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การพัฒนารปูแบบการบริหารหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงระบบทวิภาคี 
โดยใชว้งจรคุณภาพสาํหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

 
 โรจนะ  ภิรมย์1*  พิสิฐ  เมธาภัทร2  และ ไพโรจน์  สถริยากร2 

 
บทคัดยอ่ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และ 2) เพื่อ
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้
วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ จํานวน 84 คน เพื่อหาแนวทางร่างรูปแบบ 
หลังจากนั้นได้นํารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อทําการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน ของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายฝ่ายละ 1 แห่ง แห่งละ 5 คน  รวมจํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การรับสมัครผู้เรียน (2) การเตรียมพื้นฐานผู้เรียน (3) การจัดการเรียน 
การสอน (4) การวัดและประเมินผล (5) การสรุปผลเพื่อการพัฒนา และรูปแบบที่พัฒนามีผลการประเมินความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 หัวข้อเรื่องตามองค์ประกอบของรูปแบบที่ได้ทําการ
พัฒนา  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมโดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป ด้านบริบทพบว่าความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม มี
ความสอดคล้องทุกหัวข้อเรื่อง ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่าค่าความสอดคล้องมีความสอดคล้องในทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านการกระบวนการพบว่าผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละ 
87.00/88.85 และภาคปฏิบัติมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.67 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านผลผลิตโดยการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่าผู้บริหาร
ได้นํารูปแบบการบริหารหลักสูตรไปใช้จริง โดยร่วมมือกันดําเนินตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ และผลการประเมินกลุ่ม
ครูผู้สอนโดยใช้แบบประเมินผลพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
คําสําคญั: รูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูงระบบทวิภาคี, วงจรคุณภาพ,  
              มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญั 
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Development of Higher Vocational Curriculum for Dual System Management 
Model by Deming Cycle for Students with Certificate of High School 

 
 Rotjana  Pirom1*  Pisit  Methapatara2 and Pairote  Stirayakorn2 

 
Abstract 

The purposes of this research were on the : 1)  develop and evaluate the appropriateness of 
higher vocational curriculum for dual system management model by Deming Cycle for students with 
certificate of high school and 2) develop and evaluate the efficiency of the higher vocational curriculum 
for dual system management by Deming Cycle for students with certificate of high school. The process 
started from studying a problems and needs of a sample group such as administrators and teachers 
from colleges and enterprises of 84 persons to find the training framework. After that the training 
program was implemented with the target group of 10 persons who were the administrators and 
teachers consisting of 5 persons from the college and 5 persons from the enterprises. The results 
showed that : 1) The model of higher vocational curriculum for dual system management model by 
Deming Cycle for students with certificate of high school consisted of 5 steps ie : (1) students 
application (2) students preparation (3) learning and teaching management (4) measurement and 
evaluation and (5) conclusion for development. The appropriate evaluation was reported at high level. 
2) The developed training course consisted of 5 topics based on the elements of the model. 
Performance evaluation of training course by applying CIPP model showed that the context evaluation 
on the appropriate training course in overall was at high level. Index of the Item-Objective Congruence 
between a topic and training course was consistent. The input evaluation showed that there was 
consistent with all training course and behavioral objectives. The process found that the theoretical 
result has an average percentage score at 87.00/88.85 and practical section was at the average 
percentage score at 86.67. The trainees reported satisfaction score at the maximum level. The product 
evaluation from Executive interview who took the training course management in a real situation 
showed that they could successfully apply the model throug Deming Cycle. And finally teachers under 
the implementation of the developed model reported very high satisfaction.  
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1.  บทนํา 
ย ุทธศาสตร ์ในการผล ิตและพ ัฒนากําล ังคน

อาชีวศึกษาสู ่สากล พ .ศ .  2555-2569 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้เน้นนโยบาย
สําคัญประการหนึ ่งก็คือ การเพิ ่มผู้เร ียนสายอาชีพ  
มุ่งพิจารณาใน 2 ประเด็นย่อยคือ (1) รักษาเป้าหมาย
ผู ้เร ียนในระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ  (ปวช . )      
(2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ
สายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สามารถสมัครเรียนได้ทั ้งกลุ่มผู้จบสายอาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้จบการศึกษา
สายสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ซึ ่งในปัจจ ุบ ัน
พบว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้ความ
สนใจมาเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเกิด
จากการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี ซึ่งจาการศึกษาปัญหาจากผู้มีประสบการณ์
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียนที่มีวุฒิ
เดิมมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ยังคงพบปัญหา
และข้อจํากัด มีการขาดแคลนโดยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือผู้สําเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะด้าน
ความรู้และทักษะที่จําเป็น [1] ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อ
ผู้มาเรียนต่อในสายอาชีพ การรับรู้ในเนื้อหาวิชาชีพที่
ต่างจากธรรมชาติวิชาเดิม ๆ ที่เคยเรียน ความจํากัด
ของสื่อ วัสดุฝึก การล้าสมัยขอสื่อการเรียน นักศึกษา
ไม่ได้ฝึกทักษะเท่าที ่ควรจะเป็น ขาดความรู ้ทักษะ
พื้นฐาน ความชํานาญ หากนักศึกษามีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงก็จะเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
ดังที่ สุราษฎร์ [2] ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจะ
ให้ผลดีกว่าการฝึกจากสถานศึกษา เพราะการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงทําได้ง่ายทั้งยังสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการได้มากกว่า 

