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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน
สราวุฒิ สืบแย้ม1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
เน้นอาชีพเป็นฐาน และ 2) พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อฝึกอบรม
วิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานซึ่งเป็นการวิจั ยและพัฒนา โดยเริ่มแรกเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ได้ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนโดยสุ่มเป็นชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 377 คน หลังจากนั้นได้นำรูปแบบที่ได้ ไปพัฒนา
หลั กสู ตรฝึ กอบรม เพื ่ อฝึ กอบรมหั วหน้ างานหลั กสู ตรหรื อผู ้ ท ี ่ ได้ รั บมอบหมายจากสถานศึ กษา สั งกั ดสำนั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานมีกระบวนการที่สัมพันธ์กัน 5 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น
ของการพัฒนาหลักสูตรฯ (2) ออกแบบหลักสูตรฯ (3) ทดลองใช้หลักสูตรฯ (4) นำหลักสูตรไปใช้จริง (5) ประเมินผล
หลักสูตรฯ และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระดับมากที่สุด และ 2) ผลการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมฯ มี 12 หัวข้อเรื่อง ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เวลา 5 วัน และผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมฯ โดยใช้แบบจำลองซิป พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบ
ของหลักสูตรทุกรายการ ด้านกระบวนการได้ผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80/80 และร้อยละ 75 ตามลำดับโดยครูผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด และด้านผลผลิตที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจในระดับมากจากการนำผลการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ; ฝึกอบรมวิทยากร; การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน; เทคนิคจิก๊ ซอว์
รับพิจารณา: 18 ธันวาคม 2560
แก้ไข: 30 เมษายน 2564
ตอบรับ: 21 พฤษภาคม 2564
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The Development of Training Program for Specialists Using Jigsaw Technique
to Train the Trainers of Career- Based Short Course
Sarawut Suebyaem 1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
The objectives of this research are to develop and evaluate a model for the development of shortterm vocational and career-based courses and a specialist training course using the jigsaw technique for
training courses’ lecturers. This research was carried out using data from the investigation of needs and
present situation. The samples covered 377 vocational school administrators and vocational course
teachers and were obtained using the stratified sampling technique. The sample size was set according
to Casey and Morgan’s model. The research result was subsequently used in the development of a
course to train heads of curriculum departments and staff appointed by the Board of Vocational
Education Commission. The number of target participants was 30. The research results indicated that the
model for the development of short-term vocational and career-based courses consisted of five related
steps: (1) analysis of the need for developing a curriculum, (2) curriculum design, (3) curriculum pilot
study, (4) curriculum implementation, and (5) curriculum assessment. The evaluation by experts revealed
that the model was highly appropriate. On the other hand, the specialist training course consisted of 12
topics covering both theory and practice and conformed to a five-day workshop-training model. The
efficiency assessment of the specialist training course using the CIPP model showed that (1) the
assessment conditions were highly appropriate and (2) the topics and objectives of the specialist training
course are consistent; the initial assessment results were consistent with the behavioral objectives of
every item of the curriculum. The evaluation result showed that the average percentage scores for the
aforementioned theory and practice parts were higher than the set criteria at 80/80% and 75%,
respectively. The participants reported high satisfaction. Moreover, the implementation assessment of the
specialist training course showed that the school administrators and participants were highly satisfied.
Keywords: Training course for specialists; training the trainers; training program for specialists on
career- based short course; jigsaw technique
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1. บทนำ
ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของ
รั ฐบาล ซึ ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ กำหนดนโยบาย
เป้ าหมาย ยุ ทธศาสตร์ การผลิ ตและพั ฒนากำลั งคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 – 2569 เป็นนโยบาย
ด้ านการอาชี วศึ กษาเพื ่ อการขยายโอกาสในการเรียน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยได้กำหนดเป็น
นโยบายการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้สถานศึ กษาใน
สังกัดทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชน
โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในประเภทวิชา
ขาดแคลน เพื่อให้มีการต่อยอดทักษะอาชีพเดิม การพัฒนา
ทักษะเสริมอาชีพที่สอง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
และสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคม อีกทั้งเป็นการ
ยกระดับการศึ กษาวิชาชี พให้สู งขึ้นเพื่ อสอดคล้ องกับ
ความต้องการตลาดแรงงานโดยนำความรู้ทางทฤษฎีอัน
เป็นสากลและภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา
ให้เกิดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทั้งนี้การพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต้องจัดให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของชุมชนสถานประกอบการภายใต้กระบวนการ
จัดการที่มีส่วนร่วม และต้องมีการประเมินผลหลักสูตร
เพื่อทำให้ทราบว่าหลักสูตรมีคุณค่าและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง [1]
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการประมวลสภาพปัญหาการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
1) หลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม 2) ขาดรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร
3) ยังไม่ปรากฎการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
การพัฒนาหลักสูตร 4) ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับมุจลินทร์
[2] ได้สรุปข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการ ศึกษาของรัฐบาล
ปี 2556 พบปัญหาในการพัฒนาครูด้านการจัดอบรมคือ
การจัดอบรมพัฒนาครูเป็นแบบ เหมารวมไม่ตรงกับความ

