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บทคัดย่ อ

การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) เพื่อประเมินผลการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึษา โดยมีขนตอนการพั
ั้
ฒนาหลักสูตร 5 ขันตอน
้
คือ การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน
การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม การทดลองใช้ หลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุ งหลักสูตร ประชากร
ที่ใช้ ในการศึกษา ครั ง้ นี ้ คือ ผู้บริ หาร และครู ในสถานศึกษาอาชี วศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 4,961 คน กลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการฝึ กอบรมเป็ นผู้บริ หารและครู
จํานวน 559 คน ได้ มาโดยวิธีการสุม่ แบบแบ่งชัน้ กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ ตารางของเคร็ ซซี่และมอร์
แกน กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองใช้ หลักสูตร ได้ แก่ ผู้บริ หาร และครู วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์ บุรี อําเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 25 คน โดยเลือกมาแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย หลักสูตร
ฝึ กอบรม แบบทดสอบ มีความเชื่อมัน่ 0.7219 และแบบสอบถาม มีความเชื่อมัน่ 0.8414 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ dependent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรฝึ กอบรมได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดย ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า
มี ค วามเหมาะสม ในระดั บ มากที่ ส ุ ด ทุ ก รายการ องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้ วย ความเป็ นมา
และความสําคัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื ้อหา
สาระของหลั ก สู ต ร ระยะเวลาในการฝึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรม สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการฝึ กอบรม การประเมิ น ผล ได้
โครงสร้ างของหลักสูตร โดยมีเนื ้อหา 4 หน่วย ได้ แก่ 1) ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2)
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และการนําไปใช้ 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4)
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผลการประเมินการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม พบว่า ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม มีผลการเรี ยนรู้ หลังการ
ฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

1
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ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ประจําวิทยาลัยการฝึ กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
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ต่อหลักสูตรฝึ กอบรม ด้ านความรู้ ที่ได้ รับและนําไปใช้ ประโยชน์ ในระดับมากที่สดุ และมีความพึงพอใจระดับมาก
ในด้ านเนื ้อหาสาระ ด้ านวิทยากร ด้ านเทคนิค/วิธีการฝึ กอบรม ด้ านสื่อ/อุปกรณ์
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา

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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คํานํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เห็นว่าประเทศไทยต้ องเผชิญกับ
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วส่งผลต่อความ
เป็ นอยู่ของประชาชน ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจงึ มุง่ ที่จะพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ หาก
คนได้ รับการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สดุ คนก็จะเป็ นปั จจัยนําไปสู่ความสําเร็ จของการพัฒนาประเทศทุกด้ าน ดังนัน้
ควรมุ่งที่จะพัฒนาคนหรื อคุณภาพของคน โดยใช้ การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาคนให้ มีความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) ได้ ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การนํ า แผน
สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้ นเป้าหมาย 3 ด้ าน คือ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การขยายโอกาสทางการศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นในการบริ การ
และจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540:หน้ า 8)
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ .2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมาก ในองค์ประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบบริ หาร และการ
จัดการที่ เน้ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ได้ บัญญัติไว้ ในหมวด 6 ว่าด้ วยเรื่ อง มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ และในมาตราต่างๆ ดังนี ้ มาตรา 47 ให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง และมาตรา 48
ได้
กําหนดให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่ อนําไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรอรับการประกันคุณภาพภายนอก
จากกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ในส่วนที่ 2
การอาชีวศึกษา ยังมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้ องยึดถือปฏิบัติในข้ อ