ดังนั้นการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้มี
วุฒิเดิมมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ควรดําเนินการ
เป็นการเฉพาะ ต้องดําเนินการร่วมมือในการบริหาร
จัดการอย่างเข็มแข็งในทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมควร

ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การคัดเลือกผู้เรียน 
การปรับพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงสรุปผล
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลัก
วงจรคุณภาพของ Edwards W. Deming [3] ในการ
ดําเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการที่มี
การจัดการที่ดี มีขั ้นตอนที่ชัดเจน มีการติดตามผล
และนําผลที่ได้มาทําการปรับปรุงพัฒนา [4] ซึ่งตัวแทน 
ทั้งสองฝ่ายที่ร่วมกันบริหารจัดการหลักสูตรทวิภาคี
ควรร่วมดําเนินงานให้สอดคล้องภายใต้สถานการณ์
การปฏิบัติจริงกับทุกกิจกรรมที่กล่าวมา 

จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิด
แนวคิดว่าการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ควรมีรูปแบบการ
บริหารจัดการเป็นการเฉพาะ  เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยการรวบรวมนโยบายพร้อมทั้ง
แนวปฏิบัติที ่ม ีคุณภาพมากําหนดเป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน ส่งเสร ิมเพิ ่มจํานวนผู ้เร ียนสายอาชีพ 
ส่งผลให้การการพัฒนาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
เป ็นไปตามจ ุดมุ ่งหมายของพระราชบัญญัต ิการ 
อาชีว ศึกษา พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

 2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

 
3.  การทบทวนวรรณกรรม 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรืออาจเป็น
การจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
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เฉพาะตลอดจนการประเมินหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรม คือ 
วิธีการที่จะช่วยฝึกฝนบุคลากรให้เป็นผู้มีสมรรถนะได้รู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งผลต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ รูปแบบ หมายถึง แผน
หรือแบบที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบรวมถึงแนวคิดต่าง ๆ เป็นขั้นตอน 
ทําให้สะดวกต่อการเข้าใจในรายละเอียดของรูปแบบน้ัน 
ๆ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกพัฒนารูปแบบเป็นประเภท 
Semantic Model  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นส่ือใน
การบรรยาย อธิบายส่ิงที่เป็นโครงสร้าง แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ต้องบริหารจัดการ
ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
 3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหาร
หมายถึง กระบวนการในการวางแผนในการดําเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้สําเร็จ โดยอาศัยทรัพยากร
ด้านบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการอํานวยการและประสานงาน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้  
 3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ วงจรคุณภาพจะ
ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน (Plan) หมายถึง การ
วางแผนการดาํเนินการ 2) การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การ
ดําเนินการตามแผน 3) การตรวจสอบ (Check) หมายถึง 
การประเมินผลขึ้นตอนการดําเนินการ 4) การปรับปรุง 
(Act) หมายถึง การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน 
สําหรับการดําเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้การใช้กระบวนการ
ของวงจร PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา จะส่งผลให้
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการศึกษาที่กําหนด
ไว้ เพราะมีการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยมี
เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 สาระสําคัญของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
คือการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการในเรื่องการ
จัดหลักสูตร สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมี
การประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา ในเรื่องของระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลรายวิชา ต้องมี
การประเมินรายวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทั้งในส่วนของ
ครูประจําวิชาและผู้ประเมินจากสถานประกอบการ ซึ่งใน
ท้ายที่ สุดต้องมีการสรุปผลดําเนินงานและรายงาน
ประจําปี  รายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินการดําเนินงาน นําผลการดําเนินงานไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป   
 3.6 สาระสําคัญของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และจุดมุ่งหมาย
ที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกคนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพซึ่งทั้ง 2 อย่างต้องผ่านกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะทางสมองและทักษะทางกาย
ไปพร้อมกัน  
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จําแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม โดยคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กําหนด 
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
ปัญหาและความต้องการเพื่อหาแนวทางการร่างรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรฯ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชน จากทั้งหมด 6 ภาค รวมจํานวน 84 คน  
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารหลักสูตรฯ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และผู้บริหารสถานประกอบการ จํานวน 9 คน 
 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาระบบ  ทวิภาคี ระบบ 
สหกิจศึกษา จํานวน 5 คน 
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  กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมบริหารหลักสูตรฯ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ ฝ่ายละ 2 แห่ง รวม 4 แห่ง จํานวน 20 คน 
 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการนํา
รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการฝ่ายละ 1 แห่ง รวม 2 แห่ง จํานวน 
10 คน 

 กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ จํานวน 4 คน ครูผู้สอนสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ จํานวน 10 คน รวมจํานวน 14 คน  

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และประเมิน
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนําแบบสอบถาม
ไปเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  2) ร่างรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรฯ ได้ทําการศึกษาเอกสารตํารา 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ สังเคราะห์
สาระสําคัญการจัดการด้านอาชีวศึกษา ข้อกําหนดต่าง ๆ 
ของการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 3) ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ได้
ทําการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แล้วสร้างเครื่องมือ
เพื่อทําการประเมิน โดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือทํา
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 4) พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทําการ
กําหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและกําหนดหัวข้อเรื่อง
แล้วนํามาวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อให้ได้หัวข้อหลัก 
หัวข้อย่อย และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นได้
ดําเนินการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 5) ประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ดําเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม 6) ทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม (Try-Out) ได้ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ทําการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability 
of Test) หาคะแนนผลสัมฤทธิ์และหาค่าความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยกําหนดเกณฑ์ความเชื่อมั่น
ไว้ที่ระดับ 0.60 ขึ้นไป และกําหนดค่าความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้ที่ระดับมากขึ้นไป 7) นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation) ได้นําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายทําการฝึกอบรมจน
เสร็จส้ินกระบวนการ 8) ติดตามและประเมินผล ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้
นําหลักสูตรไปใช้จริง โดยแบบติดตามและประเมินผลใน
ส่วนผู้บริหารใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนครูผู้สอนทําการ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นในทุกกิจกรรม 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงานปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมใช้ค่าความสอดคล้องหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใช้ สูตร KR-20 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์
ภาคทฤษฎีไม่ต่ํากว่า 80/80 และเกณฑ์ภาคปฏิบัติ 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
 
5.  ผลการวิจัย 
  5.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  
  รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯที่พัฒนาขึ้น แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างของรูปแบบตลอดจนองค์ประกอบการ
บริหารหลักสูตร จากการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ  ต้องดํ าเนินการบริหารใน  5 
องค์ประกอบ โดยตัวแทนทั้ง 2 ฝ่ายต้องร่วมกันบริหาร
จัดการหลักสูตรใน  ทุกขั้นตอน โดยการใช้วงจรคุณภาพ
เริ่มจากการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) ผลการ
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ประเมินค
โดยผู้เช่ียว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 1
     
 

5.2  
หลักสูตรฝึ

ผลกา
หลักสูตรฯ
องค์ประก
สมัครผู้เรี
จัดการเรยี
สรุปผลเพื
ไปด้วยจุด
เฉลยแบบ
ใบแบบทด

ผลการ
บริหารหลั
ดังนี้   

1) กา
ระดับมาก
หลักสูตรมี

 

 

ผู้
ร
อ
เจ
 

วามเหมาะสมข
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หลักสูตรฯ จากการนําหลักสูตรไปใช้จริง (Implementation) 
ได้ผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิของผู้เขา้รับการฝึกอบรมจากการ 
 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จรงิ (N=10) 

รายการ คะแนน
เต็มรวม 

คะแนน
รวมท่ีได้ เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนแบบฝึกหัด 500 435 1E = 87.00
คะแนนแบบทดสอบ 350 311 2E = 88.85
คะแนนจากการ
ปฏิบัติงาน 

1,200 1,040 86.67 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 คน ด้านทฤษฎี มีค่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละ E1/E2 = 87.00/88.85 และด้านการ
ปฏิบัติมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4) การประเมินผลผลิต  โดยการติดตามและ
ประเมินผลการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม  ได้แก่  กลุ่มผู้บริหารและครู ผู้สอนของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่ากลุ่มผู้บริหารที่
เข้าอบรมนํารูปแบบการบริหารหลักสูตรฯไปดําเนินการ
ใช้จริง โดยร่วมมือกันดําเนินการบริหารตามขั้นตอนของ
วงจรคุณภาพและผลประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็น
กลุ่มครูผู้สอน โดยใช้แบบประเมิน พบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รูปแบบการบริหาร
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและ
องค์ประกอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากสถานศึกษาและ
สถานประกอบการมาดําเนินการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอนร่วมกันในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมปรับปรุง ใน
ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 องค์ประกอบ  โดยผล