ต้องการของครูส่งผลให้ครูขาดความกระตือรือร้น ในการ
เข้ารับการอบรม หรือไม่เห็นความสำคัญของการอบรมและ
ครูส่วนหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่นำความรู้กลับไป
พัฒนาบางครั้งวิทยากรขาดความเชี่ยวชาญและเป็นการ
สื่อสารทางเดียวแบบบรรยายซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ [3] และยุวดี [4] ได้กล่าวถึงปัญหา
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
พบว่า เนื่องจากยังขาดแคลนหลักสูตรที่ทันสมัยและตรง
กับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม การกำหนดแผน
การพัฒนาที่ไม่ชัดเจน หลักสูตรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ขาดการบูรณาการองค์ความรู้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น การ
จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง มีการ
ฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นใน
ทุกองค์ประกอบจะส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการ
พั ฒนาการเรี ยนรู้ ท ี ่ สามารถบรรลุ เป้ าหมายได้ เพราะ
ปัจจัยที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วม และการบรรลุผลงานในระดับสูงสุด [5]
เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีกระบวนการ
ทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย จัดระบบความคิด
ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ [6] และพร้อมที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ รวมถึง [7] การนำเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมมีการเลือกใช้นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เหมาะสมมาใช้ คือ วิธีการเรียนรูแ้ บบจิ๊กซอว์ซึ่งเป็นวิธีการ
ฝึ กอบรมกลุ ่ มผู ้ เชี ่ ยวชาญ เพื ่ อทำการฝึ กอบรมให้ กับ
วิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ และเป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างหนึ่ง โดยมีบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย ได้แก่พี่เลี้ยงทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิด
ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่อีกฝ่าย คือ รุ่นน้องด้วยลักษณะ
การให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ถือเป็นการปลูกฝังให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุน่ ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
จะสามารถกระจาย องค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายขนาด
ใหญ่ได้ทันต่อความต้องการในระยะเวลาทีจ่ ำกัด สอดคล้อง
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กับ McConnell [8] ให้ความคิดว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
การร่วมมือในกลุ่มมุ่งสู่ประสิทธิภาพด้านผลสัมฤทธิ์ การ
เรียนรู้ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่สร้างขึ้นจากความต้องการจำเป็นเพื่อสร้างทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อองค์ความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับครูในสถานศึกษาที่จะ
ทำหน้ าที ่ เป็ นวิ ทยากรหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั ้น โดย
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั ้ นที ่ เน้ นอาชี พเป็นฐานให้ กั บสถานศึ กษาและชุมชน
รวมทั้งองค์กรจะได้เกิดการเรียนรู้การนำไปใช้โดยอาศัย
หลักการร่วมมือกันในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรู ปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานตามรูปแบบ
ที ่ พ ั ฒนาขึ ้ นสามารถนำไปใช้ ในการฝึ กอบรมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้น
อาชีพเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
เน้ นอาชี พเป็ นฐานตามรู ป แบบ ที ่ พ ั ฒนาขึ ้ นสามารถ
นำไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การทบทวนวรรณกรรม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความ
สามารถ มีทักษะเข้าสู่อาชีพ โดยเน้นการเพิ่มสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วย
(1) การศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่
เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการกำหนด
จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่
แน่นอน (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ
วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตร ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนตาม
อัธยาศัย คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จำเป็น
ในการประกอบอาชีพได้ในระยะเวลาสั้นหรือมีกำหนดเวลา
ที่ชัดเจนตามความประสงค์และความสามารถของแต่ละ
บุคคลเพื่อนำเอาความรู้ ทักษะ ไปประกอบอาชีพ หรือ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับความเปลี ่ยนแปลงในงานอาชี พ
และ (3) การศึกษาระบบทวิ ภาคี เป็ นการจั ดการศึ กษา
วิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันกับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนการวัดและการประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียน
ภาค ปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนากำลังคน
4.2 ความต้องการจำเป็นและการประเมินความต้องการ
จำเป็น
ความต้องการจำเป็น เป็นการประเมินสภาพปัญหา
ปัจจุบันที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล หรือองค์กร ซึ่งประเมินได้จากการ
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เปรี ยบเที ยบสภาพปั จจุ บ ั นกั บสภาพที ่ คาดหวั ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพยายามให้ได้ข้อมูลที่ช่วยเพื่อการวางแผน
การดำเนินงานทำให้เกิดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการขั้นตอนการ
ประเมินความต้องการจำเป็น ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตการประเมิน การออกแบบ การประเมินการ
จัดลำดับความต้องการจำเป็น การรายงานผลและการใช้
ผลการประเมิน
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การพั ฒนาหลั กสูตรควรออกแบบและกำหนดจาก
หน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่ โดยการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเป็นงานที่ต้องจัดลำดับความคิดให้เป็นระบบ
และเป็นตรรกะโดยต้องทำการศึกษาให้ครบถ้วนทุกลำดับ
ขั ้ น ประกอบด้ วย การศึ กษาวิ เคราะห์ ความต้ องการ
การกำหนดจุดมุ่งหมาย การเลือกเนื้อหา การจัดรวบรวม
เนื ้ อหา การจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ การเลื อ ก
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล โดยแต่ละ
ลำดับขั้นจะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานที่จะสามารถ
ทำให้หลักสูตรบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด [9]
4.4 การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรที่ดีต้องมี คุณสมบัติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ มี
ความรู้ ความสามารถและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้
ด้วยเทคนิคที่ เหมาะสม กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้า
อบรมมีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพที่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ และมีความพร้อมเป็นอย่างดี
อีกทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการฝึกอบรม ศึกษาสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี การ ศึกษาหาความรู้เรื่อง
ที่จะฝึกอบรม เลือกวิธีการอบรมพิจารณาสื่อหรือกิจกรรม
ในการอบรมที่ เหมาะสมรวมถึ งกำหนดวิ ธ ี การวั ด และ
ประเมินผลการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เพื ่ อให้ ผลของการฝึ กอบรมบรรลุ ตามเป้ าหมายของ
โครงการที่วางไว้

