตูรฝึกอบรม  

 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้นประกอบกบัผู้ วิจยั ได้ศกึษาในสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน และทําหน้าท่ี

ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม           

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้

ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ    มีเจตคติท่ีดี และสามารถปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาท่ีตนเองรับผิดชอบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีห้ลกัสตูรฝึกอบรมดงักล่าว จะต้องดําเนินการ
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ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศกึษา  ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร เป็นหลกัสูตรท่ีดี มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคน 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําให้ผลผลิต คือผู้ เรียนและผู้ สําเร็จการศึกษามีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐาน      

การอาชีวศกึษา ตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา          

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือประเมินผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 
   

วิธีการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นผู้ บริหาร และครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2555 จํานวน 4,961 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัในการศกึษาแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การฝึกอบรม ได้แก่ผู้บริหาร และครู จํานวน 599 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่ง

ชัน้ ( Stratified Random Sampling) กําหนดขนาดโดย ใช้ตารางของเคร็ซซี่ และมอร์แกน Krejcie. R.V. and 

Morgan, D.W. และ 2) กลุ่มตวัอย่าง ในการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในวิทยาลยั    

การอาชีพกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี จํานวน 25 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Random Selection)  การวิจยัครัง้นี ้ใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 

17 พ.ค. 55 - 4 ก.ย. 2555 
 

การดาํเนินการวิจัย 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิจัยเพ่ือ พัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา

อาชีวศกึษา ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือพฒันาหลกัสตูร โดยศกึษาจากขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

  1.1 ศกึษาเอกสารแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

  1.2 ศกึษาสภาพการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

  1.3 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม 

2  การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม มี 2 ขัน้ตอนดงันี ้

   2.1 การร่างหลักสูตร โดยนําข้อมูลจากขัน้ตอนการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรมา

วางแผนร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ โดยได้หลกัสตูรฉบบัร่าง 
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  2.2 การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรฉบบัร่าง โดยนําโครงร่างหลกัสตูรท่ีได้จดัทําขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบคณุภาพ เพ่ือจดัทําเป็นหลกัสตูรฉบบัจริงท่ีจะนําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 3. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําหลักสูตรท่ีได้จากขัน้ตอนการสร้างหลักสูตรไป

ทดลองใช้ โดยกําหนดรูปแบบการทดลองเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรม กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ผู้บริหารและครูในวิทยาลยัการอาชีพกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

จํานวน 25 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง    

             4. ประเมินผลหลกัสตูรฝึกอบรม ได้ประยกุต์รูปแบบการประเมินของเคิร์ก แพททริก (Kirk Pattrick) โดย

ประเมิน 2 ด้าน คือ 1.ด้านการเรียนรู้ (Learning) จากการประเมินผลการเรียนรู้ 2.ด้านปฏิกิริยตอบสนอง 

(Reaction) จากการประเมินความพงึพอใจ 

             5.  การปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม โดยการนําผลจากขัน้ตอนท่ี 1-4 มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพ่ือให้

หลกัสตูรมีความสมบรูณ์ สามารถนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ได้ตามบริบทของสถานศกึษาอาชีวศกึษาใน

แตล่ะแห่งได้ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม 

 2. หลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

 3. แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

              4.   แบบสอบถามความพงึพอใจในการฝึกอบรม  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม  ด้านความเหมาะสมของ

หลกัสูตรฝึกอบรม ด้านความพึงพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม ด้วยสถิติพืน้ฐาน ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สว่นการวิเคราะข้อมลูท่ีได้จากแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ รับการฝึกอบรม โดย

การหาคา่เฉลี่ย ( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนฝึกอบรม และทดสอบ

หลงัฝึกอบรม โดยการทดสอบที (t-test dependent) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยัพบว่า การตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรฉบบัร่าง โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พิจารณาเห็นว่า

หลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78)  ได้หลกัสตูร มีองค์ประกอบดงันี ้ 1) ความเป็นมา

และความสําคญัของหลกัสูตร  2) หลกัการของหลกัสตูร 3) เป้าหมายของหลกัสูตร 4) วตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 5)  

เนือ้หาสาระของหลักสูตร 6) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 7) วิธีการฝึกอบรม  8) สื่อ/อุปกรณ์การฝึกอบรม   9) การ

ประเมินผล 
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              โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม มีเนือ้หา   4 หน่วย ใช้เวลา 42 ชัว่โมง รายละเอียด มีดงันี ้

   หน่วยท่ี  1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ  (ทฤษฎี 6 ชัว่โมง)   

