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             The  purposes  of  this  research  were   1) to study  the  fundamental data    2)  to 

develop  the training curriculum   3) to implement  the training curriculum   and  4) to evaluate and 

improve  the training curriculum. The samples consisted of 21 short  course  vocational  trainers  

in  Bophloi District ,  Kanchanaburi  Province. The research  instruments used were   1)  training 

curriculum ,  2) interview forms ,  3)  questionnaire ,  4)  knowledge comprehension  test , and  5) 

evaluation form.  The obtained  data  were  analyzed   by  percentage (%)  ,  mean  (x) ,  standard deviation  

(S.D.) , t-test dependent and content analysis. 
 

              The research findings were 1) The short  course vocational  trainers , the experts, and 

the related persons  would like to  have the training curriculum , they suggested that  curriculum should  

include   variety  of activities  such as simulations and role playing.  2) The training  curriculum  was  

consisted  of principles , general objectives,  4 contents ,  learning media,  and  measurement and  

evaluation.   3)  The training  curriculum was implemented for 2 days  with a group of  21  short  course 

vocational   trainers.   During the implement the trainers were actively  participated in every activities.  4) 

According to the result of the training curriculum evaluation , it was revealed  that the knowledge  and   

comprehension scores  in  authentic assessment   for  short course  vocational    trainers  before and 

after  training were statistically significant  different  at  0.01 level. After training  the short course 

vocational  trainers had  knowledge and comprehension in authentic assessment  higher  than before  

the  training.  In general  the short  course vocational trainers had the ability in authentic  assessment  at 

moderate level. But on the aspect  of  test  and evaluation instruments was at the highest level,  and on 

the aspect of writing instructional plan  was  at the lowest level. The majority  of short course vocational 

trainers   perceived that  the training curriculum was suitable  for training short  course vocation. 
 
 

Department  of Curriculum and  Instruction             Graduate School, Silpakorn University                  Academic Year 2007 

Student's signature ........................................ 

Thesis Advisors' signature 1. ..............................  2. ..............................  3. .............................. 

      © 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานพินธ ฉบับนี้          สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาของทาน       
  ผูชวยศาสตราจารย   ดร.มาเรียม  นิลพันธุ      อาจารย ดร.ประเสริฐ   มงคล      ผูชวยศาสตราจารย  ดร.
คีรีบูน จงวุฒเิวศย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ   ซ่ึงกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขขอบกพรอง 
ตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง  จนกระท่ังสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย  ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย วัชรา เลาเรียนด ี  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ   อาจารยศศินทร  กาญจนลาวัณย  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี    ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและแกไขในสวนท่ีบกพรองตาง ๆ 
ทําใหงานวิจยัคร้ังนี้ มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย พิชิต แสงลอย  อาจารยประเสริฐ จินดารัตน  และอาจารยชยะ
วดี  อินสมภกัษร ท่ีกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบแกไขปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยให
มีความเหมาะสมครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
 ขอขอบพระคุณ เพื่อนๆสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ โครงการพิเศษ รุน 7 ทุกทาน ท่ีมี
มิตรไมตรีจิต ตลอดมา 
 ทายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ผูลวงลับ  ซ่ึงไดวางรากฐานการศึกษาและทุกคน
ท่ีอยูเคียงขาง เปนกําลังใจมาโดยตลอดจนทําใหวิทยานพินธฉบับสําเร็จโดยสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช  

สารบัญ 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย.................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................................... จ  
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................  ฉ  
สารบัญตาราง............................................................................................................................ ฌ 
สารบัญภาพประกอบ................................................................................................................ ญ  
บทที่  
   1      บทนํา............................................................................................................................. 1 
                    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................... 1 
                    กรอบแนวคิดของการวิจยั..................................................................................... 5 
                    วตัถุประสงคของการวิจยั...................................................................................... 8 
                    คําถามการวิจัย....................................................................................................... 8 
                    สมมติฐานของการวิจยั.......................................................................................... 8 
                    ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................. 9 
                    นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................................................  9 
   2      วรรณกรรมที่เกี่ยวของ...................................................................................................   11 
                     หลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร........................................................................  11 
                     การฝกอบรม........................................................................................................   24 
                     การประเมินผลตามสภาพจริง.............................................................................. 37 
                     สภาพการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของอําเภอบอพลอย.................................. 43 
                                ขอมูลทั่วไป.............................................................................................. 43 
                                ลักษณะการจัดหลักสตูรอาชีพระยะสั้น.................................................... 43 
                                หลักสูตรอาชีพระยะสัน้............................................................................ 44 
                     งานวิจยัที่เกีย่วของ...............................................................................................   44 
    3     วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................................   50 
                      ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research ) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน...................................….......   50 
                      ขั้นตอนที่ 2  พัฒนา (Development)พัฒนาหลักสูตร..........................................   54 
                      ขั้นตอนที่ 3  วิจัย (Research ) ทดลองใชหลักสูตร........………………….…… 57 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ  

บทที่                                                                                                                                            หนา 
                         ขั้นตอนที่ 4    พัฒนา (Development) ประเมินผลและการปรับปรุงแกไข 
                                   หลักสูตร.......................………………………...…………………….. 

 
59 

   4     การวิเคราะหขอมูล..........................................................................................................  67 
                          ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน......………........................................................... 67 
                          ผลการพัฒนาหลักสูตร...................................................................................   72 
                          ผลการทดลองใชหลักสูตร..............................................................................   75 
                          ผลการประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร..............................……........  79 
    5     สรุปผลการวิจยั  อภิปรายและขอเสนอแนะ...................................................................  84 
                           สรุปผลการวิจัย..............................................................................................   84 
                                    ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน...................................................................   84 
                                    ผลการพัฒนาหลักสตูร........….............................................................   85 
                                    ผลการทดลองใชหลักสูตร.....................…..........................................    85 
                                    ผลการประเมินผลหลักสูตร.................................................................    85 
                          อภิปรายผล...................................................................................................... 86 
                          ขอเสนอแนะ..................................................................................................    91 
                                   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป....................................................... 91 
  
บรรณานุกรม ........................................................................................................................... 93 
  
ภาคผนวก ................................................................................................................................. 98 
                  ภาคผนวก ก  หนงัสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั.............. 99 
                  ภาคผนวก ข  หนงัสือขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล ........................... 103 
                  ภาคผนวก ค  เครือ่งมือที่ใชในการวิจยั…………………………………………... 105 
                  ภาคผนวก ง   หลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ  
                            วิทยากรอาชีพระยะสั้น อําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี ................ ........   118 
  
ประวัติผูวจิัย……………………………………………………………………………..…… 161 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ  

สารบัญตาราง 
ตารางที่ หนา 
      1        สรุปขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research)  ศึกษาขอมลูพื้นฐาน ............................................ 53 
      2        สรุปขั้นตอนที่ 2  พัฒนา (Development) พัฒนาหลักสูตร........................................ 56 
      3        สรุปขั้นตอนที่ 3  วิจัย (Research ) ทดลองใชหลักสูตร............................................ 59 
      4        การวิเคราะหแบบทดสอบ ........................................................................................ 59 
      5        เกณฑการใหคะแนน.................................................................................................  62 

6  สรุปขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development)  ประเมินผล และปรับปรุงแกไข    
                          หลักสูตร......................................................................................................... 65 

  7          ความตองการดานตางๆ ของการฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง           
                       จากการตอบแบบสอบถามของวิทยากรอาชีพระยะสั้น.................................. 69 

     8         ความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม (ฉบับราง)................................................... 75 
     9         แสดงการดําเนนิงานฝกอบรม .................................................................................. 77 
   10         สรุปผลคะแนนการประเมินความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประเมินผล  
                          ตามสภาพจริง  กอนและหลังการฝกอบรม …………………........................ 79 

11         แสดงคะแนนผลการทดสอบความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประเมินผล  
                          ตามสภาพจริงกอนและหลังการฝกอบรม………………………………..…. 80 

12       สรุปผลการประเมิน ความสามารถในการจัดทําแผนการประเมินผล   
                          ตามสภาพจริง………………………………………………………………. 81 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ  

สารบัญภาพประกอบ 
แผนภาพที ่  หนา 
        1         กรอบแนวคิดของการวิจยั.................................................................................. 7 
        2         รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษใหญ ................................................ 18 
        3         รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร ........................................................... 20 
        4         กระบวนการพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท .........................   23 
        5         กระบวนการพฒันาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป .................................... 24 
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 บทท่ี  1 

 

     บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือและเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และ   มนุษยก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ดังนั้น การจะ
พัฒนาประเทศใหเจริญจึงจําเปนตองเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเปนสําคัญ  ดวยเหตุนี้เอง
การศึกษาจึงถือเปนสวนหนึ่งของชีวิต  และชีวิตก็มีความสัมพันธกับสังคมอยางลึกซ้ึงจนยากท่ีจะ
แยกออกจากกันได  การศึกษาจึงเปนกระบวนการทางสังคมอยางหนึ่งท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อเปนรากฐานใน
การสงเสริมความเจริญม่ันคงของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ  เพื่อการดํารงอยูของสังคม  
การศึกษาจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมดวย  แตการเปล่ียนแปลง
การศึกษาจะตองมีความเปนอิสระในตัวเอง  ท่ีมุงใหบุคคลรักการแสวงหาความจริงเพื่อเปน
แบบอยางของการดํารงชีวิตท่ีดี  และในขณะเดียวกันก็จะตองตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศชาติ  สังคม  ทองถ่ิน  และบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาจึงถือเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิต  เม่ือชีวิตท่ีตองเปล่ียนแปลงไป  การศึกษาจึงตองเปล่ียนไปดวย  หลักสูตรก็เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษา  เม่ือการศึกษาตองเปล่ียนไป  หลักสูตรก็ตองเปล่ียนดวยเชนกัน  (วิมลรัตน  สุนทรโรจน 
2544 :22) 
 ในสภาพปจจุบันของประเทศไทยเราการจัดการศึกษาจึงตองมีการเปล่ียนรูปแบบใหม  
โดยจะตองเปนการจัดการศึกษาสําหรับคนท้ังมวล (Education for All)  อยางท่ัวถึง ยืดหยุน  
หลากหลายเหมาะสมกับคนทุกกลุมในสังคม ใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(All for Education)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเปนกระบวนการเรียนรูท่ีงาย  สนุกสนาน   และ
พัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพของมนุษย  สามารถแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ    จิตใจ    สังคม    
วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  การเมืองและสุขภาพไปพรอมกับสรางระบบสงเสริมวิชาชีพ ปฏิรูประบบ
การบริหารในการจัดการ  และตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา (ประเวศ  วะสี 2542 , 
อางถึงใน  ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข 2544: 4 ) 

การศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวไดภายในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น           และเม่ือบุคคลเหลานั้นพนจากระบบโรงเรียนแลวการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียนก็จะมีสวนเสริมเติมใหการศึกษามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน                 เพราะหลักสําคัญของ 
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การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศนั้น  จะตองคํานึงถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู  (Learning 
Society)  ใหเกิดข้ึน  ประชาชนสามารถนําเอาความรูไปใชแกปญหาในสังคมได  เขาเหลานั้นตองมี
โอกาสไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  (สุรกุล  เจนอบรม 2533 : 6)  จากขอจํากัดของ
การศึกษาในระบบโรงเรียน  ในดานการบริการดานการศึกษาแกประชาชนท่ีไมสามารถตอบสนอง
ความตองการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงไดรับความสนใจและมี
บทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  ดังนั้นลักษณะการจัดการเรียนการสอนของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนจึงตองมีลักษณะการจัดท่ีเอ้ืออํานวยตอผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังในดานการศึกษา
พื้นฐานและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

บุญเลิศ สองสวาง  (2544 :136)  ไดสรุป กิจกรรรมการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ วาเปน
การใหการศึกษาแกประชาชนใหไดรับความรูและทักษะเพิ่มเติม เพ่ือปรับปรุงอาชีพใหดีข้ึน หรือ
นําความรูและทักษะไปแสวงหาอาชีพใหม รวมท้ัง ปรับปรุงชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีข้ึน  
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสําคัญจัดในรูปแบบการศึกษาผูใหญแบบกลุมสนใจ การศึกษาอาชีพ
ระยะส้ัน การสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ และการจัดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพทางไกล 

ในการจัดการศึกษาของประชากรผูรับบริการที่อยูในทองถ่ินนั้นการศึกษาสายอาชีพก็
จัดไดวาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  และสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
ทองถ่ิน  เนื่องจากการจัดการศึกษาสายอาชีพเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการ
พัฒนาคน  พัฒนาชนบท  เปนการศึกษาท่ีทําใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกวิชาชีพ  เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพ  หรือเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน    โดยการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ
สภาพความตองการของบุคคล     และชุมชน          การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพเปนการ
ใหการศึกษาดานอาชีพแกประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีขาดโอกาสเพ่ือใหเห็นชองทางทํามาหา
กิน คิดเปน แกปญหาเปน มีความรู ทักษะ  และเจตคติท่ีดีในการทํางาน  และการประกอบอาชีพ
อิสระ   หรืออาชีพรับจางในตลาดแรงงาน    หรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชน  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 :16) 

ธรรมชาติของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทําใหการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตองพ่ึงพาอาศัยแหลงวิทยาการในชุมชนประเภทบุคคลเปนอยางมาก แหลงวิทยาการใน
ชุมชนประเภทบุคคลไดแก  ภูมิปญญาชาวบาน  ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่มีความรูความสามารถในดาน
ตาง   ๆ             ซ่ึงถาเรามีผูเช่ียวชาญอยูในทองถ่ิน  เราสามารถเชิญบุคคลเหลานี้มาเปนผูสอนหรือ
วิทยากรได โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนวิชาชีพ  จะทําใหผูเรียนไดพบเห็นของจริง  และการ
ปฏิบัติจริง   และถาเปนวิทยากรในทองถ่ินเองจะทําใหรูสภาพปญหาของคนในทองถ่ินดีจะสามารถ
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ใหความรูในสวนท่ีตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายไดมากข้ึน (สุมาลี สังขศรี 2533:23)  
และภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบาน เปนความรูท่ีเกิดจากประสบการณในชีวิตของคนเรา
ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห จนเกิดปญญา และตกผลึกมาเปนองคความรูท่ีประกอบ
ข้ึนท้ังดานศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี    รวมท้ังอาชีพสาขาตางๆ   (กรมวิชาการ 2539:2)    
นอกจากนี้  นักวิชาการอยาง  เอกวิทย  ณ  ถลาง  (2540:29)     ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแส
พระราชดํารัสขางตนวาจากกระแสพระราชดํารัสนี้แมมิไดทรงใชคําวา  “ภูมิปญญาชาวบาน”  แต
โดยสาระสําคัญก็บงบอกชัดเจนแลวเปนอยางอ่ืนไปไมได  พระราชดํารัสนี้เปนการปลุกไทยท้ังชาติ
ใหตื่นตัวและต่ืนรูวา ชาวบานไทย มีปญญา มีความรู  ท่ีควรแกการยอมรับ     และยกยอง      พระ
ราชดํารัสนี้เปนกาวสําคัญยิ่งของการยอมรับนับถือภูมิปญญาของชาวบาน 
 จากการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน           ของอําเภอ 
บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรีโดยการสัมภาษณ ผูเกี่ยวของในดานการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ระยะส้ัน     ไดแก     ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  เจาหนาท่ีผูดําเนินงาน
การศึกษาอาชีพ และวิทยากรวิชาชีพระยะส้ัน    พบวา วิทยากรวิชาชีพระยะส้ัน สวนใหญเปนผูรู
ทองถ่ิน มีความรูความชํานาญในวิชาชีพ  ซ่ึงเปนผูประกอบการ มีปญหา ในดานความรูความเขาใจ
ใน กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการวัดผลและประเมินผล  อัน
เนื่องมาจาก ผูรูทองถ่ินท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรสอนวิชาชีพระยะส้ันเหลานั้น ไมไดสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพครูมาโดยตรง เม่ือไดรับเชิญเปนวิทยากรวิชาชีพ ทําใหขาดประสิทธิภาพใน
กระบวนการวัดผลและประเมินผล จากผลการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย 
ดานการศึกษาอาชีพ พบวา วิทยากรวิชาชีพสวนใหญ  ไมไดประเมินผลจากช้ินงาน หรือผลงาน  
ไมไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลตามระดับความสามารถของผูเรียน  แนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว  คือการจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพื่อแกปญหาคุณภาพคน  (ประเวศ  วะสี 2541:47) 
โดยการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนของครู     เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด         ซ่ึงบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนก็คือ ครู 
(วัชรา เลาเรียนดี 2541:167)  ซ่ึงในเร่ืองของการวัดผลและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน    ดังนั้น     เพื่อการจัดการศึกษาในดานพัฒนาอาชีพใหมีคุณภาพเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 26 ท่ีกําหนดวา  “ให
สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน   โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ         การ
สังเกตพฤติกรรม     การเรียนการรวมกิจกรรม       และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน
การสอน   ตามความเหมาะสมของ แตละระดับ    และรูปแบบการศึกษา     ใหสถานศึกษาใชวิธีการ
หลากหลาย ในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ” 
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จากเหตุผลความสําคัญและความจําเปนดังกลาววิธีการท่ีจะชวยใหวิทยากรมี ความรูใน
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง มีหลายวิธีการ เชน การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือการจัด
ฝกอบรมใหโดยตรง    ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตอําเภอบอ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี  มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุน     พัฒนาบุคลากร           และผูท่ีมี
สวนเก่ียวของในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท้ังเทียบเทาการศึกษาพื้นฐาน และการศึกษาสาย
อาชีพ มีความเห็นวาการจัดฝกอบรมใหแกวิทยากรวิชาชีพระยะส้ันเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  ซ่ึงนํามาใชเพื่อปรับปรุงใหบรรลุจุดประสงคเฉพาะเร่ือง    ดังแนวคิดของนักวิชาการ เชน 
วิจิตร อาวะกุล (2540:41)     ไดกลาวถึงประโยชนของการฝกอบรมวา  1) เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร จึงลดคาใชจายขององคการ  2) สนองความตองการของ
บุคลากรที่แสวงหาความรู การศึกษา และความกาวหนา   ในหนาท่ีการงาน 3) เพ่ิมประสบการณ 
ทักษะการทํางานทางลัดของการทํางานและบริหารงาน  4) พัฒนาการทํางานข้ันพื้นฐานของ
องคการใหถูกตองและไดมาตรฐาน 5) เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการทํางานของ
บุคลากรแหนงหนาท่ี เปนการปรับปรุงขวัญกําลังใจ  6) เพิ่มพูนคุณภาพประสบการณ ความรู 
ความสามารถวัยวุฒิท่ีสูงข้ึนไดเร็วข้ึน   7) เม่ือทุกคนมีประสิทธิภาพ คนนอยทํางานไดเทากับคน
มาก จึงลดอัตราการจางคนใหม การทดแทนคนเกาท่ียายไป เปนการเพ่ิมประสิทธิผล ลดคาใชจาย
ขององคการ  ซ่ึงสอดคลองกับ   เสนาะ  ติเยาว (2534:128-129)     ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ 
ประโยชนท่ีไดจากการฝกอบรมไววา  1) เพิ่มผลผลิตใหแกองคการ การฝกอบรมจะทําใหพนักงาน
ใหม     และพนักงานท่ีมี  ประสบการณมาแลว ปฏิบัติงานไดดีข้ึนท้ังทางคุณภาพและปริมาณงาน 
เพราะรูวิธีการที่ถูกตอง รูจักใชเคร่ืองมือชวยในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
การทํางานไดดี   2)  ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน  การฝกอบรมพนักงานในระดับตาง ๆ ชวยลด
ปญหาในการปฏิบัติงานลง    งานไมติดขัดและดําเนินไปไดดวยดี  เพราะทุกคนมีความเขาใจในงาน   
3) เปนประโยชนตอพนักงานโดยตรง     เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญจากการ
ฝกอบรม     จึงทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

จากประโยชนของการฝกอบรมดังกลาว     สรุปไดวา     การฝกอบรมนั้น นอกจากจะ
พัฒนาบุคลากรใหเพิ่มประสบการณ ขีดความสามารถ  และทักษะในการทํางาน เร็วข้ึนแลว     ยัง
ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน             ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองการ
ประเมินผลตามสภาพจริง     สําหรับวิทยากรวิชาชีพระยะส้ัน   อําเภอบอพลอย    จังหวัดกาญจนบุรี   
ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถในดานการวัดผล และ
ประเมินผลสําหรับวิทยากรวิชาชีพระยะส้ัน ในการนําความรู           และประสบการณท่ีไดจากการ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษาตอไป 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี     จากนักการศึกษา ประกอบการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
แนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร เชน  ทาบา (Taba  1962  อางถึงใน   มาเรียม  นิลพันธและ คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย 2542 : 10) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว 8 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การสํารวจสภาพ
ปญหา ความตองการ ความจําเปนตาง ๆ ของสังคม รวมท้ังศึกษาพัฒนาการของผูเรียน กระบวนการ
เรียนรู ธรรมชาติของความรู เนื้อหาเปนแนวทางในการกําหนดจุดมุงหมาย 2) กําหนดจุดมุงหมาย
ของการศึกษา ซ่ึงควรเปนจุดมุงหมายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการเลือกจัดเนื้อหาและประสบการณการเรียน   3) คัดเลือกเน้ือหาวิชา ความรูท่ีจะ
นํามาใชในการเรียนการสอน        โดยคํานึงถึงความสอดคลองของจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  4) 
จัดลําดับเนื้อหาท่ีคัดเลือกโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะใหผูเรียนไดรับความรูกอนหลัง
การเรียน ตามลําดับความยากงาย 5) คัดเลือกประสบการณการเรียนซ่ึงจะนํามาเสริมเนื้อหาวิชาและ
กระบวนการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน     ประสบการณนี้จะสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตั้งไวดวย  6) 
จัดลําดับข้ันประสบการณการเรียนตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว  7) ประเมินผลเปนการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรวา เนื้อหา
หรือประสบการณทําใหเกิดการเรียนรูตามท่ีมุงหวังหรือไม  8) ตรวจสอบความคงท่ี และความ
เหมาะสมในแตละข้ันตอน โดยการต้ังคําถามเพ่ือตรวจสอบวาสอดคลองกับจุดหมายหรือไม 
ประสบการณเรียนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมายท่ีควรจะเปนหรือไม สําหรับการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป (Beauchamp 1981 : 146) เปนรูปแบบการพัฒนาเชิง
ระบบ  ประกอบดวยปจจัยปอนเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) สวน
รูปแบบการพัฒนาของสงัด อุทรานันท (2532 : 38 – 43) ไดประยุกตแนวคิดของไทเลอร เพื่อเปน
พื้นฐานในการกําหนดข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 7 ข้ัน คือ 1) การกําหนดขอมูลพื้นฐาน 
เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาตามความตองการของสังคมและผูเรียน   2) การกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 3) การคัดเลือก
เนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนท่ีจะนํามาจัดไวในหลักสูตรตองสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว       4)   การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล  จะวัดและประเมินผล 
อะไรบาง จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณ   หรือจุดหมายของหลักสูตร     5)  การทดลองใชหลักสูตร
เพื่อหาจดุออนหรือขอบกพรองตาง ๆ หลังจากรางหลักสูตร       เพื่อหาวิธีแกไข  ปรับปรุงหลักสูตร
ใหดยีิ่งข้ึน   6) การประเมินผลการใชหลักสูตรวาเปนอยางไร มีสวนไหนที่ไดรับการปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหมีความเหมาะสมกอนนําไปใช       7) ปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช        หากพบวามี
ขอบกพรองตองปรับปรุงใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเชนเดยีวกับ           วิชัย      วงษใหญ   
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 (2537 : 38) ได     เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 3 ข้ัน ไดแก 1) ระบบราง
หลักสูตร ประกอบดวยส่ิงท่ีตองกําหนดหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ และปรับแกกอนใช  2) ระบบการใชหลักสูตร การอนุมัติหลักสูตร การ
วางแผนการใชหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร  3) ระบบการประเมินผลหลักสูตร การวางแผน
ประเมินผลยอย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการรายงานขอมูล  มาเรียม นิลพันธุและ
คีรีบูน จงวุฒเิวศย (2542) ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรม อาสาสมัครในทองถ่ินในการดูแลรักษา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตามการวิจยั 4 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัยเปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย
การวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม เอกสารเกี่ยวกบั
โครงการหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ และงานวจิัยท่ีเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม   2) การพัฒนาการสรางโครงรางหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญ  นักวิชาการตรวจสอบ นํามา
ปรับปรุงแกไข กอนนําหลักสูตรไปทดลองใช  3) การวิจัยทดลองใชหลักสูตร โดยการอบรม ผูเขา
รับการอบรม จํานวน 21 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน  4)  การพัฒนาการประเมินผลระหวางใช
หลักสูตรและหลังการใชหลักสูตรโดยการสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
ของวิทยากรและผูเขาอบรม ผูท่ีเกี่ยวของกบัโครงการ   

จากแนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร       รวมท้ังงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยไดนําแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง   การประเมินตาม
สภาพจริง สําหรับวิทยากรวชิาชีพระยะส้ันอําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี เปนวิธีการวิจยัและ
พัฒนา (Research and Development : R & D) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี ้

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจยั (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานของวทิยากรอาชีพระยะ
ส้ันในเขตอําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี   ไดแก เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณในการ
เปนวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  ความตองการฝกอบรม และเนื้อหาการฝกอบรม เพื่อนํามาเปนขอมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร  

ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาหลักสูตรฉบับรางและการ
ตรวจสอบหลักสูตรฉบับราง ดานความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง โดย
ผูเช่ียวชาญ 3 ดาน   คือ     ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน    ดานการฝกอบรม 
และดานการประเมินผลตามสภาพจริง นําผลมาตรวจสอบ มาปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช 

ข้ันตอนท่ี  3  การวิจยั (Research) เปนการนําหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน      ไปทดลองใชโดย 
วิธีการฝกอบรม  เปนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใหกับวทิยากรอาชีพระยะส้ัน  ของ
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  21   คน  
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 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development) เปนการประเมินผลการใชหลักสูตร โดยการ
ประเมินระหวางการใชหลักสูตรและประเมินหลังการใชหลักสูตร คือการวัดความเขาใจกอนและ
หลังการใชหลักสูตร     ดังรายละเอียดแผนภาพท่ี 1 
 

                                                        
                 พัฒนาหลักสูตร 
                                                                     จัดทําหลักสูตร ฝกอบรม 

           ซึ่งประกอบดวย     
 
    1.  หลักการ     จุดประสงค 
     เน้ือหาวิชา กิจกรรมและ 
   วิธีการฝกอบรม สื่อ การ 
    ประเมินผล                               

                                           

     

                                                                                           

    

        

          ไมผาน 

 

       

         ผาน                    

 

แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
1. ศึกษาความ
ตองการในการ
ฝกอบรมเรื่องการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง จาก
วิทยากรอาชีพระยะ
สั้น 
2. วิเคราะหหลักสูตร
อาชีพระยะสั้น 
3. ศึกษาแนวคิด 
เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของในการ
พัฒนาหลักสูตรฝก 
อบรม และการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
4. ศึกษาความคิดเห็น
ของผูบริหาร  และ
ผูเช่ียวชาญเก่ียวกับ
การวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริงในดาน
รูปแบบ เน้ือหา การ
วัดและประเมินผล 

ทดลองใชหลักสูตร 
1.  ทดสอบ 

ความรูกอนการใช
หลักสูตรฝกอบรม 
2.    ฝกอบรมแก
วิทยากรอาชีพระยะ
สั้น อําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี       
21     คน 
3.    ทดสอบความรู
หลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรม 

ประเมินการ
ใชหลักสูตร 
1.   ความรู
ความใจและ
ความสามารถ
ในเรื่องการ
ประเมินผล
ตามสภาพ
จริง 
2.  ความ
คิดเห็นที่มีตอ
หลักสูตร
ฝกอบรม 

ผลการ
ประเมิน 
การอบรม 

2. ตรวจสอบหลักสูตร
ฝกอบรมโดยผูเช่ียวชาญ
3 ดาน คือ การจัดการ
เรียนการสอน การ
ฝกอบรม และการ
ประเมินตามสภาพจริง

3. ปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฝกอบรม 

แกไขปรับปรุง 

หลักสูตรฉบับ 
สมบูรณ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง   การประเมินผลตาม

สภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  โดยมีวตัถุประสงคตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร  
ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับการวดัผล    และประเมินผล สําหรับวิทยากรอาชีพ 
ระยะส้ัน 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม   เร่ือง ประเมินผลตามสภาพจริง           สําหรับวิทยากร 
อาชีพระยะส้ัน 

3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม     เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง      สําหรับ 
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน 

4.  เพื่อประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม          เร่ือง     การประเมินผลตาม
สภาพจริง      สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน      ในดานความรูความเขาใจ       ความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และความคิดเหน็ของวิทยากรอาชีพระยะส้ันท่ีมีตอหลักสูตร     ฝกอบรม  
 

คําถามการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับวิทยากร

อาชีพระยะส้ัน 
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  

สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน เปนอยางไร 
2. หลักสูตรการฝกอบรมเร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับวิทยากรอาชีพ 

ระยะส้ัน  ประกอบดวยอะไรบาง 
3. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม       เร่ือง   การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับ 

วิทยากรอาชีพระยะส้ัน   ดําเนินการอยางไร 
4. ผลการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม    เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพ 

จริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  ดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการประเมินผลตาม
สภาพจริง   เปนอยางไร   และความคิดเห็นของวิทยากรอาชีพระยะส้ันท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรมเปน
อยางไร    
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง  ของวิทยากรอาชีพระยะส้ัน

กอนและหลังการอบรมแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้  เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)       ซ่ึงผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตการวิจยัไว ดงันี้ 
1.  ประชากร  ไดแก   วิทยากรอาชีพระยะส้ันของการศึกษานอกโรงเรียน          จํานวน  

13   อําเภอ   ในเขต   จังหวัด กาญจนบุรี ไดแก อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จํานวน   22   คน       อําเภอ
ทามวง จํานวน   20  คน   อําเภอทามะกา  จํานวน  20   คน    อําเภอพนมทวน    จํานวน   15   คน      
อําเภอบอพลอย จํานวน   21    คน     อําเภอดานมะขามเต้ีย   จํานวน  19   คน     อําเภอหวยกระเจา   
จํานวน  10  คน  อําเภอหนองปรือ จํานวน  13   คน   อําเภอเลาขวัญ     จํานวน   12    คน      อําเภอ
ไทรโยค   จํานวน  11 คน     อําเภอทองผาภูมิ  จํานวน  15   คน    อําเภอศรีสวัสดิ์ จํานวน  10   คน   
และอําเภอสังขละบุรี  จํานวน  10    คน       รวมท้ังส้ินจํานวน   198    คน 

2.  กลุมตัวอยาง ไดแก  วิทยากรอาชีพระยะส้ัน ของการศึกษานอกโรงเรียน        ในเขต    
อําเภอบอพลอย     จังหวัดกาญจนบุรี    จํานวน   21    คน 

3.  ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้      ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม           ไดแก      หลักสูตร 
ฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ันอําเภอบอพลอย 
จังหวดักาญจนบุรี  ความรูความเขาใจ ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง และ ความ
คิดเห็นของวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  ท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม 

4. ระยะเวลา  ระหวางวันท่ี1 - 2 กุมภาพนัธ 2551    ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา 2550 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   หมายถึง   กระบวนการสรางหลักสูตรข้ึนมาใหม  โดย
การรวบรวม ปรับปรุงมวลประสบการณตาง ๆ เพ่ือนําไปพัฒนาความรูความเขาใจ ของกลุมหมาย
ในการนําไปปฏิบัติจริง   ตามท่ีคาดหวังไว     โดยประกอบดวยวิธีการที่สําคัญ   4   ข้ันตอน      คือ 
1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงของวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน  2)  การพัฒนาหลักสูตร โดยกําหนดใหเปนโครงราง แบงเปนหลักสูตรภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขโดยการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ 3) การทดลองใชหลักสูตร 
ฝกอบรมวิทยากรอาชีพระยะส้ัน ในเขตอําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
 การประเมินผลตามสภาพจริง  หมายถึง  กระบวนการวัดผลประเมินผล  ท่ีเนนการ
ปฏิบัติจริง ตามความสามารถของผูเรียน เพื่อนําไปสูการแกปญหา และพัฒนาผูเรียน ไดเต็ม
ศักยภาพมากท่ีสุด  
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หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง     หมายถึง  มวลประสบการณ ท่ี
เกี่ยวกับความรูความเขาใจ ความสามารถ ประสบการณ ในเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึง
ประกอบดวย หลักการของหลักสูตร     วัตถุประสงค    เนื้อหาสาระ     กิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือ   
การวัดและประเมินผล   โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  แผนการสอน   การออกแบบภาระงาน    เคร่ืองมือท่ี
ใชวัดและประเมินผล  และการกําหนดเกณฑการประเมินผล 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรการประเมินผลตามสภาพจริง  หมายถึง  คะแนนท่ี
ไดจากจากการทําแบบทดสอบความรูความเขาใจ   เร่ือง  การการประเมินผลตามสภาพจริง เกี่ยวกับ  
การจัดทําแผนการสอน  การกําหนดภาระงาน  การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล และการ
กําหนดเกณฑการประเมินผล   สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  กอนและหลังการอบรม 
 ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง       หมายถึง       สมรรถภาพท่ีวิทยากร
อาชีพระยะส้ันสามารถนําความรูเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปวัด
และประเมินผลในการสอนอาชีพระยะส้ัน โดยสามารถจัดทําแผนการสอน    กําหนดภาระงาน    
สรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล รวมท้ังกําหนดเกณฑการประเมินผลได 

     ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริง           หมายถึง  
ความรูสึก ความคิดเห็น ท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน ในดานขอบขาย เนือ้หา รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาฝกอบรม 
 วิทยากรอาชีพระยะสั้น     หมายถึง       บุคลากรผูท่ีทําหนาท่ีสอน     จัดประสบการณ 
ผูประกอบการ หรือผูรูชาวบาน ท่ีมีความรูความชํานาญในการประกอบอาชีพ ในอาชีพใดอาชีพ
หนึ่ง     และเปนผูสอนอาชีพเร่ืองนั้นๆ ใหแก  ผูเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีรวมกลุม และมี
ความสนใจในการฝกอบรมอาชีพ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การวดัผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย  จังหวดักาญจนบุรี  ผูวิจยัไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐาน และแนวทางในการวจิัยดังนี ้   

1. หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
2. การฝกอบรม 
3. การประเมินผลตามสภาพจริง 
4.   สภาพการจัดอาชีพระยะส้ันของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย 

     5.    งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.  ความหมายของหลักสูตร 
     คําวา   “หลักสูตร”  มีความหมายที่แตกตางกันหลายประการ  ในภาษาอังกฤษวา

“หลักสูตร” หรือ “Curriculum” มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา  “Currere”  ซ่ึงหมายถึง สนามแขง  
ความเปนจริงแลวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแตเดิมมานั้น  คนสวนใหญคิดวาหลักสูตรมีลักษณะ
เปนสนามแขงจริง ๆ คือ  นักเรียนตองแขงขันกันเรียนใหจบ  เพื่อท่ีจะไดรับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญา  แมในปจจุบันความเช่ือหรือแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรก็ยังยึดม่ันอยูวา  “หลักสูตร”    คือ
สนามแขงท่ีประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ    ซ่ึงนักเรียนจะตองเรียนใหประสบผลสําเร็จ   (ชมพันธ  
กุญชร  ณ  อยุธยา 2530 : 1, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ 2543  : 4) 
                   ความหมายของหลักสูตร  ตามนักวิชาการ และผูรูทางการศึกษา ท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ ไดกําหนด นิยาม   ความหมายแตกตางกันออกไปได  2   ลักษณะ คือความหมายใน
ลักษณะวงแคบ และความหมายในลักษณะวงกวาง ข้ึนอยูกับความคิดเห็น  และประสบการณท่ีมีตอ
หลักสูตร ของผูนิยาม 

 
       11 
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ความหมายของหลักสูตรในลักษณะวงแคบ 
ความหมายของหลักสูตรในลักษณะน้ี   สวนใหญจะเปนวิชาท่ีใชสอนในสถานศึกษา 

ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน  ไดกลาวถึง  ความหมายใน ลักษณะนี้วา  หมายถึง  โครงการ  แผน   
ขอกําหนด หรือรายการของส่ิงตาง ๆ ท่ีวาดวย จุดมุงหมาย แนวทาง วธีิการ และเนื้อหาสาระในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน   ซ่ึงผูเรียนและเยาวชนตองทํา  และประสบโดยการพัฒนา
ความสามารถ เพื่อจะทําส่ิงตาง ๆ ใหดี     ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว    (กาญจนา  คุณารักษ  2540  
: 14 ; Bobbitt : 1981, อางถึงใน บรรพต  สุวรรณประเสริฐ 2544 : 14 ;  สวัสดิ์  จงกล  2536 : 24; 
กรมวิชาการ 2521:1; Good 1973:57; Taba 1962  : 11 ;  Beauchamp 1961 :67, อางถึงใน ประยงค  
เนาวบุตร  2546  : 5)  
 

ความหมายของหลักสูตรในลักษณะวงกวาง  
 ความหมายของหลักสูตรในลักษณะน้ี จะใชครอบคลุม ท้ังในและนอกสถานศึกษา ซ่ึง
เปนท่ียอมรับ กันแพรหลาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   เชน  
 หลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณ ท้ังหลาย ท่ีจัดข้ึน   เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
อยางเปนระบบ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  เพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนา ท้ังพฤติกรรมดานความรู ความคิด  ความสามารถ  ทักษะและคานยิมตาง ๆ   ตลอดจน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข     (วิชัย  วงษใหญ 2538:46  ; สงบ  ลักษณะ 2542:9 ; 
เอกวิทย  ณ ถลาง  2511 : 108 ;  ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล  2529 :10) 

จากความหมายของหลักสูตรขางตน สรุปไดวา  หลักสูตร หมายถึง ขอกําหนด แผน 
โครงการ มวลประสบการณ หรือเอกสารทั้งหลายท่ีจัดทําข้ึน ใหผูเรียนไดรับการศึกษา ซ่ึงหลักสูตร
จะประกอบดวย จุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อจัดใหผูเรียน ไดมีประสบการณ 
ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีพัฒนาไปตามจุดประสงคของหลักสูตร ท่ีกําหนดไว และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  
 

2.  องคประกอบของหลักสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร  ไดมีนักการศึกษา ท้ังในประเทศและตางประเทศหลายทาน     

กลาวถึงไว ดังนี้ 
                   สุมน อมรววิัฒน ( 2542 : 6-7, อางถึงใน ศิริมาส พฤหัสนันท 2543 : 18-19) ให
ความเหน็วาหลักสูตรควรประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ   2) รายละเอียด
เกี่ยวกับวัยผูเรียน  3) เวลาและอัตราการเรียน 4) เนื้อหาและมวลประสบการณ  5) กิจกรรมการเรียน
การสอนและการประเมินผล 6) กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมของโรงเรียน 
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 โฟลเล (Folley 1967 : 40-41, อางถังใน ปนัดดา พงศนภาพิไล 2543 : 17) ไดกลาววา ส่ิง
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรฝกอบรมจะตองประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 1) ขอบงช้ีความตองการฝกอบรม 
2) กําหนดเนือ้หาการฝกอบรม 3) การเลือกวิธีการและอุปกรณการจัดฝกอบรม และ 4) การ
ประเมินผลการฝกอบรม และเคอร (Kers 1989 : 16-17, อางถึงในปนดัดา พงศนภาพิไล 2543 : 1) 
แบงสวนประกอบของหลักสูตร เปน4 สวนคือ 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหาสาระ 3) ประสบการณ
เรียน และ 4) การประเมินผล 

สงบ  ลักษณะ  (2542 : 9)  ไดแบงองคประกอบของหลักสูตร เปน 5 สวน คือ  1)  ผล
การเรียนรู  ซ่ึงนิยมเรียกวา มาตรฐานคุณภาพหรือส่ิงท่ีเรียกวา จดุประสงคการเรียนรู    2) ขอบขาย
เนื้อหาวิชา  หรือท่ีเรียกวา องคความรู  3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือส่ิงท่ีเรียกวา 
แผนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีครูจะตองคิดคน
กระบวนการท่ีดีท่ีสุด  เพื่อรับประกันวา  ผูเรียนทุกคนจะบรรลุผลกการเรียนรูไดครบถวน  4)  
แผนการใชส่ือการเรียนการสอน 5) แผนการวัดผลประเมินผล  
 สงัด อุทรานันท (2532 : 180)    กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรวา    ประกอบดวย   
2   สวนใหญ  คือ  
 1.  สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตร คือ  
      1.1.  จุดมุงหมาย แบงออกเปน 
                                1.1.1.   จุดมุงหมายท่ัวไป 

1.1.2.   จุดมุงหมายเฉพาะ 
   1.2.   เนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู  แบงออกเปน 

1.2.1.    ขอเท็จจริงและความรูธรรมดา 
1.2.2.    ความคิดรวบยอดและหลัก 
1.2.3.    การแกปญหาและความคิดสรางสรรค 

                    1.2.4.    ทักษะทางกาย 
1.2.5. เจตคติและคานิยม 

                  2.   สวนประกอบอื่นที่นาจะบรรจุไวในหลักสูตร  ไดแก 
 2.1.  เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 
           2.2.  การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
   2.3.  การเสนอแนะการใชส่ือการเรียนการสอน 
   2.4.  การเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน 
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 ธํารง   บัวศรี  ( 2532 : 7-8)   กลาวถึง หลักสูตรวาควรมีองคประกอบ 6  ประการ   คือ 1) 
จุดมุงหมายของหลักสูตร   2) จุดประสงคของการเรียนการสอน  3) เนื้อหาสาระ และประสบการณ  
4)  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน  5)  วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน  6)  การประเมินผล  

โบชอง  ( Beauchamp 1981 :67-70)ไดกลาวถึงองคประกอบหลักสูตร      เปน                  
4   ประการ เชนกัน คือ 

1. ขอบขายเนื้อหา 
2. เปาหมาย หรือวัตถุประสงคเฉพาะ 
3. การวางแผนการใชหลักสูตร 
4. การพิจารณาตดัสิน 
และ ตอมาในป  1989 เคอร (Ker 1989 :16-17 , อางถึงใน ปนัดดา   พงศนภาพิไล 

2543:1)     ไดแบงสวนประกอบของหลักสูตร   ท่ีคลายกัน เปน  4 สวน       คือ      1) วัตถุประสงค       
2) เนื้อหาสาระ   3) ประสบการณการเรียน และ 4) การประเมินผล  และโฟลเล  (Folley 1967 :40-
S41 อางถึงใน  ปนัดา   พงศนภาพไิล 2543:17)  กลาววา  ส่ิงท่ีเกีย่วของกับหลักสูตรฝกอบรมจะตอง
ประกอบดวย ข้ันตอนดังนี้     1) ขอบงช้ีความตองการฝกอบรม 2) การกําหนดเนื้อหาการฝกอบรม     
3)  การเลือกวิธีการและอุปกรณการจดัฝกอบรม     4) การประเมินผลการฝกอบรม   (มน  อมร
วิวัฒน  2542 : 6-7, อางถึงใน ศิริมาส พฤหัสนันท  2543: 18-19)  ใหความเหน็วา หลักสูตร
ประกอบดวย  1) จุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ  2) รายละเอียดเกี่ยวกับวัยผูเรียน 3) เวลาและ
อัตราการเรียน 4) เนื้อหาวชิาและมวลประสบการณ  5)  กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล      6) กิจกรรมเสริมหลักสูตร   และกิจกรรมโรงเรียน  

สรุปแนวคิดของนักการศึกษา   และนักพัฒนาหลักสูตร ท่ีกลาวมาไดวา                     
องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย  จุดมุงหมาย ขอบขาย หรือเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน 
หรือฝกอบรม  ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียนรู 
 
3. ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรมีความสําคัญ         และจําเปนในการจัดการศึกษาทุกระดับ         ตั้งแตปฐมวัย  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน    การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาท่ีจัดในรูปแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากหลักสูตร เปนส่ิงกําหนดทิศทาง ในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการ  ทางดานสังคม   เศรษฐกิจ      และความกาวหนาในการพัฒนา
ประเทศชาติ โดยจะเห็นไดจากท่ีนักการศึกษา  ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไว    ดังเชน 
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 หลักสูตร   เปนเคร่ืองมือในการควบคุมมาตรฐาน  การศึกษาของสถานศึกษาและ      
คุณภาพของผูเรียน ใหเปนไปตามนโยบาย   และแผนพฒันาการศึกษา   และสอดคลองกับความ
ตองการของแตละทองถ่ิน (วิชัย  วงษใหญ 2538 :47)  
 หลักสูตรมีความสําคัญอยู   4  ประการ  คือ 1) หลักสูตรเปนเคร่ืองมือพัฒนาสังคม   2) 
หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐาน ใหทุกสถาบันจัดข้ึนดวยวัตถุประสงคอยางเดยีวกัน      มีมาตรฐาน
เดียวกัน    3) หลักสูตรเปนหลักและแนวทางการปฏิบัติของครู   4) หลักสูตรเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความ
เจริญของประเทศ   (บุญมี  เณรยอด มป.ป. :6) 
 หลักสูตร    เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีจะใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผล
สมความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ เพราะหลักสูตรมีความสําคัญในการชวยพัฒนาบุคคล
ในทุก ๆ ดาน  กลาวคือ ผูเรียนอยูในวัยท่ีกําลังจะเปนผูใหญในอนาคต        หลักสูตรยังมี
ความสําคัญตอสังคม การเมือง   และเศรษฐกิจ   เพื่อผูพัฒนาหลักสูตร   จะกําหนดจุดมุงหมาย   
และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อวางรากฐานทางความคิด  และความประพฤติของผูเรียน     ใหมี
คุณภาพ  มีความสํานึกในสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองดี ทําใหผูเรียนเติบโต เปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม          หลักสูตรจะชวยใหผูเรียน ไดคนพบความสามารถ ความถนัด  และความสนใจของ
ตนเอง  ตลอดจนรูจกักําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามท่ีตนสามารถและถนัด หลักสูตร 
จึงเปรียบเสมือนหางเสือท่ีคอยบังคับ หรือกาํหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาหลักสูตรทําใหสังคมเปล่ียนแปลงได เพราะเม่ือประเทศชาติตองการท่ีจะ
สรางคุณลักษณะของประชาชนในชาติใหเปนอยางไร  รัฐบาลก็สามารถจะกําหนดจดุมุงหมาย และ
เนื้อหาวิชาท่ีจะพัฒนาและสรางสรรคใหเยาวชนเปนไปตามท่ีชาติตองการ   (มาเรียม  นิลพันธุ 2543 
:6) 
 ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของชาติ ไมวาจะเปนการจัด
การศึกษาในระดับไหน และจัดในรูปแบบใดก็ตาม 
 

4.    การพัฒนาหลักสูตร 
             การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอยูหลายคําท่ีนักพัฒนา
หลักสูตรหลายทาน ไดใหความหมายไว   ดังเชน 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง   การทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลว ใหดีข้ึนและ  การสราง     
หลักสูตรข้ึนใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย   (สงัด  อุทรานันท  2532 : 30 ) 

การพัฒนาหลักสูตร    หมายถึง         กระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุก 
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ประเภท  เพื่อผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคท่ีกําหนด      
(กาญจนา  คุณารักษ 2543 : 36) 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  การสรางหลักสูตร หรือการทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดี  
ยิ่งข้ึนโดยหลักสูตรใหมนี้ จะตองมีเนื้อหา โครงสราง  กระบวนการ และองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ี       
สอดคลองกับสภาพแวดลอม หรือสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของแตละทองถ่ิน (สมพิศ  วงษแหยม 
2535: 14) 

การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือ  กิจกรรมเสริม 
การปรับ หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาวชิา การจัดทํารายละเอียดเนื้อหาวิชาข้ึนใหม และการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  (กรมวิชาการ 2540  ข : 14)  

จากคําจํากดัความ ของการพัฒนาหลักสูตร จากนักพัฒนาหลักสูตรขางตน   สรุปไดวา 
การพัฒนาหลักสูตร มี 2 ลักษณะดวยกัน   คือ การจัดทําหลักสูตรข้ึนมาใหม  หรือ การปรับปรุง 
หลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลว โดยองคประกอบของหลักสูตรจะตองสอดคลองกับแตละทองถ่ิน 

 

5.   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  (Model of Curriculum )   หรือแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตร มีหลายรูปแบบ ดังเชน  
วิชัย วงษใหญ   (2537 : 20)   ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว    3 

ระบบ คือ 
1.  ระบบการรางหลักสูตร         ไดแก    ส่ิงท่ีกําหนดหลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร   การ 

ตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงกอนนําไปใช 
1.1 ส่ิงท่ีกําหนดหลักสูตร        คือ     การเตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีจะนํามา 

ใชสําหรับพัฒนาหลักสูตรซ่ึงไดแกส่ิงกําหนดทางวิธีการ สังคม วัฒนธรรม   เศรษฐกิจและการเมือง 
1.2   รูปแบบหลักสูตร   ไดแก  โครงสรางและองคประกอบหลักสูตรซ่ึงจะไดหลัง 

จากศึกษาขอมูลพื้นฐานจากส่ิงกําหนดหลักสูตร 
1.3   การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร   เปนการศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตร 

พรอมท้ังปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีการประชุม  สัมมนา   การวิจัย  
เอกสารการทดลองใชหลักสูตรนํารอง เปนตน 

2. ระบบการใชหลักสูตร ไดแก  การขออนุมัติหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตร 

และการดําเนนิการใชหลักสูตร  
  

2.1     การขออนุมัติหลักสูตรเม่ือไดรับอนุมัติแลว          จึงจะรับสมัครผูท่ีจะศึกษา 
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และดําเนินการเรียนการสอนได    

2.2   การวางแผนการใชหลักสูตร    จะกระทําควบคูไปกับการขออนุมัติหลักสูตร                
เม่ือหลักสูตรไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จะดําเนนิการใชหลักสูตรได 

2.3      การดําเนินการใชหลักสูตรเร่ิมต้ังแต     การประชาสัมพันธ การเตรียมความ 
พรอมของบุคลากร    งบประมาณ    การออกแบบการเรียนการสอน       ไปจนถึงการจัดตารางสอน 

3. ระบบการประเมินผลหลักสูตร  ไดแก    การวางแผน     การประเมินหลักสูตร การ 
เก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน 

3.1    การวางแผนการประเมินหลักสูตร             เปนการวางแผนวา จะประเมินใน 
สวนใดบาง  เชน  ประเมินเอกสารหลักสูตร      การประเมินยอย ๆ แตละระบบ       หรือจะประเมิน
หลักสูตรท้ังระบบ 

3.2    แผนการเก็บขอมูล    ไดแก      การรวบรวมการจัด    และการวิเคราะหขอมูล 
3.3    การวิเคราะหขอมูล  ควรกําหนดวาขอมูลอะไรบางท่ีสําคัญในการตัดสินใจ 

การจัดทําระบบขอมูล  การจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู   การสังเคราะหขอมูลไดตาม เกณฑท่ี
กําหนดไว 

3.4    การรายงานขอมูล           การจัดทํารายงานและการเสนอขอมูล จะชวยในการ 
พิจารณาวาหลักสูตรนี้ มีคุณคาตรงตามวัตถุประสงคหรือจะปรับปรุงแกไขระบบการพัฒนา          
ดังแผนภาพ  ตอไปนี ้
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แผนภาพท่ี  2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษใหญ 
ท่ีมา : วิชัย  วงษใหญ,  การพฒันาหลักสูตรแบบครบวงจร  (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 38. 
 
 
 
 

  
 
1. ส่ิงที่กําหนดหลักสูตร 

วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง 

2. รูปแบบหลักสูตร 

หลักการ โครงสราง 

องคประกอบหลักสูตร 

วัตถุประสงค เน้ือหา 

ประสบการณการเรียน 

การประเมินผล 

3. ตรวจสอบคุณภาพ 

หลักสูตร 

ผูเช่ียวชาญการสัมมนา 

ทดลองนํารอง 

การวิจัย 

4.ปรับแกกอนใช 

 1.การ 

 
1. การอนุมัติหลักสูตร  

หนวยงาน กระทรวง 

2. วางแผนการใชหลักสูตร 

เตรียมความพรอม 

บุคลากร งบประมาณ 

บริการสนับสนุนอาคาร 

สถานที่  ระบบบริหาร 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ติดตามผล 

3. การบริหารหลักสูตร 

การดําเนินการตามแผน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

คูมือผูเรียน 

ความพรอมของครูผูสอน 

ความพรอมของผูเรียน 

การประเมินผลการเรียน 

 

 
 

1 .การวางแผนการ  

 ประเมิน 

      ประเมินผลยอย 

      ประเมินรวบยอด 

      ระบบหลักสูตร 

       ระบบการบริหาร 

2. การเก็บขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

4 การรายงานขอมูล 

   การปรับปรุงแกไข 

ระบบการรางหลักสูตร ระบบการใชหลักสูตร 

 

ระบบการประเมินผล 
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ธวัชชัย  ชัยจริฉายากุล  (2536 : 18 อางถึงใน กฤษณยี อุทุมพร 2541 : 37)  ไดเสนอ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  ท่ีสอดคลองกับองคประกอบของหลักสูตร     โดยมีข้ันตอน         ดังน้ี  

1.  การกําหนดจุดมุงหมาย           ตองศึกษาความรูดานสังคมเศรษฐกิจ        การเมือง     
ปรัชญาการศึกษา    จิตวิทยา  และองคความรูเปนเคร่ืองพิจารณาเลือกสรร     ขอบขายเนื้อหา  และ
พฤติกรรมการเรียนรูซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญของจุดมุงหมาย 

2.  การกําหนดเนือ้หาของหลักสูตรเปนการกาํหนดรายละเอียดของหวัขอเน้ือหา      ให 
เหมาะสมกับระดับช้ัน   โดยยึดขอบขายเนือ้หาท่ีไดกําหนดไวแลว    ในจุดหมายของหลักสูตร 

3.  การนําหลักสูตรไปใช    เปนการนําแผนการเรียนรูท่ีไดกําหนดเอาไวไปจดักิจกรรม 
และประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน    ซ่ึงจัดดําเนินการในรูปแบบของการสอน   และ การ
ประเมินผลการเรียนรู 

4. การประเมินหลักสูตร    เปนกระบวนการของการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับจุดออน 
ขอบกพรองและปญหาของการนําหลักสูตรไปใช เพื่อเปนแนวทางและขอคิด ในการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมตอไป 

5. การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร         ตองคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคลท่ี 
เกี่ยวของ   และโครงสรางขององคกรท่ีนอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงเพียงตัวหลักสูตร 
 รูปแบบและองคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร      (Tyler 1949 : 1 – 2) 
 ไทเลอรไดวางแบบโครงสรางของหลักสูตรโดยใหหลักการ    และเหตุผลในการสรางหลักสูตรไว  
  4  ประการ    ผูสรางหลักสูตรควรจะตอบคําถามท่ีเปนพื้นฐาน  4  ประการ   ดังน้ี 

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
2. มีประสบการทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
3. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนควรจัดข้ึนเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย 

ท่ีวางไว 
4. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไรที่จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพไทเลอร 

เนนวาคําถามท้ัง 4 ขอนี้จะตองเรียงลําดบัลงมาเพราะฉะนั้นการต้ังจดุมุงหมายท่ีกําหนดไวรูปแบบ
ในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร    สามารถเขียนเปนแผนภมิูตอไปนี้ 
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ท่ีมา  : W  Ralph , Tyler.  Basic Principles  of  Curriculum  and  Instruction    (Chicago  : The   
University  of  Chicago  Press, 1949), 4. 
 

จากแผนภาพที่ 3 แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรวา  การพัฒนา 
หลักสูตรจะตองเปนไปตามลําดับข้ัน  ดังตอไปนี ้

 ข้ันท่ี  1  การกําหนดจุดมุงหมายของหลกัสูตร  เร่ิมดวยการกําหนดจดุมุงหมายช่ัวคราว 
(Tentative Objectives)  โดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิด  (Sources)  ท่ีจะเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจสามแหลงดวยกันคือ 

1.  ศึกษาจากสังคม 
2.  ศึกษาจากตัวผูเรียน 
3.  ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา 
ขอมูลท่ีไดจากท้ังหมดนี้ จะเปนเครื่องชวยในการตั้งจุดมุงหมายอยางคราว   ๆ             

จุดมุงหมายท่ีไดในช้ันนี้บางคร้ังมีมากเกิดกวาท่ีจะจัดเขาไวในหลักสูตรไดท้ังหมด  จึงควรไดมีการ
เลือกจุดมุงหมายขอท่ีสําคัญและสอดคลองกันใหเหลือนอยลง  เพื่อนําไปเปนหลักในการปฏิบัติ    
ข้ันตอ ๆ ไป  ไทเลอรไดเสนอวาการเลือกจุดมุงหมายควรผานการกล่ันกรองเพื่อคัดขอท่ีไมสําคัญ    
และไมสอดคลองออกไปสองข้ันตอนดวยกัน    คือ 

ศึกษาสังคม 

ศึกษาผูเรียน 

ผูเช่ียวชาญ
ใน

เนื้อหาวิชา 

จุดมุงหมาย
ช่ัวคราว

ทฤษฎีการเรียนรู ปรัชญา 

ประเมินผล ประสบการณ  
การเรียน 

จุดมุงหมาย
สุดทาย 

แผนภาพท่ี   3   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 21 
 

 

 

 
1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
2. พิจารณาหลักปรัชญา 

     จุดมุงหมายท่ีผานการกล่ันกรองแลวนี้เรียกวา จุดมุงหมายขึ้นสุดทาย (Final  Objectives) 

ข้ันท่ี   2   การเลือกประสบการณการเรียน  (Learning Experiences)   ในการวาง      
โครงสรางของหลักสูตร  ไทเลอรไดตั้งคําถามขอท่ีสองไววาจะเลือกประสบการณการเรียนอยางไร
จึงจะชวยใหบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

จุดมุงหมายท่ีระบุท้ังพฤติกรรมและเน้ือหานั้น  เปนจดุหมายปลายทางท่ีตองการไปถึง 
(Ends)  แตประสบการณการเรียนท่ีจะจัดข้ึน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้นเปนวิธีการท่ีจะใหบรรลุถึง
จุดหมายท่ีกําหนดไว 

ข้ันท่ี   3   การประเมินผล  (Evaluation)   การประเมินผลเปนข้ันตอนสุดทายของ      
แนวคิดในการจัดสรางหลักสูตรของไทเลอร   เปนข้ันท่ีจะทําใหผูวางแผนจดัทําหลักสูตรรูวา
ประสบการณการเรียนท่ีจะจัดข้ึนบรรลุจดุมุงหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด 

     ถาหากพิจารณาแนวคิดของไทเลอรอยางละเอียดจะพบวา  การพฒันาหลักสูตรจะมุงให
ความสําคัญเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการจดัประสบการณ  ประสิทธ์ิภาพของประสบการณและการ
ประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาท่ีกําหนดไว 

     หลักสูตร  เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีจะใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลสม
ความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ เพราะหลักสูตรมีความสําคัญในการชวยพัฒนาบุคคลใน
ทุก ๆ ดาน กลาวคือ ผูเรียนอยูในวัยท่ีกําลังจะเปนผูใหญในอนาคต หลักสูตรยังมีความสําคัญตอ
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ   เพื่อผูพัฒนาหลักสูตร   จะกําหนดจุดมุงหมาย    และเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร เพื่อวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติของผูเรียน ใหมีคุณภาพ    มีความสํานึก
ในสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองดี ทําใหผูเรียนเติบโต เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  หลักสูตรจะชวยให
ผูเรียน ไดคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ตลอดจนรูจักกําหนดแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ  ตามท่ีตนสามารถและถนัด หลักสูตร     จึงเปรียบเสมือนหางเสือท่ีคอยบังคับ 
หรือกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา  หลักสูตรทําให
สังคมเปล่ียนแปลงได เพราะเม่ือประเทศชาติตองการที่จะสรางคุณลักษณะของประชาชนในชาติให
เปนอยางไร         รัฐบาลก็สามารถจะกําหนดจุดมุงหมาย        และเนื้อหาวิชาท่ีจะพัฒนาและ
สรางสรรคใหเยาวชนเปนไปตามท่ีชาติตองการ (มาเรียม  นิลพันธุ 2543 :6) 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท  (2532 : 38 – 43)     ไดประยกุต    
แนวคิดของไทเลอรเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร  7   ข้ัน      ดงันี้ 
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 1.  การกําหนดขอมูลพื้นฐานเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ         และเปนข้ันตอนแรก
ของการพัฒนาหลักสูตร    เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาความตองการของสังคมและผูเรียน  ซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถจัดหลักสูตรใหสนองกับความตองการและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  

2.   การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร        จัดเปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งอีกข้ันตอนหน่ึง  
เปน ข้ันตอนท่ีหลังจากไดวเิคราะหและไดทราบถึงสภาพปญหา  ตลอดจนความตองการตาง ๆ การ
กําหนดจุดมุงหมายของหลกัสูตรนั้น  เปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูล  อาจเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม  หรือจากการเกบ็รวบรวมขอมูลความตองการ
ข้ึนมาใหมก็ได 
            3.   การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระ        และประสบการณการเรียนการสอนท่ีจะนํามาจัดไว
ในหลักสูตร    จะตองผานการพิจารณากล่ันกรองถึงความเหมาะสม        และจําเปนตองสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว 
 4.  การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล       ข้ันนี้มุงท่ีจะหาเกณฑมาตรฐานเพ่ือใช
ในการวัด     และประเมินผลวาจะวัดและประเมินผลอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณ  หรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 5.   การทดลองใชหลักสูตร    ข้ันตอนนี้จะมุงศึกษาหาจุดออน    หรือขอบกพรองตาง ๆ 
ของหลักสูตร  หลักจากไดมีการรางหลักสูตรเสร็จแลว    ท้ังนี้เพื่อหาวิธีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร
ใหดยีิ่งข้ึน 
               6.  การประเมินผลการใชหลักสูตร  หลังจากไดมีการยกรางหลักสูตร      หรือไดทําการ
ทดลองใชหลักสูตรแลว     ก็ควรจะประเมินผลจากการใชวาเปนอยางไร มีสวนไหนท่ีควรจะไดรับ
การปรับปรุงแกไขบาง   ถามีจุดออนหรือไมเหมาะสมตรงไหนก็จะตองปรับปรุงใหเปนท่ีเหมาะสม
กอนนําออกไปใชจริง ๆ ตอไป 

    7.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใชหลังจากท่ีไดมีการตรวจสอบ               และ       
ประเมินผลเบ้ืองตนแลว  หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง
หรือเหมาะสมกอนท่ีจะนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษาจริง  ท้ังนี้เพื่อใหการใชหลักสูตรบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

     การดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ เหลานี้จัดไดวา เปนวัฏจกัร   ท่ีมีความตอเน่ืองกัน  
ซ่ึงหากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงไปแลวการพัฒนาหลักสูตรานั้นจะขาดความสมบูรณ ดัง
แผนภาพ  ตอไปนี ้
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แผนภาพท่ี  4   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสงัด   อุทรานันท 
ท่ีมา :สงัด  อุทรานันท, พื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตร, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:โรง
พิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 39. 

    โบแชมป  (Beauchamp 1968 : 45)  เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนระบบ  ซ่ึง
ประกอบดวย  ตัวนําเขา  (Input)  กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product)  ดังนี้ 

 

 

ขอมูลภายนอก 

ขอมูลพื้นฐาน 

ประเมินการใช 
หลักสูตร 

การนํา 
หลักสูตรไปใช 

การกําหนดมาตรา
วัดและประเมินผล 

การกําหนด 
จุดมุงหมาย 

การเลือกและการจัด 
เนื้อหาสาระ 

การปรับปรุง
แกไข  
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ตัวนําเขา  (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  (Product)
- พื้นฐานการศึกษา  
- ลักษณะของชุมชน 
 - บุคลิกภาพ ผูเรียน 
- เนื้อหาท่ีเรียนแลว  
-แนวทางของศาสตรแตละสาขา  
วิชา   
-คุณคาของสังคมและวัฒนธรรม 

 
-เลือกขอบขายและข้ันตอน 
ของหลักสูตร     
-เลือกบุคลากร   
-เลือกลําดับการดําเนินงาน 
-พิจารณาวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร  
–ทดลองใชหลักสูตร 
-ตรวจสอบแกไขให
เรียบรอย 

 
-รูปเลมของ
หลักสูตร 
เพิ่มความรู   
เปลี่ยนเจตคติ 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติได 

แผนภาพท่ี  5     กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมป 
ท่ีมา : George A.  Beauchamp, Curriculum Theory  (Illinois : The Kass Press, 1968 ), 45. 