4.5 การฝึกอบรมด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
เป็นกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถนำมาใช้ใน
การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการทำงานของบุ คลากรที ่ มา
รวมกลุ่มกันในการแก้ไขปัญหาในการทำงานในลักษณะ
คล้ายกัน ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือและมีพี่เลี้ยง
บทบาทหน้ าที ่ ในการเรี ยนรู ้ มี ด ้ วยกั น 2 บทบาท คื อ
บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะทำ
หน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเมื่อผู้เรียน
มีข้อสงสัยสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและประเมินการ
ทำงานของผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด สำหรับหน้าที่ของผู้เรียน
คื อ ดำเนิ นการปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จกรรมตามภาระงานที ่ ได้ รั บ
มอบหมายจนแล้วเสร็จโดยวิธีการฝึกอบรมนี้จะทำให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา
จากรุ่นพี่และเกิดสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งรุ่นน้องที่
ผ่านการฝึกอบรมก็จะสามารถทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับรุ่น
ต่อ ๆ ไปได้ ดังนั้น รูปแบบวิธีการฝึกอบรมด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะที่ดีในองค์ กร แก้ไขปั ญหา
ข้อจำกัดเรื่องเวลา ประหยัดทรัพยากร ก่อให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
4.6 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ
เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่อง ๆ เฉพาะอย่างสำหรับกลุ่มบุคคลเฉพาะบาง
กลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางที่ต้องการโดย
ใช้ระยะเวลาไม่ยาวนัก [10]
4.7 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เป็นการมุ่งเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางในการ
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิมหรือเปลี่ยนสายอาชีพ
ใหม่ในลักษณะการศึ กษาตลอดชีวิตโดยสถานศึ กษามี
แนวทางเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งเน้น
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติ
ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพได้ในระยะสั้นตามความ
ประสงค์และความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อนำเอา
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ความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพหรือปรับตัวให้เหมาะสม
ตามความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4.8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เป็ นการสะท้ อนถึ งกระบวนการสร้ างหรื อพั ฒนา
หลักสูตรให้เห็นเด่นชัด ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ใน
การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย (1) การหา
ความต้องการของการฝึกอบรม (Needs) (2) การกำหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) (3) การออกแบบ (Design) (4)
การนำไปทดลองใช้ (Try-out) (5) การนำไปใช้เก็บข้อมูล
(Implementation) (6) การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม
(Evaluation) (7) การสรุ ปผล (Outcome) โดยในทุก ๆ
ขั้นตอนจะมีการตรวจสอบและสามารถนำข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ไปปรับปรุงเป็นระยะ [11]
4.9 การประเมินหลักสูตร
เป็นการประเมินหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนำไป
ใช้ประสบความสำเร็จเพียงใด โดยการประเมินหลักสูตร
ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจำลองซิ ป (CIPP Model) ของ
Stufflebeam เป็นการประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่
ครอบคลุ มการประเมิ นทั ้ งกระบวนการในทุ กขั ้นตอน
เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความครบถ้วน สมบูรณ์ โดย
ประเมิ นดั งนี ้ 1) การประเมิ นสภาวะแวดล้ อม (Context
Evaluation) เป็ นการประเมิ นเพื ่ อหาหลั กการในการ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สำหรับใช้กำหนด
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสภาพความจริงของการจัด
ฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและการนำเครื่องมือ
มาใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 3) การ
ประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมิ น
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 4) การ
ประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation) ประเมิ น เพื่ อ
ตัดสินและผลสำเร็จของการฝึกอบรม
5. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

