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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การ
จัดทาเอกสารประกอบการสอนสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะของ
ครู วิทยาลัยเทคนิ คอุทยั ธานี กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ ครู ผูส้ อนแผนกวิชาช่ างอุตสาหกรรม
ครู ผสู ้ อนแผนกวิชาพณิ ชยการ และครู ผสู ้ อนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
โดยการเลือกตามความสมัครใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จานวน 27 คน การดาเนิ นการวิจ ยั
ผูว้ ิจ ยั ใช้วิธี ก ารดาเนิ นการวิจ ยั ในลัก ษณะการวิจ ยั และพัฒ นา(Research and Development)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื่ อง การจัดทาเอกสารประกอบการสอนสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคนิ คอุทยั ธานี และทาการ
สัง เคราะห์ข อ้ มูล ที่ไ ด้ร วบรวมได้ม าสร้ า งเครื่ อ งมือ และนาไปวิจ ยั เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) แบบ One-short Case Study ในขั้นวิจยั และนาผลการวิจยั ในขั้นตอนการวิจยั มา
พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรม แล้วจึงนาไปวิจยั เชิ งทดลองในขั้นตอนการพัฒนาซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ ง เพื่ อน าผลของการวิจ ัย ขั้นวิ จยั และขั้น พัฒ นามาวิเคราะห์ หาประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม ซึ่ งการประเมินผลการฝึ กอบรมจะยึดรู ปแบบการประเมินตามแบบ CIPP Model ของ
แดเนียล แอล สตัฟเฟิ ลบีม (Deniel L. Stuffle Beam)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Content Evaluation) โดยการรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถสรุ ปได้ว่า วัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมที่ได้กาหนดไว้มีความเหมาะสม
ผูเ้ ข้า รับ การฝึ กอบรมเป็ นครู แผนกวิชาช่ างอุตสาหกรรม ครู แผนกวิชาพณิ ชยการ ครู แผนกวิชา
ก

สามัญสัมพันธ์ ที่มีความสนใจ จานวน 27 คน ระยะเวลาของการฝึ กอบรม คือ 2 วัน สถานที่
ฝึ กอบรม ณ ห้อ งประชุ ม โดยฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และภาคทฤษฎี เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 7 หัวข้อ
2. การประเมินปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่ า งหั ว ข้ อ ฝึ กอบรมกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ กอบรม และความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผลการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีและภาคทฤษฎี
เชิ งปฏิ บตั ิ ผลปรากฏว่า ดัชนี ความสอดคล้องในภาพรวมของทั้งสองรายการอยู่ระหว่าง 0.80 –
1.00 ซึ่ งมี ความสอดคล้องกันสู ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งแบบสอบถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 –
1.00 ผูว้ ิจยั ได้นาชุ ดฝึ กอบรมซึ่ งประกอบด้วย เอกสารการสอนต่าง ๆ และสื่ อประกอบการ
ฝึ กอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมในการนาไปใช้
งาน และหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า ชุ ดฝึ กอบรมมีความ
พร้ อมสามารถนาไปใช้ในการฝึ กอบรมได้ และแบบทดสอบมีค่าความเชื่ อมัน่ หน่ วยที่ 1 – 7
เท่ากับ 0.8978, 0.8182, 0.7834, 0.9097, 0.7455, 0.7310, และ 0.7845 ตามลาดับ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ผูว้ ิจยั ได้จดั การฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
ฝึ กอบรม การจัดทาเอกสารประกอบการสอนสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐาน
สมรรถนะของครู วิทยาลัยเทคนิ คอุทยั ธานี ที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้ น โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลกับกลุ่ ม
ตัวอย่างของการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม การจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะของครู วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
ในขั้นตอนการวิจยั (Research) ที่ ได้จากคะแนนของผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี ในการทาแบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบมี ค่าเฉลี่ ย 87.43/78.07 และขั้นตอนการพัฒนา (Development) มี ค่ าเฉลี่ ย
84.36/81.89 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม โดยสอบถามจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ทั้งในขั้นตอนวิจยั และขั้นตอนการพัฒนา
พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจในการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.78, S.D.=
.415)
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