ดังนั้น   สรุปไดวา  รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร    หมายถึง    การศึกษาสภาพ        
แวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของหลักสูตรในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกัน แลวมากําหนดเปน
รายละเอียดของตัวหลักสูตร ไดแก การกําหนดจุดมุงหมายเนื้อหาหรือสาระของหลักสูตร              
กิจกรรมการเรียนการสอน การนําไปใช การวัดและประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หลักสูตร หลังจากผานข้ันตอนตาง ๆ มาแลวเพื่อใหไดหลักสูตรท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

การฝกอบรม 
 

1.     ความหมายการฝกอบรม 
พะยอม  วงศสารศรี (2533: 194), ทวีป  อภิสิทธ์ิ (2536 : 26), วิน    เช้ือโพธ์ิหัก  

(2537 : 23) กลาวถึง   ความหมายการฝกอบรม (Training)   วาเปนวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉพาะในปจจุบันวิทยาการตางๆ   ได
เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ถาบุคคลใดหยุดอยูกับท่ียอมเทากับเดินถอยหลังไปทุกขณะ 
วิธีการที่ชวยใหบุคคลเปนผูมีสมรรถภาพในการทํางานอยูเสมอคือการฝกอบรม ดังนั้นจึง
กลาวไดวาการฝกอบรมหมายถึง กระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาบุคคลใหสามารถเพ่ิมพูน
ความรู ความเขาใจ ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตองาน
กอใหเกิดผลสําเร็จขององคการ 
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2.    จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
 ทวีป  อภิสิทธ์ิ (2536 : 24-26), วิน  เช้ือโพธ์ิหัก (2537 : 30-31) กลาววาการฝกอบรมไม
วาจะกระทําดวยรูปแบบใดก็ตาม ตองมีจุดมุงหมายของการดําเนินงานฝกอบรมท่ีเฉพาะเจาะจงลง
ไปในแตละโครงการ แตจุดมุงหมายโดยท่ัวๆ ไปยอมมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนี้ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรูและแนวคิดใหมๆ  
2. เพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 
3. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเหมาะสม 
4. เพื่อเปล่ียนเจตคติใหสอดคลองกับความตองการขององคการ 
5. เพื่อจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานในหนาท่ีใหดีข้ึน 

 

3.   ความสําคญัของการฝกอบรม 
 พะยอม  วงศสารศรี (2533 : 197-198) กลาววาการฝกอบรมเปนกระบวนการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ความชํานาญ และพัฒนาฝมือในการทํางาน เปล่ียนแปลงเจตคติของบุคคลใหดีข้ึน
การฝกอบรมชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยปองกันปญหาและปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อใหบุคคล
สามารถทํางานในตําแหนงหนาท่ีในปจจบัุนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และใชขีดความสามารถ
ไดอยางเต็มท่ี เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง จึงตองเขาใจวาการฝกอบรมมีผลอยางไรตอองคการ    
องคการปจจุบันเล็งเห็นวาการฝกอบรมมีความสําคัญ และจําเปนกอใหเกิดประโยชนตอองคการใน
การปองกันปญหาท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต และชวยแกปญหาบางประการในการปฏิบัติงาน เทากับ
เปนการเพิ่มพนูความรู สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ชวยลดความส้ินเปลือง ปองกันอุบัติภยัท่ี
อาจเกิดข้ึนในการทํางาน เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมตอการทํางาน เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององคการใหเกดิประโยชน  และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

4.   ประเภทของการฝกอบรม 
 เริงลักษณ  โรจนพันธ (2529 : 10-12) แบงประเภทการฝกอบรมเปน 3 ประเภท       ดังนี้  
 1.  การฝกอบรมกอนประจําการ       เปนการฝกอบรมใหบุคคลมีความรู      ทักษะความ
ชํานาญกอนเขารับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.   การฝกอบรมปฐมนิเทศเปนการฝกอบรมบุคคลเม่ือแรกเขา เพื่อใหทราบถึงนโยบาย 
และหนาท่ีของหนวยงาน ตลอดจนเขาใจกฎ ขอบังคับ ระเบียบแบบแผนตางๆ 
 3.  การฝกอบรมในระหวางประจําการ เปนการฝกอบรมผูท่ีทํางานอยูแลวในหนวยงาน 
เพื่อใหนําความรูความคิดไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงาน ทําใหเกดิความกาวหนา     มีขวัญกําลังใจ 
และมีความม่ันใจในอาชีพของตนยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจพบในรูปแบบ   ดังนี ้
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                           3.1   การฝกอบรมโดยวิธีใหปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนการสอนงานในหนาท่ีเพื่อให
ผูปฏิบัติงานําไดลงมือปฏิบัติงาน หากมีปญหาก็สอบถามไดจากหัวหนางาน 
                       3.2   การฝกอบรมนอกงานเปนการจัดฝกอบรมโดยท่ัวไป    จัดไดหลายแบบ เชน 
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน เนื้อหาท่ีฝกอบรมเปนการเสริมความรูการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี หรืออาจเตรียมไวเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตของผูเขาอบรมก็ได 
 

5.    กระบวนการฝกอบรม 
                     ทวีป  อภิสิทธ์ิ (2536 : 28-31) , วิน  เช้ือโพธ์ิหัก (2537 : 24-34) กลาวถึงการจัด
ฝกอบรมวาเปนกระบวนการท่ีตองมีการดําเนินงานตามลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบ
ถาการดําเนินงานมีข้ันตอนใดผิดพลาดอาจทําใหการฝกอบรมไมประสบผลสําเร็จได การฝกอบรม
ตองพิจารณาถึงปจจัยนําเขา (Input) การดําเนินงานท่ีมีกระบวนการ (Process) มีผลผลิต (Output) 
และมีขอมูลยอนกลับ (Feedback) อยางตอเนื่อง การฝกอบรมท่ีดีตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานสําคัญ  3 
ประการ คือ 1) มนุษยมีความแตกตางกัน การฝกอบรมจึงตองเปนไปตามความตองการของผูเขา
ฝกอบรม   2)  มนุษยทุกคนมีความสามารถและศักยภาพอยูในตัวเอง การฝกอบรมตองเราใหผูเขา
อบรมไดแสดงความสามารถของตนเอง และ  3)  โดยธรรมชาติมนุษยมีความตองการพัฒนาตนเอง
อยูแลว การฝกอบรมจึงชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในแนวทางท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคการ การฝกอบรมจึงตองทําอยางตอเนื่องเปนระบบ มีขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม ดังนี้ 

1.  การหาความจาํเปนในการฝกอบรม 
2.  การสรางหลักสูตร ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคการเลือกเนื้อหาการ

จัดลําดับเนื้อหา และการกําหนดการฝกอบรม 
3.  การเสริมหลักสูตร ประกอบดวย การกําหนดและการคัดเลือกวิทยากร  ผูฝกอบรม 

การกําหนดสถานท่ี  และส่ิงอํานวยความสะดวก การกําหนดและการจดัหางบประมาณ 
4.  การดําเนินการฝกอบรม 
5.  การประเมินผล และการติดตามผลการฝกอบรม 

 

6.    กิจกรรมการฝกอบรม 
                  กิจกรรมตางๆ หรือ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในแตละข้ันตอนของการดําเนินงานาพัฒนาบุคลากร
โดยการฝกอบรมมีความจําเปน  และสําคัญแตกตางกนัซ่ึงกิจกรรมแตละอยางจะมีลักษณะตางๆ กนั 
รวมท้ังขอดี ขอจํากัด ไมมีกจิกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพียงกิจกรรมเดยีวท่ีเหมาะสมท่ีสุด จะตองมีการ
ผสมผสานกิจกรรมตางๆ มากกวา 1 อยางเสมอ    ซ่ึง เบน.เอ็ม.ฮาริส Ben M. Harris ( 1985, อางใน
วัชรา เลาเรียนดี 2541: 37-43) ไดนําเสนอไว  23  กิจกรรม  ดังนี ้
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                 1.  การบรรยาย (Lecturing) ผูบรรยายมีบทบาทมากท่ีสุด เปนการส่ือสารทางเดียวเหมาะ
สําหรับกลุมผูฟงจํานวนมาก 
                 2.  การบรรยายประกอบการใชโสตทัศนูปกรณ (Visualized Lecturing) เปนการบรรยาย
ท่ีใชส่ือและวสัดุอุปกรณตางๆ ประกอบ เชน แผนใส  สไลด  แผนภาพ  แผนภูมิ 
                 3.  การประชุมสัมมนา   (Panel Presenting)     เปนกิจกรรมท่ีสามารถจัดเปนกลุมใหญ 
ดัดแปลงจากการบรรยายโดยใชผูบรรยายหลายคนโตตอบในประเด็นท่ีกําหนด 
                 4.  การใชภาพยนตรและ โทรทัศนการนําเสนองาน   การจัดกิจกรรมโดยการใหดูจาก
แผนฟลมภาพยนตร (Viewing Film or Television) 
                 5.   การฟงจากเทปวิทยุและการบันทึกเสียง         (Listening to tape, radio, or recordings) 
กิจกรรมนี้เหมาะสมกับการอภิปราย การใชคําปรึกษาในกลุม    บทบาทสมมุติ     และการฝกปฏิบัติ 
                 6.   การจัดนิทรรศการเคร่ืองมือและเคร่ืองใช     และวัสดุอุปกรณตางๆ          (Exhibiting 
materials and equipment)     กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนาดานส่ือการเรียนการสอน    การจัดนิทรรศการ 
                 7.  การสังเกตในช้ันเรียน  (Observing in Classroom)  เปนกิจกรรมทีต่องอาศัยเทคนิค 
ทักษะ และวิธีการสังเกตท่ีเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางการในการวเิคราะหพฤติกรรมการบรรยายเพ่ือ
แกไขปรับปรุงใหดยีิ่งข้ึน 

8. กิจกรรมการสาธิตการสอน  (Demonstration)          เปนการแสดงยกตัวอยางใหผูเขา 
รับการอบรมมีความรูเขาใจกระบวนการทํางาน สามารถสาธิตใหดูเปนกลุม  หรือเปนรายบุคคล 
                  9.  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interviewing) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
บุคคล 2 คนข้ึนไปเรียกวาการสัมภาษณ 
                 10.  การสัมภาษณแบบเจาะจง (Focused interviewing) เปนแบบกึ่งมีโครงสราง    ผูถูก
สัมภาษณเปนผูเขารับการอบรม 
                  11. การสัมภาษณอยางไรทิศทาง  (Non-directive interviewing)  เปนกิจกรรมท่ีไมมี 
แนวทางทีแ่นนอน เปนการปรึกษาหารือกนั บรรยากาศไมตึงเครียด สบาย ไมรีบรอน 
                  12. การอภิปราย (Discussing) เปนการรวมปฏิบัติงานกับกลุมเล็กๆ โดยทุกคนมี       
สวนรวมในการพูด แสดงความคิดเห็น ใหประสบการณ 

13.   การอาน  (Reading)   เปนกจิกรรมท่ีใหศึกษาหาความรูจากหนังสือบทความ   ตํารา 
14. กิจกรรมการวิเคราะหและการคํานวณ (Analyzing and Calculating) เปน              

กิจกรรมการประเมินโครงการ 
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15. กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) เปนการประชุมปรึกษาหารือกันโดยคิด
หาทางชวยแกปญหา ใชเวลาไมมากนัก  เปดโอกาสใหแสดงความคิดอยาเต็มท่ีเกีย่วกับประเดน็ท่ี
กําหนด 

16. การใชวดีีโอเทปและภาพถาย (Videotaping and Photographing) 
17. กิจกรรมการใชเคร่ืองมือและแบบทดสอบ (Instrument and testing) ประกอบดวย

แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสอบถามชนิดตางๆ 
18. กิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย (Buzz Session) เปนกิจกรรมกลุมขนาดเล็ก หลังจาก

ไดทํากิจกรรมฟงคําบรรยาย ดูภาพยนตรหรือวีดีโอเทป แลวนําเสนอความคิดเห็น 
19. กิจกรรมทัศนศึกษา    (Field trip) เปนการศึกษานอกสถานท่ีหรือประกอบกิจกรรม

การอบรม 
20. กิจกรรมการเยีย่มเยยีนช้ันเรียน (Investing)    เปนกิจกรรมที่ไปศึกษาเยี่ยมสังเกต

ในช้ันเรียน เปนการสังเกตสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึน 
21. บทบาทสมมติหรือกิจกรรมการสวมบทบาท (Role Playing) เปนกิจกรรมการ

แสดงทางสังคม และแสดงถึงความรูสึกนึกคิดในบทบาทของบุคคลอ่ืน 
22. การเขียน (Writing) เปนการเขียนรายงาน คูมือ ผลการสังเกตและการประเมินผล 
23. การฝกปฏิบัติโดยมีการแนะนํา (Guided Practice) เปนกิจกรรมท่ีใหปฏิบัติท้ังเปน

รายบุคคลและรายกลุม เปนการปฏิบัติมากกวาการพูด มีการแนะนําใหฝกปฏิบัติกิจกรรมการฝก
ปฏิบัติอาจเช่ือมโยงกับการสังเกต การสัมภาษณการใชส่ือ และเทคนิคตางๆ 
 

7.   ความจําเปนในการฝกอบรม 
 เริงลักษณ  โรจนพันธ (2529: 16-17) กลาวถึงความจาํเปนในการฝกอบรม หมายถึง 
สภาพการณ     หรือปญหาที่มีอยูในหนวยงาน     ซ่ึงตองดําเนินการหรือแกไขดวยการฝกอบรม
เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมาย แตการฝกอบรมนั้นตองเสียคาใชจายมาก การตัดสินใจจดัฝกอบรมแตละ
คร้ังจึงตองคิดใหรอบคอบโดยดูวา   มีใครบางท่ีมีความจําเปนตองฝกอบรม      ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาถึงวิธีการคนหาความจําเปนในการฝกอบรม ซ่ึงจําแนกประเภทความจําเปนในการฝกอบรม
สรุปได ดังนี ้
            แบบท่ี  1   แบงโดยวิธีการคนหาเปนเกณฑ แบงเปน  2  ประเภท   คือ     
                                   1.  ความจําเปนในการฝกอบรมท่ีชัดแจง เปนความจําเปนท่ีเห็นไดโดยใช
สามัญสํานึก หรือการติดตามเหตุผลตามปกติ ไมตองสํารวจหรือวิเคราะหอยางจริงจัง   
                        2. ความจําเปนในการฝกอบรมท่ีตองคนหา ตองใชการสํารวจวเิคราะหโดย
ละเอียด จึงจะทราบไดวามีความจําเปนในการฝกอบรม 
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 แบบท่ี 2   แบงโดยพิจารณากับผูท่ีมีความจําเปนเปนเกณฑ  แบงออกเปน  2 ประเภท     
คือ  
                       1.  ความจําเปนในการฝกอบรมรายบุคคล     เนนดานความรูประสบการณ 
เจตคติและวิธีการปฏิบัติงานแตละบุคคล โดยพิจารณาวาแตละบุคคลนั้นมีขอท่ีควรปรับปรุงมาก
นอยเพียงใด   
                                  2.    ความจําเปนในการฝกอบรมขององคการ พิจารณาถึงปญหาท่ีทําให         
ประสิทธิภาพขององคการลดลง      และปญหานั้นตองแกไขโดยวิธีการฝกอบรม 
 แบบท่ี  3  แบงโดยพิจารณาชวงเวลา   แบงไดเปน 2 ประเภท    คือ  
                                  1.  ความจําเปนในปจจุบัน       เปนความจําเปนท่ีตองดําเนินการเพื่อชวย
แกปญหาท่ีเผชิญอยู ทําใหสามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยูไดตามมาตรฐานท่ีวางไว   
                                2.  ความจําเปนในอนาคต      เปนความจําเปนท่ีตองจัดทําในปจจุบันเพื่อให
สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายท่ีวางไวในอนาคต       หรือปองกันปญหาอุปสรรคที่คาดวาจะ 
เกิดข้ึนในอนาคต 
 

8.   การประเมินผลการฝกอบรม 
 ไพศาล  หวังพานิช (2536 : 5)       ไดใหความหมายของการประเมินเพื่อนําไปสูการ
ประเมินหลักสูตรการฝกอบรม พบวา โดยท่ัวๆ ไปการประเมินจะดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับการ
พิจารณาตัดสินหรือกําหนดคุณคาของส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยอาศัยเกณฑ สวนการประเมินผลงานหรือ
การประเมินโครงการนั้น      เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536 : 189)     อธิบายไววาเปนการตรวจสอบ
ดูวาโครงการท้ังหมดมีประสิทธิภาพหรือเกิดประสิทธิผลหรือไม   มีผลกระทบตอกลุม                  
เปาหมายหรือไม เปนการประเมินเวลาและคาใชจายของโครงการ     ตลอดจนคุณภาพของผลผลิต
เปาหมายหรือไม เปนการประเมินเวลาและคาใชจายของโครงการ ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตของ
โครงการ ขอมูลจากการประเมินจะชวยตัดสินใจเร่ืองโครงการท่ีจะปฏิบัติในอนาคต ดังนั้นการ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมจึงเปนการตัดสิน หรือกําหนดคุณคาของหลักสูตรนั้นๆ โดยมี          
จุดประสงคเพื่อไดขอมูลสําหรับแกไขปรับปรุงหลักสูตรการเขารับการฝกอบรมสวนขอบขายการ
ประเมินโครงการฝกอบรมวาจะประเมินดานใดบางนั้น      การประเมินผลจะทําใหไดขอมูลท่ีชวย
ใหผูมีสวนรับผิดชอบหลักสูตร        เกิดการตัดสินใจท่ีดี  ในการที่จะ ปรับปรุงหลักสูตรและมีการ
คัดเลือกหลักสูตรท่ีดีข้ึนกวาเดิม สวนสคริฟเวน (อางถึงในสาคร พุทธปวน 2533 : 82) ไดแบงการ
ประเมินออกเปนสองระยะ คือ 
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1. การประเมินความกาวหนาหรือการประเมินระยะส้ัน    (Formative  Evaluation )     
ไดแก การประเมินในระหวางท่ีโครงการกําลังดําเนินอยูเพื่อประโยชนในการปรับปรุงโครงการใหดี
ข้ึน โดยการใหขอติ-ชม ท่ีมีประโยชนตอผูประเมินโครงการ 
 2.   การประเมินสรุป หรือการประเมินระยะยาว  (Summative Evaluation)        ไดแก    
การประเมินเม่ือโครงการส้ินสุดลงแลว เพือ่ประโยชนในการศึกษาคุณคาของโครงการและเพ่ือการ
พิจารณานําลักษณะท่ีดีของโครงการนั้นไปใชในสถานการณอ่ืนตอไป 
 สําหรับการประเมินผลหลักสูตรของการวิจัยนี้ ดําเนินการประเมินเพียงระยะเดียว คือ 
การประเมินหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนยังมิไดนําหลักสูตรไปทดลองใช เปนการประเมินในระยะท่ี 1 
คือ การประเมินผลกอนการนําหลักสูตรไปใช โดยการประเมินความสอดคลองระหวางจุดมุงหมาย
เปนหลัก กลาวคือจุดมุงหมายของหลักสูตร จะประเมินความสอดคลองระหวางจุดมุงหมายของ
หลักสูตรกับสภาพปญหา และความจําเปนเปนการประเมินจดุมุงหมายวาไดกําหนดไวเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายในการแกปญหาหรือไม สวนเนื้อหาวิชาการอบรม จะใชจุดมุงหมายของหลักสูตรเปน
เกณฑวาไดกําหนดไวสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือไม ในการประเมินนีจ้ะใชผูเช่ียวชาญ และ
ผูเกี่ยวของเปนผูประเมินหลักสูตร 
 

9.   หลักสูตรการฝกอบรม 
                   แนวความคดิเก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรม 
 วิวัฒนาการของแนวคิดของการฝกอบรมนั้น โกวิทย  กังสนันท (2534:32-36) ได
กลาววาแนวคิดแบบเดิมนั้นการฝกอบรมไดรับความสนใจในมุมมองท่ีหมายถึงการส่ือสาร และการ
เรียนรูเกี่ยวกับทักษะจําเปนเพื่อประกอบการทํางานโดยมุงผลทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก      ดังนั้น
จุดเร่ิมตนของการฝกอบรมมักมีสาเหตุมาจากสภาพปญหา ความกดดัน และแรงจูงใจท่ีตองการใหมี
การปรับปรุงการทํางาน  ดังนั้นการกําหนดหลักสูตร   การสงคนเขาอบรมและการกําหนดความรู
และความจําเปนในการฝกอบรมจึงมุงท่ีจะแกไขปญหาเฉพาะหนาและมีเปาหมายท่ีจะใหเสร็จผาน
พนไปเทานั้น ตอมาแนวคิดของการฝกอบรมตามทัศนะใหมเปนองคประกอบท่ีจําเปนและสําคัญ
สําหรับการทํางานและการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ
ของการบริหารงานในองคการไปสูเปาหมายท่ีตองการ โดยช้ีใหเห็นวาอยางนอยท่ีสุดการฝกอบรม
จะชวยได    5  ทางดวยกัน  คือ 

1. ชวยใหผูบริหารระดับสูงมีกลยุทธในการแกปญหาขององคการ 
2. เปล่ียนทัศนคติของคนในองคการใหมีความสัมพันธกับการผลิต 
3. เปดโอกาสใหมีการบริหารแบบมีสวนรวม 
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4. เปนการสรางความสัมพันธระหวางคนท่ีทํางานดวยกนั 
5. กอใหเกิดการแกปญหาพรอมกัน 

                  จึงกลาวไดวาการฝกอบรมมีสวนประกอบอยูในข้ันตอนการบริหารเพ่ือแกแกปญหาซ่ึง
จําเปนโดยจัดสภาพแวดลอมและโอกาสใหแกบุคคลไดเรียนรูใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  

10.   ความหมายของหลักสูตรการฝกอบรม 
 เนื่องจากการศึกษาและการฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อชวยเหลือให
บุคคลเกิดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทักษะดานตางๆ เหมือน ๆ กัน    มีความ
แตกตางอยูท่ีระยะเวลา งบประมาณ กลุมเปาหมาย ซึ่งทั้งการศึกษาและการฝกอบรมจะตองมี
แนวทางในการจัดดําเนินการคือ หลักสูตร และในการท่ีจะพัฒนาหลักสูตร    ผูวิจัยจาํเปนตอง
ยึดหลักการพัฒนาหรือการสรางหลักสูตรฝกอบรมเปนหลัก จึงไดศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ  
กับหลักสูตรฝกอบรม     ดังนี้ 
 กริช  อัมโภชน  (อางถึงใน รชฏ พันธุทิพยแพทย 2538 :38) ใหความหมายของหลักสูตร
ฝกอบรมวา   หมายถึงวิชา  เนื้อหาสาระ    และวิธีการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดความรู
ความเขาใจ เกิดเจตคติ   และความสามารถอันจะยังผลใหเกิดการเรียนรู หรือเกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 พัลลภ  กฤตยานวัช   (อางถึงใน รชฏ  พันธุทิพยแพทย 2538:38) กลาววา หลักสูตร
ฝกอบรมหมายถึง การจัดเนื้อหา  และบทฝกปฏิบัติตางๆ ท่ีจัดเรียงลําดับกันเปนชุดอยางสัมพันธกัน
ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อถายทอดไปสูผูเขารับการฝกอบรมในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อให
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงหลักสูตรการฝกอบรมถือได
วาเปนหัวใจของการฝกอบรม 
      ชัยยงค ชัยยงค พรหมวงศ (2538 : 7-8) กลาวถึงการฝกอบรมวา การฝกอบรมยังเปน  
กระบวนการพัฒนาความรู และประสบการณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม และทักษะความชํานาญ     
เฉพาะดาน โดยเฉพาะวิทยาการ หลักการและทฤษฎีใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากบุคคลสําเร็จ    
การศึกษามาแลว การฝกอบรมจะชวยใหบุคคลไดรับความรูในสวนนี้ โดยไมจําเปนตองกลับเขาสู
ระบบโรงเรียนอีก สวนประสบการณ หมายถึง ส่ิงท่ีคนไดพบพานมาและมีผลทําใหรูทัน รูและ
ดําเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบไดถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสรางประสบการณนั้น
สามารถทําไดโดยการเขาฝกในสถานการณท่ีคลายสถานการณจริง ในระยะเวลาหรือเงื่อนไขท่ี
ประหยัด รวดเร็ว หรือประสบการณทางออมท่ีสามารถรับฟงรับชมจากผูอ่ืนไดผานประสบการณ
นั้น ๆ มาแลว ส่ิงท่ีไมสามารถจะสอนไดงายคือ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม ซ่ึงตองมีกระบวนการ
พิเศษท่ีจะตองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมประเภทน้ีใหเกิดข้ึน ในทํานองเดียวกัน ทักษะความชํานาญ ก็
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มิใชเร่ืองท่ีจะสอนไดดวยการพูดใหฟง แตผูรับการฝกอบรมจะตองลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ
ความชํานาญยิ่ง ๆ ข้ึน การฝกอบรมจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใหผูรับการฝกอบรมทราบข้ันตอน
ของกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  และมีโอกาส ไดลงมือทํากิจกรรมของแตละข้ันตอน พอเพียงท่ี
จะเปนพื้นฐานสําหรับการฝกฝนใหเกิดความชํานาญยิ่ง ๆ  ข้ึนในภายหลัง  และยังมี    นักการศึกษา
หลายทานท่ีใหความหมายของการฝกอบรมวาเปนลักษณะของการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ทัศนคติ ของผูเขารับการฝกอบรม เชน พะยอม วงษสารศรี (2533 : 194)   เสนาะ  ติเยาว (2534 : 
127) ไดกลาววาการฝกอบรมเปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อนํามาสูการเปล่ียนแปลงข้ันถาวรแตไม
เปนระบบเหมือนการศึกษาในสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความชํานาญดานใดดาน
หนึ่งเปนการเฉพาะ  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนไปในทางท่ีตองการท้ังดาน
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเพิ่มข้ึนเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน   
11.   การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
 โฟลเล (Folley, อางถึงในรชฏ  พันธุทิพยแพทย 2538:39)    กลาวถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตรฝกอบรมจะตองประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้