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 22 ให้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพในการอาชี วศึก ษา โดยสถานศึก ษาทุก แห่ ง ต้ องดํ าเนิ น การในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ มุ่ง คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 3) ดํ า เนิ น การตามแผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา 4) จัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา 6) จัดทํ ารายงานประจํ าปี ที่ เป็ นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน
7) จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในข้ อ 28 หน่วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ที่มีสว่ นร่ วมในการจัดการอาชีวศึกษา ต้ องส่งเสริ ม สนับสนุน และร่ วมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553 :
8 – 9) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จะส่งผลดีต่อการเพิ่มคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
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สถานศึกษาอาชี วศึกษา ให้ สามารถแข่งขันกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของประเทศต่างๆ ได้ โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ ทําให้ ผลผลิต
คือ ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ภาพ
ด้ วยภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ต้องดําเนิ นการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ กําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชี วศึกษา เพื่ อใช้ เป็ นเแนวทางในการปฏิ บัติ งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ม.ป.ป. : 3) ได้ แก่ (1) กํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา (3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (4) จัดให้ มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (5) จัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (6) จัดทํา
รายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (7) จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาอาชี วศึกษาภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร มีหน้ าที่ส่งเสริ ม และสนับสนุน
การพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ ให้ คําปรึ กษา แนะนําและเป็ นวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ ความเข้ าใจในงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากรายงานผลการนิ เทศติ ดตามงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เห็นว่าสถานศึกษาบางแห่งยังคงมีปัญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
และจากการสํารวจข้ อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร (ศูนย์ส่งเสริ ม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร. 2555 : 10) พบว่า ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ขาด
ความรู้ ความเข้ าใจ และความชัดเจนในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา และต้ องการได้ รับการนิเทศ
เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ องกับ ปรี ยา ตันวิพฒ
ั น์ (2547 : 157) ที่กล่าวว่า การ
ปฏิ บัติ งานด้ านการศึกษาและเตรี ยมการเป็ นขัน้ ตอนแรกที่ สถานศึกษาให้ ความสํ าคัญมากที่ สุดในการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องดําเนินการ โดยเฉพาะการเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากร ให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักในงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ ครู และบุคลากรทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกันพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ดังนั น้ การที่ จะพั ฒนาครู และบุ คลากรทุ กคนในสถานศึ กษา ให้ มี ความรู้
ความเข้ าใจ ในการปฏิ บัติ งานตามภาระงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ รับผิ ดชอบ จํ าเป็ นต้ องมี การ
ฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในอดีตที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร
ยังไม่มีหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการของการพัฒนา
หลักสูตรฝึ กอบรม
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นประกอบกับผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และทําหน้ าที่
ศึกษานิ เทศก์ รับผิ ดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเขตความรั บผิ ดชอบของศูนย์ ส่งเสริ มและ
พัฒ นาอาชี วศึก ษาภาคตะวัน ออกและกรุ ง เทพมหานคร จึ ง สนใจที่ จ ะศึก ษา การพัฒ นาหลัก สูต รฝึ กอบรม
การดํ าเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชี วศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้
ผู้บริ หาร และครู ในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ มีเจตคติที่ดี และสามารถปฏิ บัติงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้หลักสูตรฝึ กอบรมดังกล่าว จะต้ องดําเนินการ
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ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อให้ หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร เป็ นหลักสูตรที่ดี มีประสิทธิ ภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทํ าให้ ผลผลิต คือผู้เรี ยนและผู้สําเร็ จการศึกษามีคุณภาพได้ ตรงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อประเมินผลการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ้ เป็ นผู้บริ หาร และครู ในสถานศึกษาอาชี วศึกษาภาคตะวัน ออกและ