โดยใช้เทคนิคจิ๊ กซอว์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน มีขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่เน้นอาชีพเป็นฐาน เป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
วิ ชาชี พระยะสั ้น ที ่ใช้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งต้องมีสมรรถนะอย่างน้อย 1
สมรรถนะและมีระยะ เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
ต่ อหลั กสู ต ร ประสิ ท ธิ ภาพหลั กสู ตรฝึ ก อบรมกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโดยการประยุกต์ใช้แบบ จำลองซิป
(CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ การ
ประเมิ นสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) การ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผล
ผลิต (Product Evaluation)
6. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการวิจัยดังนี้
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ ่ มตั วอย่ างที ่ ใช้ ในการวิ จ ั ยครั ้ งนี้
จำแนกเป็น 7 กลุ่ม ตามขั้นตอนการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่าง
1 กลุ่มและกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่มโดยการสุ่มเป็นชั้นภูมิ
และเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด
กลุ ่ มที ่ 1 เป็ นกลุ ่ มเป้ าหมายในการประเมินความ
สอดคล้องและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยขั้นตอนศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
หลั กสู ตรฝึ กอบรม ได้ แก่ ผู ้ เชี ่ ยวชาญด้ านการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้านวิทยากร จำนวน 5 คน
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
จำนวน 377 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
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กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความ
เหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นาหลั กสู ต รฯ ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรระยะสั้น และ
ผู ้ บริ หารสถานศึ กษาที ่ จั ดการเรี ยนการสอนหลั กสูตร
ระยะสั้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวน 9 คน
กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จำนวน 5 คน
กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง (Tryout) หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ หัวหน้างานหลักสูตรหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาของกรุงเทพฯ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 20 คน
กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนนำหลักสูตร
ฝึ กอบรมไปใช้ จริ ง (Implement) ได้ แก่ หั วหน้ างาน
หลักสูตรหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 15 แห่ง
แห่งละ 2 คน รวมจำนวน 30 คน
กลุ่มที่ 7 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนประเมิน
และติดตามผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึก
อบรมหลั กสู ตร โดยทำการประเมิ นและติ ดตามจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน และครูผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรม เพื ่ อเป็ นวิ ทยากรหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น
จำนวน 15 คน
6.2 วิธีการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังนี้
6.2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นที่ เน้ น
อาชีพ เป็นฐาน เริ่มต้นจากการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหาความต้องการจำเป็นใน
การฝึกอบรมฯ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ได้ทำ
การประเมินความสอดคล้อง (IOC = 1.00) และประเมิน