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นคํานึงถึง
ความถูกต้องขององค์ประกอบ หลักการ วิธีการสร้าง
รูปแบบ และทําการศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหาร
ของวงจรคุณภาพของเดมม่ิง มากําหนดเป็นขั้นตอนการ
บริหารหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบ  จากนั้นทําการ
พัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประเภท 
Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นการส่ือใน
การบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพ องค์ประกอบที่มีความ 
สัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Relationship) ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีของการสร้างรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ตามแนวคิดของ Kevees [5] จึงส่งผลให้
รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้นมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จากการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป พบว่ามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้เริ่มต้น
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดของ พิสิฐ [6] 
เป็นพื้นฐานโดยนําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic 
Analysis) เพื่อให้ได้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยแล้วนํามา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างชุดฝึกอบรม 
ซึ่งประกอบด้วย คู่มือบริหารรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ส่ือ
ประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบ 
รวมถึงมีการกําหนดวิธีการสอนตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางของไพโรจน์ [7] และ คมสันต์ [8]  สําหรับส่ือ
ประกอบการฝึกอบรมได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 
PowerPoint ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สามารถ
เข้าใจส่ิงที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน 
และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดได้อย่างรวดเร็ว  
ตามแนวคิดของ สิริลักษณ์ [9] นอกจากนี้วิทยากรผู้บรรยาย 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
ผลงานด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ มีความรู้ มีเทคนิคและมีประสบการณ์ใน
การถ่ายทอดเนื้อหาต่าง  ๆ ในแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน  
มีการยกตัวอย่างที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจง่าย ซึ่งการ
คัดเลือกวิทยากรน้ีเป็นไปตามข้อแนะนําของ ชมพูนุท 
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[10] ที่ได้ให้ข้อแนะนําไว้เกี่ยวกับการฝึกอบรม และ
สําหรับแผนการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
กําหนด ผลการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมกลุ่มผู้บริหารได้นํารูปแบบไปใช้จริง 
และผลประเมินความคิดเห็นกลุ่มครูผู้สอนในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารระดับสูง
ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความสนใจเข้า
รับการฝึกอบรมด้วยตนเอง มีการนําความรู้ที่ได้รับ
กลับไปขยายผล ดําเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
บริหารที่เหมาะสมตามหลัก POSCORB ของ Gulick 
และ Urwick [11] โดยมีการวางแผนประชุมช้ีแจงให้กับ
ผู้รับผิดชอบตามสายงาน โดยจัดทําเป็นคําส่ังที่ชัดเจน 
ส่งผลต่อเข้าใจที่ตรงกัน มีการติดตามการทํางานประสาน
หาข้อสรุปในทุกหัวข้อ ซึ่งผู้ทําหน้าที่ทุกคนได้ร่วม
ดําเนินงานบรหิารทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง จนเกิดความพึง
พอใจต่อรูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Dendero [12] ที่พบว่ากลุ่ม
ครูที่เป็นคณะทํางานและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
บริหารจัดการในแต่ละฝ่ายงาน จะมีระดับความพึงพอใจ
ในการทาํงานและมีประสิทธิผลของงานในโรงเรียนสูงกว่า
กลุ่มครูที่ไม่ได้ร่วมเป็นคณะทํางานด้วยเช่นกัน 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัครั้งน้ี  

7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) และสํานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (ศอช.) 
ควรกําหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดนํารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิ
ภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญไปดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

7.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยฝ่ายวิชาการควร
นําองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดย

ใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ ไปเผยแพร่แนะนําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การศึกษาสายอาชีพมากยิ่งขึ้น  

7.1.3 สถานประกอบการควรนําหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยม 
ศึกษาตอนปลายสายสามัญที่ไดพ้ัฒนาร่วมกนั ไปดําเนินการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐ
และเอกชน 

7.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครั้งตอ่ไป 
7.2.1 ควรศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ โดยใช้ระบบพี่เล้ียง (Coaching) สําหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของวงการศึกษา
ด้านอาชีพ 

7.2.2 ควรร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาที่มีวุฒิเดิมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในระยะยาว โดยเป็น
การศึกษาและพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
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