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2555 จํานวน 4,961 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวในการศึกษาแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการใน
การฝึ กอบรม ได้ แก่ผ้ บู ริ หาร และครู จํานวน 599 คน ได้ มาโดยวิธีการสุม่ แบบแบ่งชันได้
้ มาโดยวิธีการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ ( Stratified Random Sampling) กําหนดขนาดโดย ใช้ ตารางของเคร็ ซซี่ และมอร์ แกน Krejcie. R.V. and
Morgan, D.W. และ 2) กลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม ได้ แก่ ผู้บริ หาร และครู ในวิทยาลัย
การอาชีพกบิ นทร์ บุรี อําเภอกบิ นทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 25 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Random Selection) การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ เวลาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่
17 พ.ค. 55 - 4 ก.ย. 2555
การดําเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ดําเนินการวิจัยเพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาจากขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
1.2 ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
1.3 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการฝึ กอบรม
2 การสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม มี 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 การร่ างหลักสูต ร โดยนํ าข้ อมูลจากขัน้ ตอนการศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อพัฒนาหลัก สูตรมา
วางแผนร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ หลักสูตรฉบับร่ าง
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับร่ าง โดยนําโครงร่ างหลักสูตรที่ได้ จดั ทําขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อจัดทําเป็ นหลักสูตรฉบับจริ งที่จะนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
3. ทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรม ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการนํ าหลักสูต รที่ ได้ จากขัน้ ตอนการสร้ างหลักสูตรไป
ทดลองใช้ โดยกําหนดรู ปแบบการทดลองเป็ นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองได้ แก่ผ้ บู ริ หารและครู ในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน 25 คน โดยใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง
4. ประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรม ได้ ประยุกต์รูปแบบการประเมินของเคิร์ก แพททริ ก (Kirk Pattrick) โดย
ประเมิน 2 ด้ าน คือ 1.ด้ านการเรี ยนรู้ (Learning) จากการประเมินผลการเรี ยนรู้ 2.ด้ านปฏิกิริยตอบสนอง
(Reaction) จากการประเมินความพึงพอใจ
5. การปรับปรุ งหลักสูตรฝึ กอบรม โดยการนําผลจากขันตอนที
้
่ 1-4 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้
หลักสูตรมีความสมบูรณ์ สามารถนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ได้ ตามบริ บทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
แต่ละแห่งได้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. แบบสอบถามสภาพปั ญหาและความต้ องการในการฝึ กอบรม
2. หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึ กอบรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มูลด้ านสภาพปั ญ หาและความต้ องการในการฝึ กอบรม ด้ านความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึ กอบรม ด้ านความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรม ด้ วยสถิติพื ้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะข้ อมูลที่ได้ จากแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้รับการฝึ กอบรม โดย

การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่อนฝึ กอบรม และทดสอบ
หลังฝึ กอบรม โดยการทดสอบที (t-test dependent)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับร่ าง โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาเห็นว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78) ได้ หลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี ้ 1) ความเป็ นมา
และความสําคัญของหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร 3) เป้าหมายของหลักสูตร 4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5)
เนื อ้ หาสาระของหลักสูตร 6) ระยะเวลาในการฝึ กอบรม 7) วิธีการฝึ กอบรม 8) สื่อ/อุปกรณ์ การฝึ กอบรม 9) การ
ประเมินผล
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โครงสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม มีเนื ้อหา 4 หน่วย ใช้ เวลา 42 ชัว่ โมง รายละเอียด มีดงั นี ้
หน่วยที่ 1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (ทฤษฎี 6 ชัว่ โมง)
หน่วยที่ 2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และการนําไปใช้ (ทฤษฎี 2/ปฏิบตั ิ10 ชัว่ โมง)
หน่วยที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ทฤษฎี 2/ปฏิบตั ิ 10 ชัว่ โมง)
หน่วยที่ 4 การดําเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ทฤษฎี 2/ปฏิบตั ิ 10 ชัว่ โมง)
ผลการประเมินผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร
การประเมินผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า 1) ผู้
เข้ ารับการอบรม มีผลการเรี ยนรู้ โดยมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา หลังการฝึ กอบรม สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
2) ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึ กอบรม ในระดับมากที่สุด ด้ านความรู้ ที่ได้ รับและนําไปใช้
ประโยชน์ และมีความพึงพอใจในระดับมากในด้ านเนื ้อหาสาระ ด้ านวิทยากร และด้ านเทคนิควิธีการฝึ กอบรม ด้ าน
สื่อ/อุปกรณ์
อภิปรายผล
ผลการศึกษาค้ นคว้ าตามวัตถุประสงค์การวิจยั มีประเด็นที่นา่ สนใจนํามาอภิปรายได้ ดงั นี ้
1. ผลการสร้ างหลัก สูต รฝึ กอบรมการดํ าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาอาชี ว ศึก ษา
ภาคตะวันออกและกรุ งเทพมหานคร จากผลการวิจยั ที่พบว่า โครงร่ างของหลักสูตรฝึ กอบรมที่ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.78) ทุกรายการ ผลที่ ได้ เป็ นเพราะผู้วิจัยได้ มีการศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมหลายด้ าน ได้ แก่ การศึกษาจากเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาสภาพ
การดํ าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาอาชี วศึก ษา การศึก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม จากกลุ่มตัวอย่ างผู้บริ หาร และครู จํ านวนมากถึง 569 คน ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ สิริลกั ษณ์ รั ชชุศานติ (2544:30-33) ที่ทําการฝึ กอบรมเพื่อประสิทธิ ภาพในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการ การอาชี วศึกษา พบว่าได้ มีการศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อ
วิเคราะห์ ความต้ องการในการฝึ กอบรม และผู้วิจัยได้ ดําเนิ นการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมตามทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ มี ปรับปรุ ง และแก้ ไข หลายครัง้ จนได้ หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ซึง่ การตรวจสอบ
ความเหมาะสม โครงร่ างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญตอนหนึ่งของการสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรม
เพื่อจะได้ ร้ ู ว่าหลักสูตรมีความเหมาะหรื อไม่ ก่อนนําไปทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัย ของ อารี ทิมเมือง
(2550 : 85) ที่ ทําการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง การจัดทํ าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สํ าหรั บครู ผ้ ูสอน
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ พบว่า ได้ มีการนําโครงร่ างหลักสูตรฝึ กอบรบที่สร้ างขึ ้น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม แล้ วนําไปปรับปรุ ง แก้ ไขเพิ่มเติม ก่อนนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้ ซงึ่ จากการนํา
หลักสูตรไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบนี ้ เป็ นการส่งผลให้ หลักสูตรฝึ กอบรมมีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมใน
การนําไปทดลองใช้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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2. ผลการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ ความเข้ าใจ เป็ นการทดสอบก่อน การฝึ กอบรม (Pretest) และ
หลังการฝึ กอบรม (Posttest) พบว่า ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน หลังการฝึ กอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย
แสดงถึง ผลการฝึ กอบรม บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามเนื ้อหาสาระที่ต้องการให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับ เพื่อนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทังนี
้ ้เนื่องมาจากหลักสูตรฝึ กอบรมที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างมีวิธีการฝึ กอบรม
ที่ หลากหลาย อาทิ วิ ธีการบรรยาย การฝึ กปฏิ บัติ จริ ง การคิดวิ เคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การนํ าเสนอผลงาน เพื่ อวิ พากษ์ วิ จารณ์ ร่ วมกัน และสรุ ป ผลงานจากการนํ าเสนอ การถามตอบ โดยเฉพาะ
การสรุ ปผลงานร่ วมกันระหว่างผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และวิทยากร ทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจ
ได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ยังพิจารณาผลงานจากใบงาน และการนําเสนอผลงาน พบว่า ครู สามารถปฏิบตั ิงานจาก
ใบงานได้ ถูกต้ องตามข้ อกําหนด นําเสนองานได้ ถูกต้ องทุกคน และทุกกลุ่ม แสดงให้ เห็นว่าครู มีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถนําความรู้ ที่ได้ รับไปปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ได้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม ต่อหลักสูตรฝึ กอบรม พบว่า ครู มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สดุ ด้ านความรู้ และนําไปใช้ ประโยชน์ในเรื่ องใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมและเรื่ องมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555 มี ความสํ าคัญในการ
ปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝ่ าย ซึ่งผลนีอ้ าจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ ดําเนินการตามขัน้ ตอนโดยมีขัน้ ตอนการศึกษาข้ อมูล