ความเหมาะสมของเครื่องมือพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.80) หลังจากนั้นจึงได้นำเครื่องมือไปศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างและนำมาหาค่าความต้องการจำเป็น
(Priority Needs Index)
6.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน
6.2.3 นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการ
จำเป็นในการฝึกอบรมและจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการร่างรูปแบบการพั ฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน
6.2.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานโดย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ประเมินค่า 5 ระดับ
6.2.5 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ เทคนิ คจิ ๊ กซอว์ เพื ่ อฝึ กอบรมวิ ทยากรหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานแล้วนำไปประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
โดยการประยุกต์ ใช้แบบจำลองซิป (CIPP Model) ของ
Stufflebeam
6.2.6 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ เทคนิ คจิ ๊ กซอว์ เพื ่ อฝึ กอบรมวิ ทยากรหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน (Try-Out) กับกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ก่อนที่จะนำหลักสูตรไปใช้จริงพร้อมหาค่าความเชื่อมั่น
รายหัวข้อเรื่องและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
6.2.7 นำหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานไปใช้จริง(Implementation)
กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการประเมินกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
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6.2.8 ประเมินและติดตามผลกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการฝึกอบรมต่อการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จากการฝึกอบรมไปใช้จริง เพื่อเป็นการประเมินผลผลิต
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6.3.1 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
6.3.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประเมินค่า 5 ระดับ
6.3.3 แบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม
6.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึก
อบรมของผู้เข้ารับการอบรม
6.3.5 แบบประเมินและติดตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมฯ ไปใช้งานจริง
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ทางไปรษณีย์
6.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดย
วิธี การสัมภาษณ์
6.4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดย
แบบสอบถาม
6.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรม
จากแบบประเมินความพึงพอใจ
6.4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มี ส่วนร่วมใน
การประเมินและติดตามผล
6.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑿) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดย
ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง การประเมินผลสัมฤทธิ์

ของหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์ด้านทฤษฎีไม่ต่ำกว่า
80/80 และภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้น
อาชีพเป็นฐาน ได้จากการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตรวิ ชาชี พ
ระยะสั้น การวิเคราะห์อาชีพการวิเคราะห์งานและการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ สั้นฐานสมรรถนะเพื่อนำมา
เป็นแนวทางการกำหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่
มีกระบวนการที่สัมพันธ์กัน 5 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์
ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฯ (2) ออกแบบ
หลักสูตรฯ (3) ทดลองใช้หลักสูตรฯ (4) นำหลักสูตรไปใช้
จริง (5) ประเมินผลหลักสูตรฯ ซึ่งสามารถนำ ไปประยุกต์
สู่การปฏิบัติได้ ซึ่งจากผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน
พบว่า ทุกขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลทำให้ภาพรวม
ของรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรฯ ที ่ พ ัฒนาขึ ้น มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย ได้ผลดังรูปที่ 1
7.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเริ่ม
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นจากผู้
บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาประกอบด้วย 12 หัวข้อเรื่อง คือ 1) การ
กำหนดโครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) การวิเคราะห์
อาชีพ 3) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) การ
สร้างใบเนื้อหา 5) การวัดและประเมินผล 6) การสร้างใบ
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) การสร้างใบสั่งงาน 8)
การสร้างใบประเมินและปฏิบัติงาน 9) การออกแบบและ
สร้างสื่อการสอน 10) ทฤษฎีการเรียนรู้ 11) การวางแผน