1. ขอบงช้ีความตองการฝกอบรม 
2. การกําหนดเนื้อหาการฝกอบรม 
3. การเลือกวิธีการและอุปกรณการจัดฝกอบรม 
4. การประเมินผลการฝกอบรม 
เปร่ือง  กุมุท (อางถึงในรชฏ  พันธุทิพยแพทย 2538:42)      ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัด

หลักสูตรฝกอบรม    ดังน้ี 
1.  การสํารวจความตองการสําหรับการฝกอบรม 
2.  การจัดหลักสูตรและการกําหนดตวัวิทยากร 
3.  กําหนดสถานท่ีฝกอบรมและส่ิงอํานวยความสะดวก 
4.  กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาการฝกอบรม 
5. การประเมินผลการฝกอบรม 
เครือวัลย  ล้ิมปยะศรีสกุล   และเกศิน ี  หงสนันท (อางถึงในรชฏ  พันธุทิพยแพทย 

2538:44) กลาววา การสรางหลักสูตรและโครงการฝกอบรมจัดทําโดย 
1. การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมประกอบดวย 

1.1     วัตถุประสงคของโครงการ 
1.2 วัตถุประสงคของแตละหวัขอวิชา 
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2. การสรางเกณฑและเคร่ืองมือวัดความสัมฤทธ์ิผลของโครงการฝกอบรม 
3. การสรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย 

3.1      การกําหนดหัวขอและเรียงลําดับวิชา 
3.2   การเลือกใชเทคนิคและส่ือการสอน 
3.3   การจัดเตรียมเอกสารท่ีจะใชประกอบการฝกอบรม 

                   นอกจากนี้ การสรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม มีเงื่อนไขสําคัญท่ีจะตอง
คํานึงถึง คือ ความจํากัดในดานเวลา กําลังเงิน อุปกรณ สถานท่ี วิทยากร และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ซ่ึงการสรางหลักสูตรจะตองทําใหสอดคลองกับขอจํากัดนี้ 
 

12.   หลักจิตวิทยาในการฝกอบรม 
 รมย  บุญประสาน (อางถึงในรชฏ  พันธุทิพยแพทย 2540:45) กลาวถึงการอบรมผูอยูใน
วัยทํางานหรือวัยผูใหญวาแตกตางกวาการใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษา ซ่ึงการเรียนการสอน
โดยท่ัวไปในสถานศึกษามีความหมายกวางกวาการฝกอบรมเพราะเปนกระบวนการที่มุงในการให
หรือเพ่ิมพูนความรู    ความชํานาญทุกอยางโดยการถายทอดอยางเปนทางการ    จุดเนนของการสอน
จะมุงใหความรูความเขาใจอยางกวางๆ ตางกับการฝกอบรมท่ีมุงใหเกิดความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานทีทําอยู นอกจากนี้วัตถุประสงคของการฝกอบรมคือ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเกิด   
ทัศนคติท่ีดีตอเนื้อหาสาระ   และเร่ืองราวท่ีฝกอบรมอันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม         ดังนั้นในการฝกอบรมจะใชวิธีการแตเพียงการบอกเลาส่ังใหทํางาน
เหมือนการสอนโดยท่ัวไปมิได จําเปนตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนหรือใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองใหมาก โดยมีหลักเกณฑท่ีประยุกตใชจากทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 

1.  การเรียนการสอนหรือการถายทอดความรูใหแกผูเขารับการฝกอบรมตองมีความ 
แตกตางจากการสอนนักเรียนเพราะเปนการเรียนรูของผูใหญ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมมีแนวโนมท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองมากกวาการเรียนรู
ดวยการบอกเลาจากวิทยากรแตเพียงฝายเดียว    วิทยากรจึงควรเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือหรือช้ี
แนวทางเทาท่ีจําเปน 

3. ผูเขารับการฝกอบรมอยูในวัยท่ีมีความรูสึกออนไหวงาย   จึงตองระมัดระวังเร่ืองการ
ใชคําพูด และการแสดงพฤติกรรมตางๆ 

4. ผูเขารับการฝกอบรมอยูในวัยท่ีอาจมีปญหาทางรางกายมากกวาเด็กนกัเรียน    จึงตอง
จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยัและสภาพของรางกาย รวมท้ังการจัดสถานท่ีใหเกดิความสะดวกใน
การเคล่ือนไหวและการใชสายตา 
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5. ผูเขารับการฝกอบรมมักมีอุปนิสัยท่ียึดม่ันอยูกับแบบแผน หรือความเคยชินปฏิบัติอยู
เสมอ จึงมักจะตอตานวิธีการใหมๆ วิทยากรตองใหโอกาสเลือกแนวทางปฏิบัติดวยตนเองมากกวาท่ี
จะบอกวาส่ิงท่ีเขายึดม่ันนั้นไมถูกตองหรือลาสมัย 

6. ผูเขารับการฝกอบรมตองการความม่ันคงในการอยูรวมกบัโครงการ   เชน ความรูสึก
ปลอดภัย การไดรับการยอมรับ    และการไดรับการปฏิบัติท่ีทัดเทียมกัน 

7. ผูเขารับการฝกอบรมตองการเรียนรูท่ีเขาใจงาย ไมตองใชกระบวนการท่ีซับซอน
จนเกนิไป ไมชอบงานท่ีจุกจิกและยุงยาก 

8.  ผูเขารับการฝกอบรมตองการเรียนรูในลักษณะท่ีเปนบทเรียนส้ัน  ๆ 
9. วิธีการฝกอบรมควรเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม และควรใหมีเวลาหยุดพกัทุก

หนึ่งช่ัวโมง 
10.   การเรียนรูควรกาวหนาไปตามอัตราความสามารถ ไมควรเรงรัดจนเกนิไป 
11.  บรรยากาศและสภาพแวดลอมควรเหมาะสมกับวัยของผูเขารับการฝกอบรม 
12.  ควรหลีกเล่ียงการทดสอบหรือการประเมินผลในลักษณะตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

การใหคะแนน และการจัดลําดับ 
 ลินดีแมน (Lindeman, อางถึงในสุวรรณ หม่ืนตาบุตร 2540:46) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรูของผูใหญไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ผูใหญอยากจะเรียนก็ตอเม่ือมีความตองการและมีความสนใจท่ีจะเรียน  และการ
เรียนรูนั้นจะชวยใหเขาพึงพอใจ 
 2. ความสนใจ  หรือแนวโนมในการเรียนรูของผูใหญจะมุงไปท่ีการถือเอา
ชีวิตประจําวันเปนศูนยกลางในการเรียนรู ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูใหญจึงอยูท่ี
สถานการณในชีวิตประจําวันมากกวาเนื้อหาวิชาท่ีจัดข้ึน 
 3.  ประสบการณแหงชีวิตของผูใหญ   เปนทรัพยากรที่มีคามากท่ีสุดสําหรับการเรียนรู
ของผูใหญ ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะห และคนหาความจริงจากประสบการณ 
                  4.  ผูใหญมีความตองการที่จะช้ีนําตนเองมากกวาท่ีจะใหคนอ่ืน  (ผูสอน)     ช้ีนําหรือ
ควบคุมเขา     ดังนั้น บทบาทของผูสอนก็คือเขาไปมีสวนรวมกับผูเรียนในกระบวนการคนหาความ
จริงมากกวาการถายทอดความรูของตนไปยังผูเรียน 
                  5.    ผูใหญยิ่งมีอายุมากข้ึนเพียงไร      ยิ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลมากข้ึนตามไป
ดวย ดังน้ันการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญจึงจําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางของแบบของการเรียน
การสอน ระยะเวลา สถานท่ี     และอัตราความเร็วหรือชาในการเรียนรูของผูใหญท่ีแตกตางกัน 
เหลานี้ดวย 
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                   อุนตา  นพคุณ  (อางถึงใน สรอยทิพย  อุจวาที 2539 : 15)  กลาววา ในการเรียนรูของ
ผูใหญ มีขอควรพิจารณา ดังตอไปนี ้

1.  ผูใหญเรียนรูได ( adult can learn) 
2.  การเรียนรูเปนกระบวนการภายใน การเรียน (learning is an internal process)  การ      

เรียนรูเปนกระบวนการภายในตัวผูเรียน ควบคุมและใชสติปญญา อารมณ และรางกายของตนเอง
กระทําการ ท้ังนี้หมายความวา ผูเรียนถูกกระตุนใหเรียนรูตราบเทาท่ีเขาคิดวาเขาตองการจะเรียนรู              
และการเรียนรูจะชวยใหเขาบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง        นอกจากน้ีแลวผูเรียนจะไดใช 
ทรัพยากรแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูอยางคุมคา เม่ือผูเรียนคิดวาส่ิงเหลานี้จะตอบสนองความตองการ
และเปาหมายของเขา วิธีการท่ีจะเอ้ือใหเกดิการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดก็คือ วธีิการท่ีจะทําใหผูเรียนคนควา
หาความรูดวยการนําตนเอง   ( self-directed inquiry) 
 3. มีเงื่อนไขการเรียนรู  และหลักการสอนท่ีดีกวา  (there are superior conditions of   
teaching )   มีเงื่อนไขการเรียนรูและหลักการสอนท่ีดีกวาในการชวยใหเกิดการเจริญเติบโต และ
พัฒนาในตัวผูเรียน  
                   โนเลส (Knowles 1980,   อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533:30-34 ) ไดเสนอข้ันตอน
วิธีการวางแผนและการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผูใหญ  7 ข้ันตอน   สรุปไดดังตอไป 

1. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู     คือ     กอนเร่ิมการเรียนรูจะตองสราง 
บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูใหเกิดเสียกอน 

2. การจัดโครงสรางเพื่อการวางแผนรวมกนัระหวางผูสอนและผูเรียน 
3. การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู   เพื่อใหไดส่ิงท่ีผูเรียนตองการที่จะเรียนรู 
4. การวางแนว จุดประสงคในการเรียนรู คือ การกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู ซ่ึง 

วัตถุประสงคนั้น ควรจะตองครอบคลุมท้ังดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ 
5. การออกแบบประสบการณในการเรียนรู คือการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพ่ือให  

ผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติ 
6. การดําเนินการใหเกิดประสบการณในการเรียนรู คือ การนํากิจกรรมไปปฏิบัติ  
7. การประเมินผล และการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูใหม     คือ เม่ือเสร็จส้ิน 

การเรียนการสอนแลว ก็ประเมินผลเพ่ือใหทราบวาไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวหรือไม 
  โนเลส  (Knowles 1973  อางถึงใน  บุริม  โอทกานนท  2549)  ไดตั้งสมมติฐานในเร่ือง
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญเอาไว  4   ขอ   ดังน้ี 
 1. เม่ือคนเราเติบโตข้ึน   ผูใหญมีแนวโนมท่ีจะชอบการช้ีนําดวยตัวเอง (Self-direction) 
 2. ประสบการณของผูใหญนัน้เปนทรัพยากรการเรียนรูท่ีทรงคุณคา     ดังนั้นการเรียนรู             
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แบบมีสวนรวม   (Active Participation)     จากประสบการณของผูใหญควรจะนํามาใชเปนวิธีการจัดการฝกอบรม 
 3.  ผูใหญนั้นมักจะใหการตระหนักรูถึงเร่ืองราวเฉพาะท่ีมาจากชีวิตจริง     ดังนั้นการ
จัดฝกอบรมควรจะใชเร่ืองในชีวิตจริงมาเปนแนวทางการจัดการฝกอบรม 
 4.   ผูใหญตองการที่จะเรียนรูทักษะ  และใฝหาความรูท่ีจําเปนในการเพิ่มขีด
ความสามารถของตนในการทํางานและนําทักษะท่ีไดเรียนรูมาใชงานไดทันที 
             ซิลลิแกน,ไวเซสกิ,อารโนลและซาคิส  (Sullivan, Wircenski, Arnold และ Sarkees 1990   
อางถึงใน  บุริม  โอทกานนท  2549)     ใหความคิดเหน็วาการท่ีจะทําใหบรรยากาศนาเรียนนั้น      เรา
ตองมีความเขาใจถึงลักษณะการเรียนรูของผูใหญท่ีจะเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูของผูใหญ นั้น   มีหลักอยู   5  ประการ  ดังนี้  
                  หลักการท่ี  1   มีภาวะผูนํา    :     ผูใหญท่ีจะเขารับการเรียนรูฝกอบรมนั้นจะตองมีภาวะ
ผูนําในการที่จะกําหนดทิศทางการเรียนรูท่ีตนเองจะไดรับ 
                  หลักการท่ี  2   ประสบการณ  :   ประสบการณจะถูกนําไปใชในระหวางการทํากิจกรรม
การเรียนรูท่ีจดัใหเชนการอภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปญหา 
                  หลักการที่  3    การเรียกรองความสนใจ   :     การเรียกรองความสนใจมีพลังในการท่ีจะ
กระตุนใหเกิดความสนใจ   ผูใหญจะเกิดการจูงใจใหเรียนรูเม่ือเขามีความตองการที่จะรูอะไร
บางอยาง ดังน้ันผูสอนควรท่ีจะทําการกระตุน อารมณของความอยากเรียนรูใหเกิดข้ึน 
                  หลักการท่ี  4   ใหความนับถือ    :     การสอนผูใหญนั้นผูสอนตองทําใหผูเรียนเห็นความ
แตกตาง      และขีดความสามารถที่จะทําใหพวกผูเรียนรูมากข้ึน ผูเรียนนั้นมักจะเปดใจในการ
เรียนรูถามีความรูสึกยอมรับนับถือ 
                  หลักการท่ี  5   การเรียนรูท่ีมีลักษณะเปน Novel   :   ลักษณะการเรียนรูแบบ         Novel 
styles    คือมีความแตกตางของรูปแบบการเรียนรู   เพราะผูใหญแตละคนมีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน
ออกไปถึงแมคุณลักษณะดังกลาวจะแฝงอยูความอยากเรียนรูเหมือน ๆ  กัน 
                   ดังน้ันจากแนวคิดการฝกอบรมดังกลาวขางตน    สามารถสรุปแนวทางจดัการฝกอบรม
ท่ีดีใหกับผูใหญไดดังน้ี 

     1.   เขาใจพืน้ฐานการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 
             2.   จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
                   3.  หลักสูตรควรตอบสนองความตองการใหเกิดประสบการณ  
                   4.  ใชประสบการณท่ีมีของผูเขารับการฝกอบรมมาประยุกตเขากับการฝกอบรม 
                   5.   กระตุนใหเกดิการเรียนรูดวยตัวเอง 
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                   6.  จัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 การประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินผลท่ีกําหนดใหผูเรียนไดแสดง
กระบวนการ และ หรือ ผลงาน หรือความสามารถท่ีจําเปน  สอดคลองกับชีวิตจริงมากท่ีสุด  มีนัก               
จัดการศึกษา ไดใหความหมายและกลาวถึงการประเมินผลตามสภาพจริงไวหลายทาน           ดังเชน 
 สมนึก  ภัททิธนี  (2541 : 47)  ไดใหความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง วา
หมายถึง กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการท่ีนักเรียนทํา  เพื่อเปน
พื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอนกัเรียนเหลานัน้ 
 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช (2545 : 57)  ไดกลาวไววา  สภาพการจัดการศึกษาในอนาคตขางหนา 
จําเปนตองพัฒนาคนใหเกิดความรู  ทักษะ และคุณลักษณะ ดานการส่ือสาร  ฟง พูด อาน เขียน การ
ใชเทคโนโลยสีมัยใหม  ดานการคิดอยางสรางสรรค  การแกปญหาท่ีซับซอนได   การปรับตัวใหทัน
กับโลก ในยุคโลกาภิวัฒน กระแสจากสังคม  (นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักสังคมวทิยา ฯลฯ) ได
แสดงทัศนะเกีย่วกับการจัดการเตรียมการสอบในปจจุบัน  จะตองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาผูเรียน  ใหเกดิความสามารถดังกลาว ในช้ันเรียนทุกระดับโดยใหผูเรียนมีความกาวหนาใน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท่ีเกิดมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ประกอบดวยการปฏิบัติจริง  การรวมมือทํางาน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหา    รวมท้ัง
ทักษะและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย  หากตองการใหเกดิผลดังกลาวแก
นักเรียน  พบวา  การวดัผลและประเมินผลแบบดั้งเดมิไมสามารถวัดความกาวหนาและผลผลิตท่ี
ซับซอน  ท่ีเกิดกับผูเรียนหลาย ๆ ดานได และการประเมินแบบเดิม  กอใหเกิดความเฉ่ือยชาแกตวั
ผูเรียน  และสวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในช้ันสูงและการนําไปประยุกตใช จึงเกดิ
แนวความคิดใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจําเปนตองผสมผสานหลักสูตรการสอนและการ
ประเมินผลไวดวยกัน คือ หลักสูตรการสอน การประเมินผล ท้ังนี้  เพื่อใหสามารถกลาวไดอยาง
เต็มท่ีถึงผลการเรียนท่ีเกดิข้ึนท่ีมีความหมาย  รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นแกนกัเรียน  ในสภาพท่ีตรง
กับความเปนจริง 
 สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน (2545 : ก)  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประประเมิน
ตามสภาพจริง  เปนแนวทางสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูประบบการเรียนการสอนในปจจุบัน  
เพราะจะสงผลอยางมากตอการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
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 สุวิทย  มูลคํา  (2540 :  14)      ไดกลาวไววา          การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการ
ประเมินผลกระบวนการทํางานในดานสมองหรือการคิดและจิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรงมา
ตามส่ิงท่ีผูเรียนกระทํา  โดยพยายามตอบคําถามวา  ผูเรียนทําอยางไร  และทําไมตองทําอยางนั้น  
การไดขอมูลจากการตอบคําถาม  จะชวยใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนของตนและชวยผูเรียน
พัฒนาการเรียนได 

บุญชวย  จงมุม  (2542 : 10)  ใหความหมายการวดัผลสภาพจริงวา  เปนการวัดท่ี
กําหนดใหนักเรียนไดแสดงถึงกระบวนการ  และ  /  หรือ ผลงานหรือความสามารถที่จําเปน  ซ่ึง
สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนในสถานการณตาง ๆ ใหมากท่ีสุด 

กนกวรรณ   บ้ังทอง  (2542 : 9) กลาววาการประเมินผลตามสภาพจริง  เปนการประเมิน 
ตามความสามารถของนักเรียนท่ีไดปฏิบัติจริง  ซ่ึงเปนกระบวนการสังเกต  บันทึกและรวบรวม     
ขอมูลจากกระบวนการหรืองานท่ีนักเรียนปฏิบัติจริง  หรือความสามารถท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง
มากท่ีสุด 

ตุ  จงรักษ  (2543 : 21)  กลาววา  การประเมินผลตามสภาพจริง  เปนกระบวนการสังเกต
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีนักเรียนไดกระทํา  และเอกสารท่ีเกี่ยวกับท่ีนักเรียนทําการ
ประเมินแบบนี้  จําชวยใหไดขอมูลเชิงคุณภาพท่ีมีความตอเน่ือง   การประเมินผลตามสภาพจริงจะมี
ประสิทธิภาพ  จะตองอาศัยองคประกอบอ่ืน ๆ  ดวย กลาวคือ  เนื้อหาท่ีจะนํามาสอนตองสอดคลอง
กับสภาพจริง  การเรียนการสอนเปนไปตามสภาพจริง  รวมท้ังวิธีการใชเคร่ืองมือประเมิน  ก็ตอง
สอดคลองกับสภาพจริง 

ประภาพิศ  ปองคํา  (2544 : 14)  ใหความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  
Assessment)  หมายถึง  กระบวนการสังเกต  การบันทึก  และรวบรวมขอมูลจากผลงานและวิธีการที่
นักเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาผลกระทบตอเด็ก  การประเมินผลตามสภาพจริง  เปนการ
ประเมินท่ีผสมผสานไปกับการเรียนการสอน  ซ่ึงวัดความรูความสามารถหลาย ๆ ดานอยางตอเนื่อง 
ครูพิจารณาวา จะประเมินอะไร อยางไร  และจะทําอยางไรกับขอมูลท่ีไดรับ 

กรมวิชาการ (2544 : 20)  ไดใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  เปนการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง  โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให
ผูเรียนปฏิบัติ  จะเปนงานหรือสถานการณจริง (Real  life) หรือใกลเคียงกับชีวติจริง  จึงเปนงานท่ีมี
สถานการณซับซอน (Complexity)  และเปนองครวม   (Holistic)  มากกวางานปฏิบัติใน            
กิจกรรมการเรียนท่ัวไป 
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จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงขางตน  สรุปไดวา  การประเมินผล
ตามสภาพจริง  หมายถึง  กระบวนการวดัผลและประเมินผล  ท่ีเนนการปฏิบัติจริงตามความสามารถ
ของผูเรียน  เพือ่นําไปสูการแกปญหา  และพัฒนาผูเรียน ไดเต็มศักยภาพ มากท่ีสุด 

 

