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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื ่อศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นในการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะของครู
วิทยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  การด าเนินการวิจยั  ผูว้ิจยัใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยั   ได ้แก่  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามที่ผู ว้ ิจ ยัสร้าง ข้ึน  ส าหรับเก็บขอ้มูลจาก 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่  ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ   หัวหน้า
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม  หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ  หัวหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์  
จ  านวน  13  คน  ครูผูส้อนแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม  ครูผูส้อนแผนกวิชาพณิชยการ  และ
ครูผู ส้อนแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์   ของวิทยาลยั เทคนิคอุทยัธานี  สังกดัส าน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  รวมจ านวน  110  คน  วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า  และจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified)   
 ผลการวิจยัพบว่า  
 ผูบ้ริหาร  และหัวหน้าแผนกวิชา  ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการอบรม  ท าให้มีความรู้ความ
เขา้ใจนอ้ย  เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การสอนฐานสมรรถนะ  หวัหนา้แผนกวิชา ส่วน
ใหญ่  ยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัอบรมครูในแผนก  เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การสอนฐาน
สมรรถนะ  หวัหนา้แผนกวชิา  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่  ควรมีการจดัอบรมอยา่งเขม้ขน้  โดยวิทยากร
ท่ีมีความรู้  ความสามารถ 
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 ครูผูส้อน  ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการอบรม  ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจน้อย  เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอนฐานสมรรถนะ  ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  พบวา่  มีดชันีจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  อยูร่ะหวา่ง 0.5538 ถึง 
0.2609  โดยรายการท่ีมีดชันีจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นจากมากท่ีสุด - นอ้ย
ท่ีสุด ดงัน้ี คือ (1) การวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง/งาน(0.5538) (2) การออกแบบและสร้างส่ือการสอน
(0.5233) (3) การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา(0.4327) (4) การเขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(0.4260) (5) การเตรียมเอกสารการวดัผลประเมินผล  ใบแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ ใบสั่งงาน ใบ
ประเมินผลการปฏิบติังาน(0.4139) (6) การจดัท าโครงการสอน/สัปดาห์(0.3668) (7) การเตรียม
เอกสารการสอน ใบเน้ือหา ใบล าดบัขั้นการปฏิบติังาน(0.3556) (8) การวางแผนการสอน(0.3024) 
และ(9) การเลือกวธีิสอน(0.2609)  ตามล าดบั  

 (รายงานมีจ านวนทั้งส้ิน  157  หน้า) 
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Abstract 
This study aimed to investigate problem conditions and needs assessment of trainings on 

organizing learning and teaching emphasizing on Competency Base Teaching of Teachers of 
Uthai Thani Technical College. This study was survey research. Interviews and questionnaires 
were used to collect the data. The informants of this study were drawn from two groups; the 
administrators and the teaching staff of Uthai Thani Technical College, Office of the Vocational 
Commission, Ministry of Education. The population of this study include the Director, Deputy 
Director for Academic Affairs, heads of the Industrial Mechanic Department, heads of the  
Commercial Department, and head of the Department of General Relations subjects was 13, 
teachers teaching industrial mechanic Department, teachers teaching commercial Department, and 
teachers teaching of the Department of General Relations subjects was 110. Analyze data using 
mean, standard deviation values. And sort the priority of needs by using Modified Priority Needs 
Index (PNI Modified).  

The results of this study can be concluded as follow : 
Regarding the problem conditions, the study revealed that most administrators and head of 

the Departments had never been trained on this area before, so they had little knowledge and 
understanding about how to organize learning and teaching emphasized on Competency Base 
Teaching. That most head of the Departments have not conducted a teacher training on the 
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organize learning and teaching emphasized on Competency Base Teaching. Department heads. 
Has suggested that Training should be intense. 

Most teachers have never been trained. That there is less understanding  on the 
organize learning and teaching emphasized on Competency Base Teaching. With respect 
to the assessment of needs for trainings, It was found that the priority index was between 
0.5538 to 0.2609.  The top training aspects most needed were Analysis of topics / tasks 
skills (0.5538); design and construction of learning and teaching media on skills 
(0.5233); Analysis of curriculum skills (0.4327); Writing behavioral objectives skills 
(0.4260); preparation of documents for evaluating skills (0.4139); Preparation of 
instructional programs per week skills (0.3668; material preparation for teaching skills 
(0.3556); Lesson Planning (0.3024); and how to choose methods for teaching skills  (0.2609); 
respectively.  
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