การสอน 12) เ ทคนิคการเป็นวิทยากร ซึ่งแต่ละหัวข้อเรื่องมี
องค์ประกอบ คือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการประเมินผล
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ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบจำลองซิป ได้ผลดังนี้
1) ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
กัน
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง เนื้อหา
แบบทดสอบ สื ่ อการสอน วิ ธ ี การสอน พบว่ ามี ความ
สอดคล้ องทุ กรายการประเมิ น ผลการประเมิ นความ
เหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจต่ อการจั ดฝึ ก
อบรมสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ เข้ารับการอบรม พบว่า
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมิ นความพึ งพอใจต่ อการจั ด
ฝึกอบรมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารสถานศึ กษา
และครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีความเหมาะสม
ระดับมากความเชื่อมั่นของแบบทดสอบรายหน่วยมีความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.554-0.621 และ ผลการนำหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้มีค่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ย
ภาคทฤษฎี ร้ อยละ 80.17/83.32 ซึ ่ งสู งกว่ าเกณฑ์ ที่
กำหนดไว้
3) ด้านกระบวนการ เป็นการตรวจสอบผลสั มฤทธิ์
ของหลักสูตรฝึกอบรมจากการนำหลักสูตรฝึกอบรม ไปใช้
จริง (Implementation) ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในการนำ
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
ผลสัมฤทธิ์
คะแนนทำ
แบบฝึกหัด
คะแนนทำ
แบบทดสอบ
คะแนนภาคปฏิบัติ

เต็ม
119
110
240

n=30
เฉลี่ย
ร้อยละ
96.46
E 1 = 81.06
92.43

E 2 = 84.03

196.57 81.90

จากตารางที ่ 1 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ ์ ของผู ้ เข้ า การ
ฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม ด้าน

ทฤษฎี มี ผลสั มฤทธิ ์ ของคะแนนเฉลี ่ ยร้ อยละ E1/E2 =
81.06/84.03 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านปฏิบัติ
เท่ากับ 81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการ
จัดฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมากที่สุด
4) ด้านผลผลิต โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมต่อการนำความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการจัดฝึกอบรมจริง
จากการติดตามผล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ อยู่ในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการพั ฒนาหลั กสู ตรฯ ได้ จากแนวคิ ด ทฤษฎี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น การวิเคราะห์อาชีพ การวิเคราะห์งาน และการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นเพราะการวิเคราะห์อาชีพและวิเคราะห์
งานในขั้นตอนของรูปแบบเพื่อกำหนดความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะงานที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดสมรรถนะในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ตามจุ ดมุ ่ งหมาย ส่ วนขั ้ นตอนการออกแบบได้
ออกแบบหลักสูตรฯ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติ ตรงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้น
ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ ดังที่ไพโรจน์ [12] ได้กล่าวไว้ว่า
หลักสูตร ฯ ทำให้ผู้เรียนได้ผ่านมวลประสบการณ์ แล้ว
เกิดการพัฒนาทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
สามารถประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้
8.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้
แบบจำลองซิป มีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้