   หน่วยท่ี  2   มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 และการนําไปใช้ (ทฤษฎี 2/ปฏิบติั10 ชัว่โมง) 

   หน่วยท่ี  3  การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา (ทฤษฎี 2/ปฏิบติั 10 ชัว่โมง) 

                             หน่วยท่ี  4  การดําเนินงานคณุภาพภายในสถานศกึษาอาชีวศกึษา (ทฤษฎี 2/ปฏิบติั 10 ชัว่โมง)                    
 

 ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

 การประเมินผลการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา พบว่า 1)  ผู้

เข้ารับการอบรม มีผลการเรียนรู้ โดยมีความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษาอาชีวศึกษา หลงัการฝึกอบรม สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนยัสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ  

2)  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ในระดบัมากท่ีสุด ด้านความรู้ท่ีได้รับและนําไปใช้

ประโยชน์ และมีความพึงพอใจในระดบัมากในด้านเนือ้หาสาระ ด้านวิทยากร และด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรม ด้าน

สื่อ/อปุกรณ์  
       

อภปิรายผล 

 ผลการศกึษาค้นคว้าตามวตัถุประสงค์การวิจยั มีประเดน็ท่ีนา่สนใจนํามาอภิปรายได้ดงันี ้

 1. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา        

ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัท่ีพบว่า โครงร่างของหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีตรวจสอบคณุภาพ

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า หลกัสูตรมีความเหมาะสมในระดบัมาก

ท่ีสุด(ค่าเฉลี่ย = 4.78) ทุกรายการ ผลท่ีได้เป็นเพราะผู้ วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมหลายด้าน ได้แก่ การศกึษาจากเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาหลกัสตูร การศกึษาสภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ            

ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ บริหาร และครู จํานวนมากถึง 569 คน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สิริลกัษณ์ รัชชุศานติ (2544:30-33) ท่ีทําการฝึกอบรมเพ่ือประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พบว่าได้มีการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือ

วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม และผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามทฤษฎีการพัฒนา

หลกัสูตรจากผู้ เช่ียวชาญ และได้มี ปรับปรุง และแก้ไข  หลายครัง้ จนได้หลกัสูตรฉบับสมบูรณ์ ซึง่การตรวจสอบ

ความเหมาะสม โครงร่างหลกัสูตรจากผู้ เช่ียวชาญ เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัตอนหนึ่งของการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม  

เพ่ือจะได้รู้ว่าหลกัสตูรมีความเหมาะหรือไม่ ก่อนนําไปทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัย ของ อารี ทิมเมือง 

(2550 : 85) ท่ีทําการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับครูผู้ สอน 

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า ได้มีการนําโครงร่างหลกัสตูรฝึกอบรบท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วนําไปปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้ซึง่จากการนํา

หลกัสตูรไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบนี ้เป็นการสง่ผลให้หลกัสตูรฝึกอบรมมีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมใน

การนําไปทดลองใช้ เพ่ือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1688 

 2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจ เป็นการทดสอบก่อน   การฝึกอบรม (Pretest) และ

หลงัการฝึกอบรม (Posttest) พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมการดําเนินงาน  ประกนัคุณภาพภายใน หลงัการฝึกอบรม

สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

แสดงถงึ ผลการฝึกอบรม บรรลวุตัถุประสงค์   ตามเนือ้หาสาระท่ีต้องการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ เพ่ือนําไปใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัง้นีเ้น่ืองมาจากหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัยได้สร้างมีวิธีการฝึกอบรม              

ท่ีหลากหลาย อาทิ วิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้        

การนําเสนอผลงาน เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน และสรุปผลงานจากการนําเสนอ การถามตอบ โดยเฉพาะ             

การสรุปผลงานร่วมกนัระหวา่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร ทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ

ได้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลงานจากใบงาน และการนําเสนอผลงาน พบว่า ครูสามารถปฏิบติังานจาก

ใบงานได้ถูกต้องตามข้อกําหนด นําเสนองานได้ถูกต้องทุกคน และทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบติังานในหน้าท่ีได้ 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ต่อหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า ครูมีความพึง

พอใจในระดบัมากท่ีสดุ ด้านความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเร่ืองมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีความสําคัญในการ

ปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝ่าย ซึ่งผลนีอ้าจเน่ืองมาจากผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขัน้ตอนโดยมีขัน้ตอนการศึกษาข้อมูล

พืน้ฐานโดยการวิเคราะห์ความต้องการตามทฤษฎีของ ชาญ สวัสด์ิสําลี (2544 : 45) ท่ีกล่าวว่า จะต้องศึกษา 