หลักการท่ีจําเปนของการประเมินตามสภาพจริง 
 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2545 : 98-99)  กลาวถึงปรัชญาพ้ืนฐานของการประเมินตาม
สภาพจริงไว 9 ประการ ไดแก 1) มุงเนนความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  มีความหมายไดหลากหลาย 
มิไดมีความหมายเดียวสําหรับทุกคนในทุกโอกาส  2) การเรียนรูเปนเร่ืองของกระบวนการท่ีเปน
ธรรมชาติ มีบูรณาการ  และเปนสวนหนึ่งของชีวิต  3) มุงเนนกระบวนการ และผลิต 4) มุงเนนการ
สืบสวนสอบสวน  5) มีจดุหมายเพื่อกระตุน และอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน 6) 
เนนการเช่ือมโยงระหวางพทุธิพิสัย  จติพิสัย และทักษะพิสัย   7) มีความเชื่อวาการตัดสินใจในส่ิงท่ี
จะสอนและส่ิงท่ีจะวดัเปนเร่ืองอัตนัย  และเปนเร่ืองเกีย่วกับคุณคา 8) เนนการมีสวนรวมในการ    
ตัดสินใจโดยผูสอนความรวมมือกับผูเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกบัส่ิงท่ีเรียน และรวมกันตรวจสอบ
วาไดเรียนรูมากนอยเพียงใด  ซ่ึงนับเปนกระบวนการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตย  9) การเรียนรูเปน
กระบวนการท่ีเกิดจากความรวมมือ 
 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช (2544 : 57)  กลาวถึงการเปล่ียนแปลงการวัดและประเมินผล        ดังนี้ 
    1.  การมองภาพจัดการศึกษาในอนาคตขางหนา  จําเปนตองพัฒนาคน  ใหเกดิความรู 
ทักษะ  และ คุณภาพอยางไรบาง 
              -   ดานการส่ือสาร ฟง พูด อาน เขียน การใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
              -   ดานการคิดอยางสรางสรรค  การแกปญหาท่ีซับซอนได 
              -   การปรับตัวใหทันโลกยุคโลกาภิวัตน 
                   2.     กระแสจากสังคม (นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา ฯลฯ)  ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการจัดการเตรียมการสอบในปจจุบัน  จะตองมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อนําไปสูการพัฒนา       
ผูเรียน  ใหเกิดความสามารถดังกลาวในช้ันเรียนทุกระดับ  โดยใหผูเรียนมีความกาวหนาใน           
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท่ีเกิดความสามารถดังกลาวในช้ันเรียนทุกระดับ  โดยใหผู เรียนมี        
ความกาวหนาในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท่ีเกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี               
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบดวย  การปฏิบัติจริง  การรวมมือการทํางาน   การคิดอยางมีวิจารณญาณ     
การแกปญหารวมท้ังทักษะและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย  หากตองการให
เกิดผลดังกลาว  แกนักเรียน พบวา  การวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม  ไมสามารถวัดความกาวหนา
และผลผลิตท่ีซับซอน  ท่ีเกิดกับผูเรียนหลาย ๆ ดานได  และการประเมินแบบดั้งเดิมกอใหเกิดความ
เฉ่ือยชาแกตัวผูเรียน  และสวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในช้ันสูง  และการนําไป
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ประยุกตใชจึงเกิดแนวความคิดใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีจําเปนตองผสมผสานหลักสูตร  
การสอนและการประเมินผลไวดวยกัน  ท้ังนี้เพื่อใหสามารถบอกกลาวไดอยางเต็มท่ีถึงผลการเรียน
ท่ีเกิดขึ้นมีความหมาย  รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นแกนักเรียนในสภาพที่ตรงกับความเปนจริง 
 จากหลักการท่ีจําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง  สามารถสรุปไดวา  เปนการ
ประเมินเพื่อดคูวามกาวหนาการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  การประเมินตามสภาพจริง  จะตอง
รวมถึงการเรียนรูตามสภาพจริงดวย  และการประเมินจะตองดําเนินการอยางตอเนือ่งตลอดเวลาท่ีมี
การเรียนการสอน  โดยผูเรียนมีสวนรวม  เนนการปฏิบัติจริงในสถานการณธรรมชาติ  ความเปน
จริงของการดําเนินชีวติ  และการเรียนรูตองใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดศักยภาพสูงสุด 
 

ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2541 : 64)  ไดกลาวถึง  ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมินตาม
สภาพจริง 10 ประการ ดังนี้  1) มีผลงานและเกณฑประเมินท่ีชัดเจน 2) เนนคุณภาพของผลงานท่ี
นักเรียนสรางข้ึน  3) เนนงานท่ีมีความหมายตอนักเรียน   4) นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนเอง
ตอผลงาน   5) ผลงานเกิดจากการที่นักเรียนบูรณาการความรูท่ีมีอยู   6) นักเรียนสามารถถายโยงการ
เรียนรูไปสูสภาพจริง  7) นักเรียนใชความสามารถในความคิดระดับสูง   8) เปนการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนหลาย ๆ ดาน 9)  เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  
10) นักเรียน  ครู  ผูประเมิน และบุคคลท่ีเกีย่วของใหความรวมมือและมีปฏิสัมพันธกันในทางท่ีดี   
 ปฏิพัทธ  สุวรรณศร  (2539  : 7)    กลาวถึง    ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพ
จริง  ไดสอดคลองกัน คือ 1) ตองเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู  2) เนนใหเห็นพัฒนาการอยางเดนชดั 
3) ใหความสําคัญกับจุดแข็งของนักเรียน   4) จะตองตอบสนองกับหลักสูตรท่ีเนนสภาพจริง    5) มี
พื้นฐานของสถานการณท่ีเปนชีวิตจริง     6) มีพื้นฐานบนการแสดงออกจริง     7) สอดคลองกับการ
เรียนการสอน   8)  การจัดการเรียนการสอนจะมวีิจยั  และพัฒนาท่ีตองสอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก      9) ตองเนนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย      10)  ตอบสนองไดกับทุกบริบทเน้ือหาสาระ      11) 
ตอบสนองการเรียนรู  และความสามารถของนักเรียนอยางกวางขวาง         12 ) เกิดความรวมมือกนั
ระหวางผูปกครอง  ครู  และนักเรียน  รวมทั้งบุคคลในวชิาชีพอ่ืน ๆ  
ขอบเขตการประเมิน 
 ปฏิพทัธ  สุวรรณศร  (2539 : 20)  ไดกลาวถึงขอบเขตการประเมินไววา การวางแผน
กําหนดขอบเขตการประเมินจะตองพจิารณาเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับนักเรียน  ความเช่ือมโยง  
การพัฒนาการเรียนรู  ระหวางวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร  โดยพิจารณาลําดับการเรียนรู  โดยเร่ิมจาก
ความตระหนกั  ไปสูการสํารวจ      การสืบสวน  และการนําไปใช  ซ่ึงจะตองวางแผนใหครอบคลุม 
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หัวขอการเรียนรู  ตอไปนีเ้ปนเปาหมายของพฤติกรรมในขอบเขตตาง ๆ เชน 1) ความรู (ความจริง  
ความคิดรวบยอด  แนวคิด  คําศัพท  เร่ืองราว  และเนื้อหาสาระ  2) ทักษะและกระบวนการ  
(ทางดานรางกาย  สังคม  การพูด  การคํานวณ  การวาดภาพ  การคิด  ความมีเหตุผล  การแกปญหา  
ยุทธศาสตร  การเปนผูนํา  การส่ือสาร  การตัดสินใจ  การพึ่งตนเอง  เปนตน)  3) ความรูสึก  
(สมรรถภาพ  ความปลอดภยั  ความเปนเจาของ  ความเช่ือม่ัน  ความรูสึกตอคนอ่ืน ๆ โรงเรียน ครู 
และการเรียนการสอน )   4) คุณลักษณะ  (ความอยากรูอยากเห็น  ความคิดสรางสรรค  คิดหาเหตุผล  
ความรวมมือ  ความรับผิดชอบตอสังคม  ความตองการสํารวจคนควา  การใชความรูใหม ๆ  และ
ทักษะตาง ๆ ) 
 

วิธีการประเมินและเคร่ืองมือในการประเมิน 
 การประเมินผลตามสภาพจริง  มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชกรประเมินท่ีหลากหลาย 
ดังเชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 7-11)  ได
เสนอวิธีการประเมินไว  ดังนี้ 1) การสังเกต  2) การสัมภาษณ  3) การตรวจงาน 4) การรายงาน
ตนเอง  5) การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ  6) การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  7) การประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน ซ่ึงสอดคลองกับปฏิพัทธ  สุวรรณศร  (2539 : 24-33)  เสนอเทคนิควิธีการ
ประเมินท่ีเหมาะสมสําหรับครู คือ 1) การสังเกต  (Observation)  2) การบันทึก (Record)  พฤติกรรม 
(Anecdotal  Records)  3) แบบสํารวจรายการ  (Checklists)  4) มาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scales)  5) การสุมเวลา (Time Sampling)  6) การสุมเหตุการณ  (Event  Sampling)  7) การสัมภาษณ  
(Interview)  และ 8) แฟมสะสมงาน (Portfolio)  และเสนอยุทธวิธีประเมิน    ดังน้ี 
                  1.   การทดสอบอยางเปนทางการ 
      การทดสอบอยางเปนทางการ  อาจจะหมายถึง  การประเมินดวย  ขอสอบมาตรฐาน  
ซ่ึงแตกตางจากขอสอบท่ีครูสรางข้ึนใชในการเรียนการสอน  จะครอบคลุมไปถึงวา  ทําอยางไร 
เม่ือใด  ใครทํา  และกําหนดเวลาเม่ือใด  ผลการสอบจะออกมาเปนคะแนนท่ีโดยมากจะเปรียบเทียบ
กับกลุม  ขอสอบดังกลาว  โดยมากมักจะเปนขอสอบมาตรฐานท่ีจดัทําข้ึนโดยหนวยงานสําหรับ
พัฒนาขอสอบมาตรฐานโดยเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวง  จังหวดั  หรือโรงเรียน กําหนดใหมีการสอบเพ่ือดู
คุณภาพการศกึษา เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ขอสอบวัดความพรอม  ขอสอบวินิจฉัย
ขอบกพรอง  ขอสอบความถนัด  ขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  เปนตน 
                  2.   การประเมินอยางไมเปนทางการ 
                        การประเมินสภาพจริง  เปนการประเมินอยางไมเปนทางการ  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ    
ดังนี ้
 2.1.    อยูบนพืน้ท่ีของการปฏิบัติ 
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  2.2.    ใหความสําคัญกับจุดแข็งของผูเรียน 
  2.3.    อยูบนพื้นฐานของสถานการณท่ีเปนจริง 
  2.4.    เนนทักษะท่ีแสดงออกอยางชัดเจน 
  2.5.    เปนการเรียนอยางมีความหมาย 
                         2.6.    สัมพันธกับการเรียนการสอน 
     2.7.   ใชไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ 
             2.8.   แสดงภาพรวมของการเรียนรู  และสมรรถภาพของเด็ก 
             2.9.   อยูบนพื้นฐานของหลักสูตรท่ีเปนสภาพจริง 
             2.10. เอ้ืออํานวย  สนับสนุน  สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กทุกดาน 
 คุณสมบัติดังกลาวขางตน   เสนอแนะวาการประเมินจะมีครูเปนส่ือกลาง    เด็กเปน
ศูนยกลางตองอยูกับหลักสูตร  ดําเนินการตลอดเวลา  และสะสมเร่ือย  ๆ   รวมทั้งข้ึนอยูกับทฤษฎี
พัฒนาการของเด็ก 
 ยุทธวิธีการประเมินท่ีไมเปนทางการ  จะเนน  “4P”  ของกระบวนการประเมินสภาพจริง  
คือ  Performance ,  Process ,  Products  Portfolio  (การแสดงออก  กระบวนการ  ผลผลิต  และแฟม
สะสมงาน) 
 การประเมินเหลานี้  แมจะไมเปนทางการ  แตจะตองมีการกําหนดเกณฑ  (Rubric)  ม่ัน
ในยุติธรรมและสามารถแปลผลได  การประเมินอยางไมเปนทางการจึงเกิดการแสวงหาวิธีการท่ี
หลากหลาย ท้ังการประเมินจะตองสามารถ  1) ผนึกเขาไปกับหลักสูตรท่ีสอดคลองความเปนจริง  
(Authentic Curriculum) และสอดคลองกับเปาหมายและจดุประสงค  2) ช้ีนําความรูท่ีเด็กพัฒนาการ
และเรียนรูท้ังทางรางกายและจิตใจ  3) แสวงหาตัวอยางท่ีเปนตัวแทนทุกขอบเขตของเน้ือหาสาระ  
4) เปนประโยชนตอเด็กนักเรียนและโครงการเรียน  5) ดําเนินการตลอดเวลา และสะสมมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ดาน และตัวอยางของผลผลิตของเด็ก  6) แสดงออกถึงวฒันธรรมและ
วิธีการเรียนรูของนักเรียนแตละคน  7) เกิดความเช่ือถือและไววางใจตอผูท่ีมีสวนรวมในการ
ประเมิน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ระหวางเพ่ือนนักเรียนและผูปกครอง 
 ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง  สามารถสรุปไดวา  เปนการวัดและประเมินผลท่ี
ตองการตอบสนองการประเมินความสามารถ  ทักษะ  ความคิดช้ันสูงท่ีสลับซับซอน การแกปญหา  
และการปฏิบัติจริง  การประเมินผลตามสภาพจริง  จะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็ม
ศักยภาพการเรียนรู  และสนองความตองการของหลักสูตรและวัฒนธรรมทางสังคม 
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สภาพการจัดหลักสูตรอาชพีระยะสั้นของอําเภอบอพลอย 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 ขอมูลพื้นฐานอําเภอบอพลอย  ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวัดกาญจนบุรี 
หางจากจังหวดั  40  กิโลเมตร    เนื้อท่ีประมาณ  1,143   ตารางกิโลเมตร      ประชากร  44,518   คน  
ความหนาแนนของประชากร   39  คน  ตอตารางกิโลเมตร    ประกอบดวย  6 ตําบล   78   หมูบาน   2  เทศบาล 
 

ลักษณะการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
 

 การจัดการศึกษาทักษะอาชีพ     เปนภารกิจหนึ่งของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอบอพลอย ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อสนองนโยบายของสํานักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียนดานการศึกษาพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาอาชีพ  โดยการดําเนินงานมุงสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูทางอาชีพ ใหแกประชาชนกลุมเปาหมายชุมชนในชนบท  เกิดกระบวนการเรียนรูทางอาชีพ
ของชุมชน และสังคมแหงการเรียนรูทางอาชีพในระดับชุมชน  ซ่ึงการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน 
หลักสูตร กลุมละไมเกิน 100 ช่ัวโมง  และผูเรียนไมนอยกวา 20 คน  ตอ 1 กลุม ในหมวดวิชาตาง ๆ 
ท่ีหลากหลาย   ตามความตองการชุมชน  และมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ขออนุญาตเปดกลุมการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน          เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
ดําเนินการจายเปนคาตอบแทนวิทยากร และคาวัสดุฝกอบรมวิชาชีพ 

2. ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุฝกอาชีพ ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรอาชีพระยะส้ัน 
4. ดําเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูเกีย่วของ  
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน และออกหลักฐานการศึกษา 

ใหกับผูเรียน 
6. ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากรอาชีพระยะส้ัน 
 

 

หลักสูตรอาชพีระยะสั้น  
 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย       ไดจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
อาชีพระยะส้ัน หลักสูตร    50-100 ช่ัวโมง ในหมวดตาง ๆ     ดังนี้ 1)  หมวดคหกรรม  ไดแก วิชาการตัดเย็บเส้ือผาสตรี 
การถนอมอาหาร     การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร    การทําอาหารและขนม      หมวดศิลปหัตถกรรม  ไดแก   วิชา การ
ประดิษฐดอกไมจากเศษวัสดุ การประดิษฐดอกไมจากดินหอม   การจักสาน การทอผาดวยกี่กระตุก การนวดแผนไทย      
การผูกผาในพิธีตาง ๆ     และหมวดเกษตรกรรม  ไดแกวิชา   การเล้ียงโคเนื้อ –โคขุน การเพาะเหด็ การปลูก
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พืชแบบผสมผสาน การผลิตปุยหมักชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนอาชีพเสริมใหกับประชาชน 
และใชเวลาวางใหเกดิประโยชน และนําความรูความสามารถ ประสบการณไปประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได  วิธีสอนดวยการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติจริง  การวัดผล
ประเมินผลดวยการสอบถาม สังเกต ประเมินผลงาน จึงสามารถสรุปไดวา  วิทยากรอาชีพระยะส้ัน
สวนใหญ   ประเมินผล โดยใชวิธี สอบถามและสังเกตผลงาน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ท่ีผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม  นําเสนอ  ดังนี ้
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม 
 กําธร  ไพจิตต  (2542 : บทคัดยอ)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองสงเสริมการไมสูบบุหร่ี  สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เขตเทศบาล  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ 1) 
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร  ไดแก  สภาพปญหาเกี่ยวกับบุหร่ี  
บุคคลที่จะมีสวนชวยเหลือในการแกปญหาที่เกดิจากบุหร่ี  เพือ่พัฒนาโครงรางหลักสูตร  2) พัฒนาโครงราง
หลักสูตรท้ังในภาคทฤษฎีและภาคสนาม  3) นําหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชโดย  การอบรมภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติภาคสนาม  4) ประเมินผลการใชหลักสูตรใน 2 สวน คือ ระหวางใชหลักสูตรและหลังการใชหลักสูตร 
ผลการวิจัยพบวา  หลักสูตรฝกอบรมเร่ือ ง”การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี”  สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เขตเมือง จังหวดัสุพรรณบุรี  มีความเหมาะสมท่ีจะนําหลักสูตรไปใชเนื่องจากผูเขารับการอบรมมีความ
สนใจในการอบรมและผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการอบรมและไดรวมกิจกรรม 

มาเรียม  นิลพันธุ  (2536 : บทคัดยอ)  ไดพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรมโดยการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  แบงเปน 4 ข้ันตอน  ดังนี้  1) การวิจยัเปนการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการสรางหลักสูตร  2) การ
พัฒนา เปนการสรางและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน  3) การวิจัย  เปนการทดลองใชหลักสูตร
โดยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับผูเขาอบรมซ่ึงเปนขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  โดย
จัดใหมีการอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีระยะแรกหลังจากนัน้เปนการฝกปฏิบัติการภาคสนาม  4) การพัฒนาเปน
การประเมินผลหลักสูตร  โดยการประเมินในขณะใชหลักสูตรและการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร  รวมถึง
ผลกระทบของการใชหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวา  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจิยัวัฒนธรรมมาก
กวาเดิมกอนการเขารับการอบรม  มีความสามารถในการทําวิจัยทางดานวัฒนธรรมได  สําหรับปญหาอุปสรรคใน
การฝกอบรม  คือ  ชวงเวลาในการอบรมยังไมเหมาะสมและตองมีการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลการใชภาษาใน      
การเขียนรายงาน 
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 กอบกิจ  ตัณเจริญรัตน  (2536 : 67)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรทางสุขภาพเพื่อเสริมสราง    
สุขภาพของผูสูงอายุ  โดยมีข้ันตอนการวิจยัดังนี้  1)  ข้ันการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับสรางหลักสูตร  ซ่ึงสํารวจ
เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการทีแ่ทจริงของผูสูงอายุและบุคลากรทางสุขภาพ  2) ข้ันการพัฒนา
หลักสูตรจําลอง  เปนการสรางหลักสูตรจําลองใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1  3) ข้ัน
การทดลองใชหลักสูตร  เปนการประเมินหาประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยทดลองกับกลุมตัวอยางบุคลากรทาง
สุขภาพ  จํานวน  40  คน  เพื่อพิจารณาวาหลักสูตรนี้ใหผลสัมฤทธ์ิตรงตามวัตถุประสงคหรือไม  โดยไดแบงเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  การประเมินผลภายหลังจากนําหลักสูตรไป
ทดลองใชโดย  ผูวิจัยวิทยากร  ผูเรียนและผูเกี่ยวของ  และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร  ท้ังในดานโครงสรางหลักสูตร  และรายละเอียดตาง  ๆ ในองคประกอบของหลักสูตร เพื่อปรับปรุง    
หลักสูตรใหถูกตองเหมาะสม  สามารถนําไปใชดําเนินการใชกับบุคลากรทางสุขภาพอ่ืน  ๆตอไป  ผลการวิจัย
พบวา  กลุมทดลองมีความรูความเขาใจและการปฏิบัตตินไดถูกตองมากกวากอนการอบรม 