177

อาจเป็นเพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จากผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู ผ ู ้ สอนของสำนั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมได้มีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องและรายการความรู้
ทักษะแต่ละหัวข้อเรื่องของความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อไปกำหนดเป็นวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติ กรรมที ่ ประกอบด้ วย 4 ส่ วน คื อ เนื้ อหา สื่ อ
กิ จกรรมและการประเมิ นผลโดยมี ผ ู ้ เชี ่ ยวชาญทำการ
ประเมิ น ความเหมาะสม ซึ ่ งยั งพบว่ าหลั กสู ตรมี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และแต่ละองค์ประกอบของ
หลักสูตรก็มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งนี้เป็นการประยุกต์จากแนวคิดของ
Taba [11] ที่ว่าการพัฒนาหลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4
ประการ คือ 1) การกำหนดจุดมุ่งหมาย 2) การกำหนด
เนื้อหา 3) การนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 4) การประเมินผล
รวมถึงการวิเคราะห์การนำหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านกระบวนการทดลองใช้
หลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมจริง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝึ กอบรมด้านทฤษฎี และปฏิ บั ติส ูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
สอดคล้ องกับณพสร [13] ที ่ ว ่ าการพั ฒนาหลั กสูตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกิดจากการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชีย่ วชาญ มีข้อมูล
พื้นฐานในด้านสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น มีการ
กำหนดเป้าหมายที่ชดั เจน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตร
จะประกอบด้วย 4 ส่วน ซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์
กัน ดังนี้ 1) เนื้อหา 2) สื่อ 3) กิจกรรม 4) การประเมินผล
และการที่หลักสูตรมีประสิทธิภาพอาจเนื่องมาจากการ
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมก่อนการพัฒนา
หลักสูตร และใช้หลักการทฤษฎี การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้

ชั ดเจนเพื ่ อนำไปวิ เคราะห์ สร้ างใบเนื ้ อหาหรื อเอกสาร
ประกอบการบรรยายที่มีรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ
ง่าย สร้างใบปฏิบัติงาน แบบฝึกหัด แบบประเมินผลแล้ว
นำไปใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของหลั กสู ตร สอดคล้ องกั บเรื องแสง [14] ที ่ ว ่ า การ
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมโดยการศึกษาความต้องการ
จำเป็น วิเคราะห์หัวเรื่อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมให้ชัดเจน และสร้างใบเนื้อหาเอกสารประกอบ
การบรรยายที่มีรูปภาพประกอบ จะทำให้ง่ายในการศึกษา
และเกิดความน่าสนใจ และอรพิน [15] ที่ว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมครูที่สร้างขึ้นได้ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ทั้ง
ด้านเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์ งานจริง ทำให้มีความรู้
และทั กษะสามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ งานได้ จริ ง มี การฝึ ก
ปฏิ บ ั ต ิ ซ ้ ำระหว่ างการฝึ กอบรมจึ งทำให้ ผ ู ้ เข้ ารั บ การ
ฝึ กอบรมมี ความชำนาญมากขึ ้ น ส่ งผลทำให้ ผ ลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจมากที่สุด รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการนำความรูท้ ักษะ ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
หลังจากได้รับการฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรฯ
เพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสอบถามและตอบปัญหาข้อคำถามได้ชัดเจน สื่อ
ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา สอดคล้อง
กับวิชัย [16] ที่ว่ารูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มด้วยการถ่ายโอน
ความรู้โดยบุคลากรสายวิชาการที่มีปัญหาในด้านสมรรถนะ
การสอน ประกอบด้วย “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” และสมาชิกใน
“กลุ่มพื้นฐาน” เข้ารับการเรียนรู้กับวิทยากรตามชุดการ
ฝึกอบรม หลังจากนั้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะกลับไปยังกลุ่ม
พื้นฐาน เพื่อทำการถ่ายทอดให้เกิดความรู้ ทักษะและเจต
คติที่ได้รับต่อไป
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้
9.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรนำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้น
อาชี พเป็ นฐาน ไปกำหนดนโยบายในการจั ดการเรี ยน
การสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศได้ดำเนินการ
ตามแนวทางที่ได้ศึกษาและวิจัยนี้
9.1.2 สถานศึกษาควรนำหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อฝึกอบรมวิทยากร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐานไปใช้ ฝึ ก
อบรมครู ผ ู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บมอบหมายให้ เป็ นวิ ทยากรประจำ
สถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะ กระบวนการถ่ายทอด
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
9.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อฝึก
อบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็น
ฐานโดยนำระบบสารสนเทศมาช่วยบริหารจั ดการและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อกระจายโอกาสการเรี ยนรู้
สู่สังคมที่กว้างขึ้น
9.2.2 ควรมี ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อฝึก
อบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็น
ฐาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับระบบ การเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ และการสะสมหน่วยกิต
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรปกติ

10. เอกสารอ้างอิง
[1] Office of the National Economic and Social
Development, National Economic and Social
Development Plan, Chapter 11, Bangkok:
Office of the National Economic and Social
Development, 2012-2016. (in Thai)
[2] M. Binchai, P. Sathirayakorn and P. Methapatara,
"The Development of Trainers' Training
Course on Authentic Evaluation Using
Participatory Learning Method for Vocational
Teacher," Technical Education Journal King
Mongkut's University of Technology North
Bangkok, vol. 8, no. 1, pp. 171-180, 2017.
(in Thai)
[3] Office of the Secretary of National Education
Council, "onec," 5 January 2015. [Online].
Available: http://www.onec.go.th/onec_web
/page.php?mod=Book&file=view&itemld=
1206. (in Thai)
[4] Y. Kanta, Model for Vocational Competency
Based Short Course by Applying
Collaborative Approach, Ph.D. dissertation
(Vocational and Technical Education
Management), Graduate School, King
Mongkut's University of Technology North
Bangkok, 2013. (in Thai)
[5] P. Saisopon, Cooperative Learning
Management Model Development, Life
Skills Development Department 1 Based on
the Core Curriculum 2001 to enhance life
skills for off campus student in Juvenile
Correctional Institution, Ph.D. dissertation
(Adult Education), Graduate School,
Srinakarinwirote University, 2007. (in Thai)

179

[6] W. Chaninthayutthawong and et al, "Participatory
Training Manual," 4 ed., Bangkok, Wongkamol
Production Ltd., 2001. (in Thai)
[7] N. Tuengnark, The Development of Training
Model for Academic Personals without
Educational Qualification in High Education
Using Jigsaw Training Technique, Ph.D.
dissertation (Curriculum Research and
Development), Graduate School, King
Mongkut's University of Technology North
Bangkok, 2010. (in Thai)
[8] D. McConnell, Alternative Modes of
Teaching and Learning, London: Kogan Page
Limited, 1994.
[9] H. Taba, Curriculum Development : Theory
and Practice, New York: Harcourt Brace and
World, 1962.
[10] W. Buranasing, Curriculum Management,
Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2001.
(in Thai)
[11] P. Methapatara and et al, Didactic for
Technical Course Faculty of Technical
Education, Bangkok: King Mongkut's
University of Technology North Bangkok,
1989. (in Thai)
[12] P. Sathirayakorn, Vocational and Technical
Education and Training Curriculum
Development Strategies, 2 ed., Bangkok:
Danex Intercorporation, 2015. (in Thai)
[13] N. Sawatdeebunya, Training Model for Heads
of Curriculum Training Development for
Problem-based Teaching and Learning
Process, Ph.D. dissertation (Polytechnic and
Technical
Education
Management),
Graduate School, King Mongkut's Univesity of
Technology North Bangkok, 2010. (in Thai)

[14] R. Hasakool, C. Chianchana and P.
Sathirayakorn, "The Development of
Administration on Short Training Course
Model for Education Institutes under the
Office of Vocational Education Commission,"
Technical Education Journal King Mongkut's
University of Technology North Bangkok, vol.
7, no. 2, pp. 52-60, 2016. (in Thai)
[15] O. Doungkaew, P. Methapatara and P.
Sathirayakor, "A Development of Training
Program of Standard Professional Evaluation
System for Educational Institutes under the
Office of Vocational Education Commission,"
Technical Education Journal King Mongkut's
University of Technology North Bangkok, vol.
7, no. 2, pp. 210-219, 2016. (in Thai)
[16] W. Chuenchart, The Development of
Training Curriculum for Lecturers in the
Bachelor's Degree Program in Technology
under the cooperation of the Educational
Institutions and Organizations using
Modified Jigsaw Techniques, Ph.D.
(Vocational and Technical Education
Management), Graduate School, King
Mongkut's University of Technology North
Bangkok, 2016. (in Thai)