พื น้ ฐานโดยการวิ เคราะห์ ความต้ องการตามทฤษฎี ของ ชาญ สวัสดิ์ สํ าลี (2544 : 45) ที่ กล่าวว่า จะต้ องศึกษา
วิเคราะห์ เป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายของรัฐบาลของกระทรวง และหน่วยงานหรื อองค์กร รวมถึงสภาพการณ์ และ
สภาวะแวดล้ อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ ในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรอบรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจยั ได้ นําเนือ้ หาในหน่วยที่ 2 เรื่ องมาตรฐาน การอาชีวศึกษา 2555 และการ
นํ าไปใช้ มาทดลองใช้ หลักสูตร ซึ่งเนื อ้ หาดังกล่าวเป็ นเนื อ้ หาที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้ ประกาศใช้ ให้ ใช้ วันที่
4 กรกฎาคม 2555 ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ยงั ใหม่และกําลังอยู่ในความสนใจของสถานศึกษา ที่ต้องศึกษาและทําความเข้ าใจ
เพราะมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้ องเริ่ มใช้ ใน
ปี การศึกษา พ.ศ. 2555 ทุกแห่ง จึงทําให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมเห็นความสําคัญ และตังใจที
้ ่จะศึกษาข้ อมูล ทําให้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้ านวิทยากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในเรื่ องของการให้ ความ
เป็ นกันเองของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สดุ ผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎีความต้ องการลําดับขันของ
้
มาสโลว์ Maslow (อ้ าง
ถึงใน ถวิล ธาราโภชน์ , ม.ป.ป. : 221) ที่กล่าวถึงระดับความต้ องการทางสังคม ได้ แก่ ความต้ องการที่จะเข้ าร่ วมและ
ได้ รับการยอมรั บในสังคม ความเป็ นมิตรและความรั กจากเพื่ อน ในด้ านเนื อ้ หาสาระอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เป็ นเนื ้อหาสาระที่ทนั สมัย และมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในระดับเทคนิค/วิธีการฝึ กอบรม อยู่ในระดับมาก ทัง้ นีเ้ นื่องจากผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การวิเคราะห์ การระดมสมอง การนําเสนอและการสรุ ปเนื ้อหาร่ วมกัน เพื่อให้ ผ้ ู
เข้ ารั บ การฝึ กอบรมมี ส่ วนร่ วมตลอดเวลาในช่ วงเวลาจัด กิ จ กรรมการฝึ กอบรม ทํ าให้ ผ้ ู เข้ ารั บ การฝึ กอบรม
เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง และเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายมากขึน้ ในด้ านสื่อ/อุปกรณ์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้ นี ้
ผู้วิจัยได้ จัดทํ าสื่ อเพาว์ เวอร์ พอยท์ พร้ อมเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารประกอบการฝึ กปฏิ บัติ ใบงาน
เครื่ องวิชวลไลเซอร์ Visualizer เครื่ องฉายแอลซีดี จอภาพ คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ซึ่งเป็ นเครื่ องที่ ใหม่และทันสมัย
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ช่วยในการฝึ กอบรม ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีของ ธํารง บัวศรี (2532 : 7-8) ได้ กล่าวว่า วัสดุอปุ กรณ์ และสื่อการเรี ยน
การสอน ภาพประกอบ เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรฝึ กอบรม
ทั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ พิ จ ารณาเลื อ กสื่ อ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างสูงสุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้อจํากัดดังนี ้
1.1 ควรเป็ นการฝึ กอบรมเพียงสถานศึกษาแห่งเดียว
1.2 การฝึ กอบรมควรเป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
1.3 ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม ควรได้ มี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บัติ ด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลาย เช่ น การฝึ ก
ปฏิบตั ิงานจากใบงาน การระดมสมอง การวิเคราะห์งาน การนําเสนอ การร่ วมกันสรุ ปผลงานจากใบงาน
1.4 ผลงานจากใบงานควรสามารถนําไปใช้ ได้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
2. ในการนําหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้ ควรให้ ครู ทกุ คนเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อจะได้ เข้ าใจในภาระงานของตน
ในแต่ละฝ่ าย ควรทํ าการทดลองในหน่ วยที่ 2 ต่อไป กับกลุ่มอื่น เพื่ อความมั่นใจว่าหลักสูตรที่ ได้ พัฒนาขึน้ เป็ น
หลักสูตรฝึ กอบรมที่ดี มีประสิทธิ ภาพ ไม่ว่าจะไปทดลองกับกลุ่มใดที่มีบริ บทที่แตกต่างกัน จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่
เท่ากัน ผลที่ได้ จะเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
3. วิธีการฝึ กอบรม ควรใช้ วิธีที่หลากหลาย เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง การมีส่วนร่ วมในการคิดวิเคราะห์ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การนําเสนอ การร่ วมกันสรุ ปผลการนําเสนอระหว่างผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และวิทยากร
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาและทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในให้ ครบทุก 4
หน่วย และทุกหน่วยควรเน้ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีส่วนร่ วม การระดมสมอง และ
การนําเสนอผลงานจากใบงาน ทุกหน่วย ยกเว้ นหน่วยที่ 1
2. ควรมีการวิจยั เพื่อติดตามผลหลังการทดลองใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมต่อไป
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