วิเคราะห์ เป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายของรัฐบาลของกระทรวง และหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงสภาพการณ์และ

สภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การพัฒนาหลกัสูตรอบรมการ

ดําเนินงานประกนัคณุภาพภายใน ผู้ วิจยัได้นําเนือ้หาในหน่วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐาน    การอาชีวศกึษา 2555 และการ

นําไปใช้ มาทดลองใช้หลักสูตร ซึ่งเนือ้หาดังกล่าวเป็นเนือ้หาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ ให้ใช้วันท่ี  

4 กรกฎาคม 2555 ซึง่เป็นเร่ืองท่ียงัใหม่และกําลงัอยู่ในความสนใจของสถานศกึษา ท่ีต้องศกึษาและทําความเข้าใจ 

เพราะมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2555 สถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ต้องเร่ิมใช้ใน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ทุกแห่ง  จึงทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสําคญั และตัง้ใจท่ีจะศกึษาข้อมลู ทําให้มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนในด้านวิทยากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองของการให้ความ

เป็นกนัเองของวิทยากร  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ผู้ วิจยัได้ใช้ทฤษฎีความต้องการลําดบัขัน้ของ มาสโลว์ Maslow (อ้าง

ถงึใน ถวิล ธาราโภชน์ , ม.ป.ป. : 221) ท่ีกลา่วถงึระดบัความต้องการทางสงัคม ได้แก่ ความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและ

ได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน ในด้านเนือ้หาสาระอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เป็นเนือ้หาสาระท่ีทนัสมยั และมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานประกันคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา ในระดบัเทคนิค/วิธีการฝึกอบรม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ การวิเคราะห์ การระดมสมอง การนําเสนอและการสรุปเนือ้หาร่วมกนั เพ่ือให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมตลอดเวลาในช่วงเวลาจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม              

เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายมากขึน้ ในด้านสื่อ/อุปกรณ์ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทัง้นี ้

ผู้ วิจัยได้จัดทําสื่อเพาว์เวอร์พอยท์ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ ใบงาน      

เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ Visualizer เคร่ืองฉายแอลซีดี จอภาพ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค ซึ่งเป็นเคร่ืองท่ีใหม่และทันสมัย     
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ช่วยในการฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของ ธํารง บวัศรี (2532 : 7-8) ได้กล่าวว่า วสัดุอปุกรณ์และสื่อการเรียน

การสอน ภาพประกอบ เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรฝึกอบรม 

 ทั ง้ นี  ้ผู้ วิ จัยไ ด้ พิจารณาเลื อกสื่ อตามความเหมาะสม เ พ่ือให้ เ กิดประสบการณ์การเ รียน รู้ 

ทัง้ทางตรง และทางอ้อมแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสงูสดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. หลกัสตูรฝึกอบรมการดําเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มีข้อจํากดัดงันี ้ 

  1.1 ควรเป็นการฝึกอบรมเพียงสถานศกึษาแห่งเดียว 

  1.2 การฝึกอบรมควรเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

  1.3 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ควรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น  การฝึก

ปฏิบติังานจากใบงาน การระดมสมอง การวิเคราะห์งาน การนําเสนอ การร่วมกนัสรุปผลงานจากใบงาน 

  1.4 ผลงานจากใบงานควรสามารถนําไปใช้ได้ในการปฏิบติังานจริง  

  2. ในการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช้ ควรให้ครูทกุคนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือจะได้เข้าใจในภาระงานของตน

ในแต่ละฝ่าย ควรทําการทดลองในหน่วยท่ี 2 ต่อไป กับกลุ่มอ่ืน เพ่ือความมั่นใจว่าหลักสูตรท่ีได้พัฒนาขึน้เป็น

หลกัสตูรฝึกอบรมท่ีดี มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะไปทดลองกบักลุ่มใดท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกัน จํานวนกลุ่มตวัอย่างไม่

เท่ากนั ผลท่ีได้จะเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 

  3. วิธีการฝึกอบรม  ควรใช้วิธีท่ีหลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบติัจริง การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอ การร่วมกนัสรุปผลการนําเสนอระหวา่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรทําการศึกษาและทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครบทุก 4 

หน่วย และทกุหน่วยควรเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม การระดมสมอง และ

การนําเสนอผลงานจากใบงาน ทกุหน่วย ยกเว้นหน่วยท่ี 1 

 2. ควรมีการวิจยัเพ่ือติดตามผลหลงัการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมตอ่ไป 
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