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นายบุญเลิศ โรจน์บุนส่ งศรี รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเพื ่อ ศึก ษาสภาพปั ญ หาและประเมิน ความต้อ งการ
จาเป็ นในการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การจัดการเรี ย นการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะของครู
วิทยาลัยเทคนิ คอุทยั ธานี การดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้วิธี วิจยั เชิ งสารวจ เครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการ
วิจ ยั ได้แ ก่ แบบสัม ภาษณ์ และแบบสอบถามที ่ ผู ว้ ิจ ยั สร้ า งขึ้ น ส าหรับ เก็บ ข้อ มูล จาก
ประชากรที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้า
แผนกวิช าช่ า งอุ ตสาหกรรม หัวหน้าแผนกวิชาพณิ ชยการ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพัน ธ์
จานวน 13 คน ครู ผูส้ อนแผนกวิช าช่ า งอุ ตสาหกรรม ครู ผูส้ อนแผนกวิชาพณิ ชยการ และ
ครู ผู ส้ อนแผนกวิช าสามัญ สัม พัน ธ์
ของวิท ยาลัย เทคนิ ค อุท ยั ธานี สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร รวมจานวน 110 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ ค่า เฉลี ่ ย ค่า เบี ่ ย งเบนมาตรฐานค่า และจัด เรี ย งล าดับ ความส าคัญ ของความ
ต้องการจาเป็ นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified )
ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าแผนกวิชา ส่ วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม ทาให้มีความรู ้ความ
เข้าใจน้อย เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะ หัวหน้าแผนกวิชา ส่ วน
ใหญ่ ยังไม่ได้ดาเนินการจัดอบรมครู ในแผนก เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐาน
สมรรถนะ หัวหน้าแผนกวิชา ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้น โดยวิทยากร
ที่มีความรู ้ ความสามารถ

ข

ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจน้อย เกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสอนฐานสมรรถนะ ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม พบว่า มีดชั นีจดั เรี ยงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น อยูร่ ะหว่าง 0.5538 ถึง
0.2609 โดยรายการที่มีดชั นีจดั เรี ยงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นจากมากที่สุด - น้อย
ที่สุด ดังนี้ คือ (1) การวิเคราะห์หัวข้อเรื่ อง/งาน(0.5538) (2) การออกแบบและสร้างสื่ อการสอน
(0.5233) (3) การวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา(0.4327) (4) การเขียนวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
(0.4260) (5) การเตรี ยมเอกสารการวัดผลประเมินผล ใบแบบฝึ กหัด/แบบทดสอบ ใบสั่งงาน ใบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน(0.4139) (6) การจัดทาโครงการสอน/สัปดาห์ (0.3668) (7) การเตรี ยม
เอกสารการสอน ใบเนื้ อหา ใบลาดับขั้นการปฏิบตั ิงาน(0.3556) (8) การวางแผนการสอน(0.3024)
และ(9) การเลือกวิธีสอน(0.2609) ตามลาดับ
(รายงานมี จานวนทั้งสิ้ น 157 หน้า )
คาสาคัญ : สภาพปั ญหา, ความต้องการจาเป็ น, การสอนฐานสมรรถนะ
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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
ง

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.
(Total 157 pages)
Keywords : Problem Conditions, Needs, Competency Base, Competency Base Teaching
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