ศิริมาส  พฤหัสนันท   (2543 : บทคัดยอ)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง ทักษะและวิธีสอนสําหรับ
ครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  โดยมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน  คือ 1) สํารวจ     
ขอมูลพ้ืนฐานในการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  2) สรางโครงรางหลักสูตรโดยนําขอมูลท่ีสํารวจไดมา
ประกอบการสรางหลักสูตรฝกอบรม  3) ทดลองใชหลักสูตร  โดยนําไปทดลองใชกับครู  โรงเรียนอาชีวศึกษา  
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ฝกอบรมดานทฤษฎี 2 วัน ฝกปฏิบัติ 1 วัน 4) ประเมินผลหลักสูตร  โดยประเมินผล
กอนและหลังการใชหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา  พึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรม  มีความสนใจ  มีสวนรวมใน       
กิจกรรมฝกอบรม  ครูฝกปฏิบัตกิารสอนเปนท่ีนาพึงพอใจ  สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชแกปญหาใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินผลตามสภาพจรงิ 
 ชีวิน  จินดาโชติ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การ     
ประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  3)  ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  4) ประเมินและ      
ปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม  ดานความรูความเขาใจ  ความคิดเห็น  และความสามารถในการประเมินผลตามสภาพ
จริง  ผลการวิจัยพบวา  1) หลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน  ครูโรงเรียนประถมศึกษาตองการใหฝกอบรมรูปแบบ
เชิงปฏิบัติการ (Work shop)  2) ผลการสรางหลักสูตรประกอบดวย  หลักการของหลักสูตร  จุดมุงหมายเนื้อหา   
หลักสูตรฝกอบรม 6 หนวย  กิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือการอบรม  การวัดผลและประเมินผล  3) ผลการทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม  โดยทดลองใชกับครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
จํานวน  41  คน  เปนเวลา  3  วัน  โดยการทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม      และสอบถามความ                                         
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คิดเห็นท่ีมีตอการอบรม  และประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงของผูอบรม  4) ผลการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม  พบวา  ในภาพรวมครูวิชาการมีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยู
ในระดับปานกลาง  โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินผล  และกิจกรรมการจัดการเรียนรู  มีความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  อยูในระดับมาก 
 สมศรี  กิติศรีวรพันธ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัย เร่ือง การประเมินพัฒนาการทักษะการเขียน  
ดวยแฟมสะสมงานของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/5  จํานวน  37 คน  ในปการศึกษา 2541     
ผลการวิจัยพบวา   คะแนนเฉล่ียของการเขียนแตละประเภท 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เปนสวนใหญ  ผลการประเมินช้ินงานกจิกรรมที่
นักเรียนเลือกมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการคัดลายมือ  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 94.44 รองลงมาคือ กิจกรรมการเขียนจาก
ภาพ  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 81.48 การทํางานกลุมพบวาพฤติกรรรมการทํางานกลุมของนักเรียน  ท่ีปรากฏเดนชัด  
คือ  การรวมกันวางแผนการทํางานอยางมีระบบ  และการแบงหนาท่ีรับผิดชอบภายในกลุม  แตละรายการคิดเปน
คาเฉล่ียรอยละ 97.63 รองลงมาคือ การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของตน  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 93.28 ผลการวัด
เจตคติในการเขียนของนักเรียน  พบวา  นักเรียนชอบการเขียน  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 94.60 การเขียนท่ีนักเรียน
ชอบเปนลําดับแรก  คือ การเขียนกลอนส่ี  รองลงมาคือ  การเขียนเรื่องจากภาพ 
 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เร่ืองการพฒันาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนแคทรายวิทยา  จงัหวัดราชบุรี  ปการศึกษา 2539  
จํานวน 43 คน  ผลการวิจัยพบวา 1) การนําไปใชในการจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ  
มีแนวทางในการดําเนินงานตามแบบจําลองของการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผล  โดยใชแฟมสะสม
งาน  ประกอบดวย ข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้   คือ ศึกษาสภาพแวดลอม  กาํหนดจดุมุงหมายของแฟม  กําหนด
โครงสรางของแฟมสะสมงาน  พัฒนาแฟมสะสมงาน  ประเมินผลแฟมสะสมงาน  และประสานสัมพันธรวมช่ืน
ชม   2) กระบวนการของแฟมสะสมงาน  ชวยทาํใหนกัเรียนมีความกาวหนา  ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ท้ัง 4 
ลักษณะ และสรางแรงจูงใจในการเรียน  ใหแกผูเรียนมาก 3) การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  มีคุณภาพตาม
เกณฑตัดสินคุณภาพการประเมินผลของลินน  และคณะ  ในระดับมากทุกรายการ คือ มีความยุติธรรมในการ
ประเมิน  สามารถถายโยงและอางสรุปผลการประเมินระดับสติปญญาท่ีซับซอน  เนื้อหาแฟมสะสมงานท่ีมี
คุณภาพ  เนื้อหาแฟมสะสมงานครอบคลุม  และการประเมินมีความหมายตอผูถูกประเมิน  มีความเท่ียงตรงตาม
สภาพโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  ท่ีแทนคาความเท่ียงตรงตามสภาพ  เทากับ  .094 คาความเช่ือมั่นของคะแนน
ท่ีไดจากสัมประสิทธ์ิ  สรุปอาง เทากับ .6517 
 วินัย  บัวแดง  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาคูมือการประเมินผลตามสภาพจริง  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับครูประถมศึกษา  โดยทดลองใช  คูมือกับครูสอนภาษาไทยในอําเภอบางแพ  
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จังหวัดราชบุรี  จํานวน 30 คน ผลการทดลองพบวา 1) ครูสอนภาษาไทยและผูเกี่ยวของตองการใหจัดทําคูมือการ
ประเมินตามสภาพจริง  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
ตามสภาพจริง  เนื้อหาในคูมือแบงออกเปนหนวยแตละหนวยมีกิจกรรม   และคําถามทายหนวย       2) คูมือ
ประกอบดวย  วัตถุประสงคของคูมือ   ขอบขายเนื้อหา  คําแนะนําการใชคูมือ  แบบประเมินตนเองกอนศึกษาคูมือ  
ไดแก  หลักการพื้นฐานการประเมินผลตามสภาพจริง  แนวทางการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง  และแนวทางการ
จัดทําแผนจัดการเรียนรูและแบบประเมินตนเองหลังศึกษาคูมือ  คูมือมีประสิทธิภาพเทากับ .90.11/94.17 3)  ครูนํา
คูมือไปศึกษาดวยตนเองตามคําแนะนําการใชคูมือ  มีการนิเทศติดตามผลการศึกษาคูมือเปนระยะทุก 2 สัปดาห / 
คร้ัง  พบวา ครูมีความสนใจและต้ังใจศึกษาคูมือ  สามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือการประเมินผล
ตามสภาพจริงไดสอดคลองกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู  4) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพ
จริงกอนและหลังศึกษาคูมือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉล่ียของครู
สอนภาษาไทยหลังศึกษาคูมือสูงกวากอนศึกษาคูมือ  ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสรางเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงได   ครูมีความคิดเห็นวาคูมือมีรูปเลมและภาษาท่ีเหมาะสมและมีเนื้อหาละเอียด
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 

วรพจน  แสงสวสัดิ์  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง  เร่ือง
การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครูประถมศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก  ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในกลุม
โรงเรียนปลายคีรี    อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน  30  คน  ผลการทดลองพบวา  1) ครูและผูท่ี      
เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองโยมีเนื้อหาเกีย่วกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการ
ประเมินผลการเรียนรู  แนวคิดหลักการเกีย่วกบัการประเมินผลตามสภาพจริง  วิธีการในการประเมินผลตามสภาพ              
จริง  และการออกบแบบภาระงานสําหรับการประเมิน  และมีรูปแบบลักษณะท่ีสะดวกตอการนําไปใช  มี             
ภาพประกอบและมีการทดสอบประจําหนวย  2) ชุดการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับ
ครูประถมศึกษา  มีเนื้อหา 4 หนวย  แตละหนวยประกอบดวยคํานํา  คําช้ีแจง  คําแนะนําการใช  แบบทดสอบกอน
ศึกษา  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  ขอบขายเนื้อหาในหนวยการเรียน  เนื้อหาสาระและกิจกรรม / แบบฝก
ปฏิบัติ  แนวตอบกิจกรรม  แบบทดสอบกอนและหลังศึกษา  เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังศึกษา  และชุดการ
เรียนรูดวยตนเองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 84.83 / 82.83 3) ทดลองใชชุดการเรียนรูดวยตนเองโดยมอบใหครู
ศึกษาและทาํกิจกรรมดวยตนเองเปนเวลา 4 สัปดาห  ผลการทดลองใชพบวา  ครูมีความกระตือรือรนในการใชชุด
การเรียนรูดวยตนเอง  ปฏิบัติกจิกรรมดวยความต้ังใจ  และรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังพบวาครู มีความสามารถใน
การเรียนรูจากการใชชุดการเรียนรูไมเทากัน  4) ครูมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการประเมินผลตามสภาพจริงกอน
และหลังใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยหลังการใชชุดการ
เรียนรูดวยตนเองครูมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง                       ครูมีความสามารถในการ                                          
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ประเมินผลตามสภาพจริงในเร่ืองการสรางเคร่ืองมือประเมินภาระงานมากท่ีสุด  ต่ําสุดคือ การประเมินภาระงาน  
และครูมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูดวยตนเองมีความเหมาะสมในการนําไปใช 

 

งานวิจัยในตางประเทศ  
นิโคสัน (Nicholson 1977 : 4101-A)  ไดทําการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบของการฝกอบรมครูประจําการ         

โดยไดเสนอรูปแบบการฝกอบรมครูประจําการท่ีประกอบดวยโปรแกรมยอย ๆ   6  โปรแกรม คือ การประเมินความ
ตองการ การตระหนักในความจําเปนและการใหความสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําไปใช 
การประเมินผล  การเผยแพรสํารับการประเมินความตองการ นิโคสันไดพฒันาข้ึนมาจาก ความคิดเหน็ของครู
ประจําการ ครูประถมศึกษาในเมืองเดอคาลบ(De Kalb country) ของรัฐจอรเจีย จํานวน 438 คน โดยใชแบบสอบถาม 
แบบมาตราสวนประมาณคาท่ีสรางข้ึนตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale)  ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ของ
ครูผูตอบเจตคคิตอการฝกอบรมครูประจําการ วธีิการที่ใชในการฝกอบรมครูประจําการ นอกจากนั้น นิโคสัน ยัง
ไดเปรียบเทียบความตองการของครูประถมศึกษาในตัวแปรเก่ียวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา  และประสบการใน
การทํางาน  พบวา  เพศ และระดับการศึกษา มีผลตอความตองการนอยกวาครูท่ีมีประสบการณในการทํางาน 
  อัลฟอรด (Alford 1975 : 4970-4971-A) ไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมของครูประจําการ ซ่ึงคํานงึถึง
และใหความสําคัญ แกลักษณะเฉพาะตวัของครูแตละคน  กระบวนการในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ครู
ประจําการของอัลฟอรด  แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ  1) สํารวจความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมครูประจําการ 
และพัฒนาหลักสูตร 2)  พัฒนารูปแบบช่ัวคราวของการฝกอบรมครูประจําการ  3)คนหาและกําหนดทฤษฎีหลักใน
ดานปรัชญา  และพฤติกรรมศาสตร 4)สังเคราะหขอมูลท้ังหมดเขาดวยกัน  เปนรูปแบบของการฝกอบรม  และ    
รูปแบบสุดทายอัลฟอรดพัฒนาขั้นมาเปนรูปแบบของการฝกอบรมครูประจําการท่ีอยูในรูปของศูนยฝกอบรมครู
ประจําการ  ซ่ึงกระตุนและเปดโอกาสในผูเขาอบรมแตละคน มีอิสระในการเลือกดําเนนิการประเมินผลและ         
รายงานกิจกรรมท่ีนําไปสูการพฒันาสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน 
  โฮทฟ (Hoeft 1994)  ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
กลุมตัวอยางเปนครูใชการประเมินแฟมงาน   บรรยายการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองรับทราบ เปล่ียนวธีิ
ประเมินผลใหเนนการประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงทําเปนกรณีศึกษา 5 โรงเรียน โดยวิธีการประชุมวีดีทัศน และ
การสัมภาษณผูปกครอง ใน4 ขอท่ีใชเปนประเด็นหลัก สําหรับการประเมินแฟมผลงาน ครู 1 คน ตอนักเรียน 8 คน 
ในปการศึกษา 1991-1992 ผลการศึกษาพบวา 1) แฟมผลงานชวยใหนักเรียนสรางผลงานดีเดน และประสบ
ผลสําเร็จในการช้ีใหเห็นสภาพการเรียนท่ีเปนจริง  2) บทบาทของครูกลายมาเปนนักวิจยั นกัประเมินผล และ
รวมงานเม่ือมีการใชแฟมผลงาน 3) นักเรียนมีความรูสึกเปนเจาของผลงานและประเมินผลงานเพื่อใหโอกาสใน
ทางเลือกงานเขาแฟมผลงานของตน 4) ผูปกครองมีความเขาใจในความกาวหนาเม่ือครูใชแฟมผลงาน จากผลที่
เกิดข้ึนท้ัง 4 ขอ  ชวยสนับสนนุใหครูใชแฟมผลงานในการประเมินผลและรายงานผลการเรียนของนักเรียน   
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สรุป 
 

 หลักสูตร หมายถึง ขอกําหนด  แผน โครงการ  มวลประสบการณ หรือเอกสารท้ังหลายท่ีจัดทําข้ึน ให
ผูเรียนไดรับการศึกษา   ซ่ึงองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  จุดมุงหมาย ขอบขาย หรือเนื้อหาสาระ          
กิจกรรมการเรียนหรือฝกอบรม ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพื่อจัดใหผูเรียนไดมี     
ประสบการณ ทักษะ ทัศนคต ิ และ พฤติกรรมท่ีพัฒนาไปตามจุดประสงคของหลักสูตร  และรูปแบบของการ
พัฒนาหลักสูตร  เร่ิมข้ันตอนดวยการศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของหลักสูตรในดานตางๆ  
ท่ีสอดคลองกันแลวนํามากําหนดเปนรายละเอียดของตัวหลักสูตร  ไดแก การกาํหนดจดุมุงหมาย เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การนําไปใช การวดัและประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง        
หลักสูตร หลังผานข้ันตอนตางๆ  มาแลว เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีสมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ดานการจดัการเรียนรูสําหรับผูใหญ แนวทางจดัการฝกอบรมท่ีดใีหกับผูใหญควรใหความสําคัญ   ดังนี ้
                          1.   เขาใจพ้ืนฐานการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 
               2.   จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
                          3.  หลักสูตรควรตอบสนองความตองการใหเกิดประสบการณ  
                       4.  ใชประสบการณท่ีมีของผูเขารับการฝกอบรมมาประยุกตเขากับการฝกอบรม 
                           5.   กระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง 
                       6.  จัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
                          ในสวนของการประเมินผลตามสภาพจริง    สรุปไดวา เปนการวัดและประเมินผลท่ีตองการ
ตอบสนองการประเมินความสามารถ  ทักษะ  ความคิดช้ันสูงท่ีสลับซับซอน  การแกปญหา และการปฏิบัติจริง 
การ      ประเมินผลตามสภาพจริง จะเปนแนวทางนําไปสูการพฒันาผูเรียนไดเต็มศักยภาพการเรียนรู  และสนอง
ความตองการของหลักสูตร และวัฒนธรรมทางสังคม 
การจัดการเรียนการสอนอาชพีระยะส้ัน ของอําเภอบอพลอย  จังหวดักาญจนบุรี ดําเนินการโดยภูมิปญญาทองถ่ินดาน
อาชีพ  การพฒันาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอ
พลอย   จังหวดักาญจนบุรี  จงึเปนการพฒันาดานศักยภาพการวดัและประเมินผลของบุคลากร ผูสอนอาชีพระยะส้ัน  มี
วัตถุประสงคใหผูรับการฝกอบรม เกิดความรูความเขาใจ ทักษะ กระบวนการวัดผลประเมินผล   และ        ทัศนคติท่ีดี  
ในเร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง         ผูวจิัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเปน   4   ข้ันตอน                      คือ     1)  ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน    2) พัฒนาหลักสูตร    3) ทดลองใชหลักสูตร  4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 

            วิธีดําเนินการวิจัย 
  

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม       เร่ือง       การประเมินผลตามสภาพจริง           สําหรับ 
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development)   โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1 วิจัย (Research)             ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนท่ี  2  พัฒนา (Development)  พัฒนาหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี  3  วิจัย (Research)             ทดลองใชหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี  4  พัฒนา (Development)  ประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร       โดย 

ในแตละข้ันตอน ดําเนินการดังนี้    
 

ขั้นตอนท่ี  1  วิจัย (Research)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
                   วัตถุประสงค     
           เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของวิทยากรอาชีพระยะส้ัน     โดยใชแบบสอบถาม      
และแบบสัมภาษณ ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้มาสรางหลักสูตรฝกอบรม   โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
                  วิธีดําเนินการ               

1.  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนขอมูลในการสรางหลักสูตร       ประกอบดวย        
1.1 ศึกษาความตองการในการอบรม       เร่ือง     การประเมินผลตามสภาพจริงจาก  

วิทยากรอาชีพระยะส้ัน 
1.2 วิเคราะหหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน   

    1.3   ศึกษาแนวคิด   เอกสาร   และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรม และการประเมินผลตามสภาพจริง 
                        1.4   ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร       และผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลตาม 
สภาพจริง  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา   การวดัและประเมินผล   
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1  แบบสอบถาม       เพื่อสอบถามวิทยากรสอนวิชาชีพระยะส้ันเกี่ยวกับ  

ความตองการการอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  ในดาน ขอบขายเนื้อหา  รูปแบบ 
วิธีการและระยะเวลาในการฝกอบรม 
      การสรางแบบสอบถาม 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร     ไดแก       หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน     การจัดการเรียนการ 
สอนสําหรับการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ    การประเมินผลตามสภาพจริง งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
และขอมูลเกี่ยวกับวิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน 

2.1.2 นําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาประเด็นสําคัญ  นํามาสรางเปนขอ 
คําถามแบบสอบถามแบงออกเปน 2   ตอน     ดังนี้ 

           ตอนท่ี  1  เปนเร่ืองของการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีตองการ 
ฝกอบรม แบบสอบถามเปนชนิดเรียงลําดับความตองการ      โดยใหวิทยากรสอนอาชีพ จัดลําดับ
วา ตองการ รูปแบบ วิธีการ เนื้อหา วิธีการวัดผลและประเมินผล อะไรบาง   จัดลําดับความตองการ
ฝกอบรมตามความตองการมากท่ีสุด  ไปจนถึงนอยท่ีสุด  5  ระดับ  โดยกําหนดให 5 เปนความ
ตองการมากท่ีสุด   4  เปนความตองการมาก   3  เปนความตองการปานกลาง    2   เปนความ
ตองการนอย  และ  1  เปนความตองการนอยท่ีสุด 

           ตอนท่ี  2   เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม    เปนเร่ืองเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลา 
ในการฝกอบรม 

2.1.3 สรางแบบสอบถาม ตามเน้ือหาท่ีกําหนด 
2.1.4    นําแบบสอบถามท่ีสรางเรียบรอยแลว    นําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  3  ดาน คือ  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น  1   คน  
ดานการฝกอบรม 1 คน  และดานการประเมินผลตามสภาพจริง  1  คน 

2.1.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไดแก   สํานวน 
ของขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา 

2.1.6 ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน       ของ       
อําเภอ บอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกําหนดเกณฑเปนคารอยละ  

2.2  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structure Interview)   ดําเนินการสัมภาษณผูท่ี 
เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล      ไดแก        ผูบริหาร ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
บอพลอย      เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานการศึกษาอาชีพ อําเภอบอพลอย      วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน 
และผูเช่ียวชาญ   ในเขตอําเภอบอพลอย   จังหวดักาญจนบุรี   โดยจะสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเหน็     
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ในหลักสูตรฝกอบรม  ดานรูปแบบ   เนื้อหา   วิธีการและการประเมินผล  รวมท้ังขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
             การสรางแบบสัมภาษณ  ดําเนินการดังนี ้

 2.2.1   ศึกษาเอกสารงานวิจยั     และเอกสาร เพื่อเปนแนวทางในการสราง 
แบบสัมภาษณ 

 2.2.2   กําหนดขอบเขต เนื้อหา ของการสัมภาษณ 
 2.2.3   สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขต        เนื้อหาท่ีกําหนด 
 2.2.4   นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเรียบรอยแลว     นําเสนออาจารยผูควบคุม 

วิทยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ เกีย่วกับขอคําถาม 
 2.2.5  ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ             ไดแก  

สํานวนของขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา เชน แบบสัมภาษณขอท่ี 4. “ทานคิดวาควรมีระยะเวลา
ในการติดตามผลอยางไร” เปน “ทานคิดวาควรมีรูปแบบ เทคนิค วิธีการและระยะเวลาในการ
ติดตามผลการฝกอบรมอยางไร”  

 2.2.6   ดําเนินการสัมภาษณ     ผูบริหารสถานศึกษาศูนยบริการการศึกษา 
นอกโรงเรียนอําเภอ  และวทิยากรสอนอาชีพระยะส้ันตามข้ันตอน     ดังนี ้

ข้ันตอนการสัมภาษณ ผูวิจยัดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ 

1. เตรียมแบบสัมภาษณท่ีไดสรางข้ึนเรียบรอยแลว 
2. เตรียมอุปกรณ หรือเคร่ืองมือในการบันทึกการสัมภาษณ 
3. ผูวิจัยซักซอมการสัมภาษณ รวมท้ังวิธีการบันทึกขอมูล 
4. ผูวิจัยแจงใหผูถูกสัมภาษณทราบ โดยแจงเปนหนังสือราชการ  พรอม 

สงกําหนดการสัมภาษณ และแบบสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณทราบ 
ข้ันดําเนินการสัมภาษณ 
1. เดินทางไปยังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย เพื่อ 

ขอสัมภาษณ กอนการสัมภาษณผูวิจยัแนะนําตนเอง สรางความคุนเคย  โดยผูวจิัยดําเนนิการ
สัมภาษณดวยตนเอง 

2. ดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนมา ใน 
การการสัมภาษณผูวิจัยสัมภาษณในประเด็นใดกอนหรือหลังก็ได ตามความเหมาะสม 

3. ผูวิจัยจดบันทึกตามประเดน็การสัมภาษณทันทีหลังการ 
สัมภาษณ ส้ินสุดลง 

4. เม่ือทําการสัมภาษณเรียบรอยแลว กลาวขอบคุณและกลาวอําลา 
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ผูใหสัมภาษณ  เดินทางกลับ 
3.   การเก็บรวบรวมขอมูล           ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

     4.   การวิเคราะหขอมูล   โดยการวิเคราะหความคิดเห็น     และความตองการ   วิเคราะหขอมูลดวยวิธี
วิเคราะหดวยการวิเคราะหรอยละ ( % )  วิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  นําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ 
 

ตารางท่ี 1  สรุปข้ันตอนท่ี 1  วิจัย (Research)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 

ลําดับ
ที่ 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล 

1 เพ่ือศึกษาความตองการการ 
อบรมเรื่องการประเมินผลตาม
สภาพจริงจาก วิทยากร 
อาชีพระยะสั้น 

การ
สอบถาม 
ความ
ตองการ 

วิทยากรอาชีพ 
ระยะสั้น  21  คน 

แบบสอบถาม /
วิเคราะหขอมูลโดยการ
ใชคารอยละ (%)   และ
วิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 

2 เพ่ือวิเคราะหหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น 

ศึกษา
เอกสาร 
 

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ของสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษา 

เอกสารที่เก่ียวของกับ
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
/ วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis)แลวนําเสนอ
แบบพรรณาความ 

3 เพ่ือศึกษาแนวคิด     เอกสาร  และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 

ศึกษา
เอกสาร 

เอกสาร  ตําราและ 
งานวิจัย  

วิเคราะหขอมูลโดย 
การวิเคราะเน้ือหา 
(Content Analysis)
แลวนําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ 
ผูบริหารและผูเช่ียวชาญ 

เก่ียวกับการประเมินผลตาม
สภาพจริง  ในดานรูปแบบ  
เน้ือหา  การวัดและประเมินผล 

สัมภาษณ   ผูเช่ียวชาญ 3 ดาน คือ ดาน
การจัดการเรียนการสอน 
ดาน การฝกอบรมและดาน
การประเมินผลตามสภาพ
จริง ไดแก  ผูบริหารศูนย
อําเภอ 3 คน และ
ผูรับผิดชอบดานนิเทศ
กิจกรรม กศน. 1 คน  

แบบสัมภาษณ / 
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหา  
(Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบพรรณา
ความ 
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ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Development)   พัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค 
         เพื่อดําเนนิการสรางหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ

วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย    จังหวดักาญจนบุรี        โดยใหสอดคลองกับขอมูล
พื้นฐานท่ีไดจาก ข้ันตอนท่ี 1  

     วิธีการดําเนินการ 
               ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    มีวิธีดําเนินการ    3   ข้ันตอน      ดังนี้                 

  ข้ันท่ี 1   การสรางหลักสูตรฝกอบรมฉบับราง    โดยการนําขอมูลพื้นฐาน       และความ 
ตองการท่ีสังเคราะหจากการศึกษาและการสัมภาษณ  ตามข้ันตอนที่ 1   ตลอดจนนําขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาเอกสารหลักสูตร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการจัดการศึกษาสายอาชีพของ
การศึกษานอกโรงเรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง    มาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมฉบับ
ราง โดยมีองคประกอบดังนี ้
     1.1  หลักการ โครงสราง และวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ  
สภาพปญหาและความจําเปน      ตลอดจนความตองการท่ีคาดหวังวา       เม่ือดําเนินการจนบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแลว  จะสามารถแกปญหาท่ีเกดิข้ึนได  

    1.2   จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชา              กําหนดใหสอดคลองตรงกับเนื้อหาสาระ   
    1.3   เนื้อหาวิชา    ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    กําหนดโดยยึดจุดมุงหมาย 

เชิงพฤติกรรม จากการนําสาระท่ีไดรับคัดเลือกจากข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดเน้ือหาสาระ โดยยึด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหาและพิจารณาเนื้อหา ลําดับ
ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

    1.4  กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกับ เนื้อหา โดยพิจารณา ความ
พรอม และพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง  

1.5 ส่ือประกอบการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกบั เนื้อหา  จุดประสงคกิจกรรม                    
และวิธีการฝกอบรม  
                  1.6  การประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม        กําหนดใหสอดคลองและเหมาะสมกบั  
จุดประสงค กจิกรรมและวิธีการฝกอบรม  โดยเนนการประเมินภาคปฏิบัติงานและผลงานระหวาง
การฝกอบรม และหลังการฝกอบรม  
                  ข้ันท่ี  2   การตรวจสอบหลักสูตร  (ฉบับราง)        เม่ือพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) แลว  
จัดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร   โดยพิจารณากําหนด รายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
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         2.1     ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ 
2.1.1 ความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร         ตั้งแต          หลักการ 

จุดมุงหมาย เนื้อหา วิธีการ กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือ อุปกรณ ระยะเวลาการฝกอบรม การวัดและ
การประเมินผล มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม 

2.1.2 ความสอดคลองกับองคประกอบของหลักสูตร          เปนการพิจารณาวา   
หลักการ  จุดมุงหมาย   เนื้อหา วิธีการ กิจกรรม ส่ือ  ระยะเวลาการฝกอบรม   การวัดและ
ประเมินผล  มีความสอดคลองกันหรือไมเพียงใด 

2.2   ผูตรวจสอบหลักสูตร (ฉบับราง)    ผูตรวจสอบคุณภาพ ไดแก ผูเช่ียวชาญในดาน 
ตาง ๆ คือ  ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการประเมินผลตามสภาพจริง และดานการฝกอบรม 

2.3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ฉบับราง)  จัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ 
ของหลักสูตร ดําเนินการแกไขปรับปรุง ตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  

2.4    เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร     ไดแก 
          2.4.1   แบบตรวจสอบความเหมาะสม          และความสอดคลองขององคประกอบ 

ในหลักสูตรฉบับราง ท่ีผูวิจยัสรางข้ึน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดบั  ใหผูเช่ียวชาญ
เปนผูพิจารณาวา    องคประกอบของหลักสูตรแตละสวนมีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม   และมี
ความสอดคลองหรือไมสอดคลอง   โดยลักษณะของการตรวจสอบเปน     มาตราสวนประมาณคา 3 
ระดับ คือ 
 แนใจวาเหมาะสมและสอดคลอง         ใหคะแนน     1 
            ไมแนใจ                    ใหคะแนน     0 
            ไมเหมาะสม และไมสอดคลอง             ใหคะแนน   -1 
    การวิเคราะหขอมูล ความเหมาะสม ความสอดคลอง ขององคประกอบ 
หลักสูตร(ฉบับราง)  โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณคาตามสูตร 
 

                    IOC   =    ΣR / N 
  

  ΣR    =     ผลคะแนนรวมความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ  
    N      =      จํานวนผูเช่ียวชาญ  
                             นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากความคิดเห็นของเช่ียวชาญ มาคํานวณหาคา IOC โดย
ใชดัชนีความสอดคลอง (Index Ojective Congruence) ถาคะแนนตั้งแต 0.50 ข้ึนไป  ประเด็นนั้นมี
ความสอดคลอง  ถาคะแนนต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง  
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ตารางท่ี 2  สรุปข้ันตอนท่ี 2   พัฒนา  (Development)  พัฒนาหลักสูตร 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล 

1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
เรื่อง การประเมินผลตาม
สภาพจริง สาํหรับวิทยากร
อาชีพระยะสั้นอําเภอ 
บอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
(ฉบับราง) 

พัฒนาหลักสูตรฝก 
อบรม (ฉบับราง)โดย
มีสวนประกอบของ 
หลักสูตร ดังน้ี 
-หลักการและจดุ 
มุงหมาย 
-วัตถุประสงค 
-เนื้อหา 
-กิจกรรมการฝกอบรม 
-สื่อในการฝกอบรม 
-การประเมินผล 

ผูวิจัย หลักสูตร
ฝกอบรม เรือ่ง
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะสั้น 
อําเภอบอพลอย 
จังหวัด
กาญจนบุรี 
(ฉบับราง) 

2 เพื่อตรวจสอบหลักสูตร   
(ฉบับราง) 

แกไขปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรม
ตามขอเสนอแนะของ 
ผูเช่ียวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญ 3 
คน ไดแก 
1.ผูเช่ียวชาญ
ดานการจัดการ
สอนอาชีพ
ระยะส้ัน 
2.ผูเช่ียวชาญ
ดานการ
ฝกอบรม 
3.ผูเช่ียวชาญ
ดานการวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 

แบบประเมิน
โครงราง
หลักสูตร /
วิเคราะหความ
เหมาะสม
สอดคลอง โดย
ใชดัชนีความ
สอดคลอง  
( IOC) และการ
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
(ฉบับราง) 

แกไขปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรม
ตามขอเสนอแนะของ 
ผูเช่ียวชาญ 

ผูวิจัย หลักสูตรการฝก 
อบรม(ฉบับราง) 
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  ขั้นตอนท่ี  3  วิจัย (Research)   ทดลองใชหลักสูตร  
   เปนข้ันตอน การทดลองใชหลักสูตร       โดยการนําหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับ
ประชากร ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรไปใชจริง  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง
แลวนําผลจากการทดลองไปปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
 วัตถุประสงค 
      เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมท่ีสรางข้ึน 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
     1.  ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการทดลองคร้ังนี้         ไดแก     วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน ในเขต 
จังหวดักาญจนบุรี    จํานวน 198   คน  

     2.  กลุมตัวอยาง    
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย  ไดแก  วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน จํานวน 21  คน ใน 

เขตอําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน   21   คน        ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  
(Purposive Sample)  เนื่องจากผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานในเขตอําเภอบอพลอย   และวิทยากรอาชีพ
ระยะส้ันในอําเภอบอพลอยยังขาดความรูความเขาใจในการประเมินผลตามสภาพจริง 
  แบบแผนการทดลอง 

      การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมในคร้ังนี้   ใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  
One Group Pretest – Posttest Design   (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 60)  ดังนี้ 

      
      

   
           เม่ือ   T1   แทน  การทดสอบความรูความเขาใจ   เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง 

กอนการใชหลักสูตร 
             X         แทน   หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 

               T 2      แทน   การทดสอบความรูความเขาใจ     เร่ือง การประเมินผลตาม
สภาพจริง หลังการใชหลักสูตร                  

วิธีดําเนินการทดลอง  
1.  การวางแผน     เปนข้ันการเตรียมการ กอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม    โดยมี 

การเตรียมการประกอบดวยข้ันตอน ดังนี ้

           T1     X     T2 
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1.1 เสนอโครงการฝกอบรม เปนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                  เพื่อขออนุมัติ 
พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบฝายตาง ๆไดแก คณะวิทยากร คณะกรรมการฝายปฏิคมฝาย
ปฏิคม คณะกรรมการฝายสถานท่ี  คณะกรรมการฝายอาหาร เคร่ืองดื่ม และท่ีพัก   

1.2 ทําหนังสือเชิญผูอํานวยการสถานศึกษา       ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภออําเภอบอพลอย  เปนประธานในพิธีเปด และจัดสงคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามคําสั่ง  ติดตอ ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ    ไดแก คณะวิทยากร คณะกรรมการฝาย
ตาง ๆ      แจงวิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน เขารับการฝกอบรม 

1.3 การจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม        ไดแก   คํากลาว 
รายงาน  และคํากลาว เปดการฝกอบรม   เอกสารประกอบการฝกอบรม   เอกสารการ
ลงทะเบียน แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม แบบสอบถามความคิดเห็น  เกียรติบัตร
สําหรับคณะวิทยากร  และวุฒิบัตรสําหรับวิทยากรวิชาชีพ ท่ีเขารับการฝกอบรม 

1.4 การจัดเตรียมสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เกี่ยวกับการ 
ฝกอบรม    ไดแก   ส่ือ   อุปกรณสําหรับฝกปฏิบัติ เชน  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  ปากกา  กระดาษ ฯลฯ 

 การทดลองใชหลักสูตร  
                   1.   การฝกอบรม       เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก วิทยากร
สอนอาชีพระยะส้ันของอําเภอบอพลอย จงัหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  21  คน 
  2.  การทดลองใชหลักสูตร     เปนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ดําเนินการดังนี้ 

2.1 ทดสอบกอนฝกอบรม (Pre – Test) ดวย แบบวัดความรูความเขาใจ ของผูเขารับ 
การฝกอบรม กอนการฝกอบรม   ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบ Check list 

2.2 ดําเนินการฝกอบรม      โดยการใหความรูภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรูใน      เร่ือง  
การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  และภาคปฏิบัติ ใชเวลา 2 วัน   
ซ่ึงใชวิธีการบรรยายใหความรู   ฝกปฏิบัติโดยใชใบงาน ใบความรู  และแบบฝกหัด   โดยมี
การประเมินระหวางการฝกอบรมดานภาระงาน การเรียนรูภาระงาน การประเมิน
กระบวนการและผลผลิต  

2.3 ประเมินผลหลังการฝกอบรม    ดําเนินการดังนี้ 
2.3.1 ทดสอบหลังการฝกอบรม (Post – Test)  โดยใชแบบวัดความ         ความเขาใจ 

ซ่ึงเปนแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนการฝกอบรม  
 2.3.2   สอบถามความคิดเหน็ และขอเสนอแนะของ วิทยากรอาชีพระยะส้ัน ท่ีมี
ตอหลักสูตรฝกอบรมดวยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
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ตารางท่ี 3  สรุปข้ันตอนท่ี 3  วิจัย (Research)   ทดลองใชหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / การ
วิเคราะหขอมูล 

 เพื่อทดลองใช
หลักสูตร 

1. เตรียมการทดลอง 
ใชหลักสูตร 
2. ทดสอบกอนการ

ฝกอบรม 
3. ทดลองใช

หลักสูตร 
4. ทดสอบหลังการ

ฝกอบรม 

วิทยากรอาชีพระยะ
ส้ัน ในเขตอําเภอ 
บอพลอย จังหวัด 
กาญจนบุรี   
จํานวน  21  คน 

  หลักสูตร
ฝกอบรม 

 
ขั้นตอนท่ี  4  พัฒนา (Development)  ประเมินผล และปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
           วัตถุประสงค 
           เพื่อการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  การฝกอบรมที่พัฒนาข้ึน  และปรับปรุงแกไข เพื่อใหได
หลักสูตรท่ีสมบูรณ 
             วิธีดําเนินการ 
 1.   ประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม โดยทดสอบความรูกอน และหลังการ
ฝกอบรม (Pretest-Posttest) และเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ซ่ึงใชแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เพื่อเปนการทดสอบความรูความเขาใจ การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการนําไปใช เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง  ดังตารางวิเคราะหแบบทดสอบ   ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4     การวิเคราะหแบบทดสอบ  
 

เน้ือหา 
 

ความรู ความเขาใจ การ
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การนํา 
ไปใช 

รวม 
(ขอ) 

1.แนวคิด  และ
ลักษณะสําคัญของ
การประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
1 

 
2 

    
3 
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ตารางท่ี  4   (ตอ) 
 

เน้ือหา 
 

ความรู ความเขาใจ การ
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การนํา 
ไปใช 

รวม 
(ขอ) 

2. เทคนิค วิธีการและ
เครื่องมือการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
1 

 
1 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

3. การกําหนดเกณฑ
การประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
6 

4.     การเขียน
รายละเอียดในการให
คะแนน 

 
1 

 
1 

   
1 

 
3 

 
          รวม 
 

 
4 

 
5 

 
3 

 
3 

 
5 

 
20 

 
การสรางแบบวัดความรูความเขาใจ      เพื่อประเมินผลการอบรมตามวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมแตละหัวขอเนื้อหา    มีข้ันตอนการสราง  ดังน้ี  
 1.1    ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลตามสภาพจริง 
 1.2   นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา        ขอ 1.1       มาสรางแบบทดสอบวัดความรู 

ความเขาใจ  ซ่ึงเปนขอสอบชุดเดียวกันแตเปนขอสอบคูขนาน  คือมีการวัดจุดประสงค และเนื้อหา
เดิม แตเปล่ียนแปลงโดย การสลับขอและสลับตัวเลือก เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ   3   ตัวเลือก 
   1.3   นําแบบวัดความรูความเขาใจท่ีสรางข้ึน ไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาท่ีใช ตัวเลือกและตัวลวง แลวนํามาแกไข
ตามขอเสนอแนะ  
   1.4  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน ไปทดลองใชกับวิทยากรอาชีพระยะส้ันท่ี ไมใช 
กลุมตัวอยาง จํานวน 21 คน   ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี    แลวนําผลมาวิเคราะหขอสอบเปนราย
ขอ  โดยหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก  (r)  โดยเลือกขอสอบท่ีมีความยากงาย ระหวาง .20-.80   
และคาอํานาจจําแนกต้ังแต .20   ข้ึนไป  และปรับปรุงขอท่ีไมถึงเกณฑ  จนไดแบบทดสอบกอนและหลัง
อบรม ชุดละ 20 ขอ   คาความยากงายท่ีคํานวณได   มีคา P อยูระหวาง .37 - .76 คา  R อยูระหวาง .33-.67   
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2.   ศึกษาความคิดเห็น     ของผูเขารับการอบรม        โดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็น      
และขอเสนอแนะท่ีมีตอการใชหลักสูตรเปนแบบสัมภาษณ ชนิดไมมีโครงสราง (unstructured 
interview)  กําหนดประเด็นสัมภาษณ 2 ประเด็น  ดังนี้  

2.1  การประเมินผลตามสภาพจริง     ประกอบดวย      ความรูเร่ืองการประเมินผล 
ตามสภาพจริง  การสรางเคร่ืองมือและเกณฑท่ีใชในการวดัและประเมินผล      ประโยชนท่ีรับ  และ
การนําไปใช   

2.2  การจัดฝกอบรม   ประกอบดวย  วิธีการ  บรรยากาศ  สถานท่ี ระยะเวลา 
 

ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
          2.2.1   ศึกษาเอกสารงานวิจัยและเอกสาร          เพื่อเปนแนวทางในการสราง 

แบบสัมภาษณ 
          2.2.2    กําหนดขอบเขต เนื้อหา ของการสัมภาษณ 
          2.2.3    สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขต        เนื้อหาท่ีกําหนด 
          2.2.4   นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเรียบรอยแลว       นําเสนออาจารย ผูควบคุม 

วิทยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ เกีย่วกับขอคําถาม 
          2.2.5   ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ            ไดแก  

สํานวนของขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา 
            2.2.6   ดําเนินการสัมภาษณ          ผูเขารับการฝกอบรม      หลังเสร็จส้ินการ 
ฝกอบรม   
                  3.  ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง ของวิทยากรอาชีพ
ระยะสั้น      หลังจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม   โดยใชแบบประเมินใน
ลักษณะจัดลําดับความสามารถ   โดยประเมินจากการเขียนแผนการสอน   การออกแบบ
ภาระงาน การสรางเครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล      และกําหนดเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล มี 3 ระดับ คือ ความสามารถสูง  ความสามารถปานกลาง  ความสามารถตํ่า  
และเกณฑการใหคะแนน เปนดังนี้ 
             ประเด็นท่ีกาํหนดและระดับความสามารถของวิทยากร สรุปได ดังตารางท่ี  5   
และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้
      คาเฉล่ีย      3.01 – 4.00       หมายถึง  ความสามารถประเมินผลตามสภาพจริงสูง 
      คาเฉล่ีย      2.01 – 3.00       หมายถึง  ความสามารถประเมินผลตามสภาพจริงปานกลาง 
 คาเฉล่ีย      1.00 – 2.00       หมายถึง  ความสามารถประเมินผลตามสภาพจริงตํ่า 
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ข้ันตอนการสรางแบบประเมิน 
                            3.1    ศึกษาเอกสารงานวิจัย    และเอกสาร เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบ
ประเมิน 
            3.2   กําหนดขอบเขต เนื้อหา ของการประเมิน 

 3.3    สรางแบบประเมินตามขอบเขต  เนือ้หาท่ีกําหนด 
 3.4   นํา แบบประ เ มิน ท่ีสร า ง เ รี ยบร อ ยแล ว      นํา เ สนออาจ า รย   

ผู ค วบ คุมวิ ท ย านิ พนธ   และ ผู เ ช่ี ย วช าญตรวจสอบ  เ กี่ ย ว กั บข อ คํา ถ าม  
 3.5   ปรับปรุงแบบประเมินตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ     ไดแก สํานวนของขอ 

คําถาม ความชัดเจนของภาษา 
   3.6 ดํา เนินการประเมิน   ผู เข า รับการฝกอบรม   หลังเสร็จส้ินการ
ฝกอบรม    
 
ตารางท่ี 5  เกณฑการใหคะแนน  
 

รายการ
ประเมิน 

 (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน)  (1 คะแนน) 

1.  เขียน
แผนการ
สอน 
 

มีแผนการสอนท่ี
มี 
องคประกอบ
สําคัญ ครบถวน  
สัมพันธและ
สอดคลองกับ 
หลักสูตรการ
สอน  ท่ีเนน
กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
อยางชัดเจน 
 

มีแผนการสอนท่ีมี 
องคประกอบ
สําคัญ ครบถวน     
สัมพันธและ
สอดคลองกับ 
หลักสูตรการสอน  
ท่ีเนนกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 
เปนสวนใหญ 

มีแผนการสอนท่ีมี 
องคประกอบ
สําคัญ        
สัมพันธ   และ 
สอดคลองกับ  
หลักสูตรการสอน 
ท่ีเนนกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
บาง 

มีแผนการสอน
ท่ีมี
องคประกอบ
สําคัญไม
สัมพันธและไม
สอดคลองกับ
หลักสูตร 
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ตารางท่ี 5   (ตอ) 
 
รายการ
ประเมิน 

 (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน)  (1 คะแนน) 

2. การ
ออกแบบ
ภาระงาน 

-ภาระงานท่ี
กําหนด
สอดคลองกับ 
เปาหมายท่ี
กําหนด และ
เนื้อหาการเรียนรู 
ไดอยางชัดเจน 
-ภาระงานท่ี
กําหนดให 
ผูเรียนปฏิบัติ 
ชวยใหเกิด
หลักฐานการ
เรียนรู ท่ีแสดงวา
ผูเรียนเกดิการ
เรียนรูอยาง
แทจริง 

-ภาระงานท่ี
กําหนดสอดคลอง
กับ เปาหมายท่ี
กําหนด และเน้ือหา
การเรียนรู  
-ภาระงานท่ี
กําหนดใหผูเรียน
ปฏิบัติ ชวยใหเกิด
หลักฐานการเรียนรู 
ท่ีแสดงวาผูเรียน
เกิดการเรียนรู แตมี
สวนท่ีตอง
ปรับปรุงแกไขบาง 

-ภาระงานท่ี
กําหนดสอดคลอง
กับ เปาหมายท่ี
กําหนด และเน้ือหา
การเรียนรู  
-ภาระงานท่ี
กําหนดใหผูเรียน
ปฏิบัติ ชวยใหเกิด
หลักฐานการเรียนรู 
ท่ีแสดงวาผูเรียน
เกิดการเรียนรู แตมี
สวนท่ีตอง
ปรับปรุงแกไขเปน
สวนใหญ 

-ภาระงานท่ี
กําหนดไม
สอดคลองกับ 
 เปาหมายท่ี
กําหนด และ
เนื้อหาการ
เรียนรู  
-ภาระงานท่ี
กําหนดให
ผูเรียนปฏิบัติ 
ไมชวยใหเกิด
หลักฐานการ
เรียนรู ท่ีแสดง
วาผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยาง
แทจริง 

3. เคร่ืองมือ
ท่ีใชวัดและ
ประเมินผล 
 
 
 

-มีการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชวัด
และประเมิน  
ผลงานของ
ผูเรียน   ไดอยาง
เหมาะสม และ
สอดคลองกับ 
หลักสูตร อยาง
แทจริง  

-มีการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชวัด
และประเมิน  
ผลงานของผูเรียน   
ไดอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับ 
หลักสูตร แตตองมี
การแกไขบาง 

-มีการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชวัด
และประเมิน  
ผลงานของผูเรียน   
ไดอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับ 
หลักสูตร แตตองมี
การเปนสวนใหญ 

-มีการสราง
เคร่ืองมือท่ีใช
วัดและประเมนิ  
ผลงานของ
ผูเรียน   ไม
สอดคลองกับ 
หลักสูตร  
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 
 

   

รายการ
ประเมิน 

 (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน)  (1 คะแนน) 

4. การ
กําหนด
เกณฑการ
วัดและ
ประเมินผล 

-   มีการกําหนด
รายการระเมิน
ผลงาน ของ
ผูเรียน  ไดอยาง
ครบถวน 
ครอบคลุม  ภาระ
งานอยางแทจริง 
- มีการกําหนด 
ระดับ คุณภาพท่ี
เหมาะสม  และ
คําอธิบายคุณภาพ
ท่ีกําหนดไว  มี
ตัวบงช้ี 
ผลงานของ
ผูเรียน อยาง
ชัดเจน 

-มีการกําหนด
รายการประเมินผล
งาน ของผูเรียน  
ไดอยางครบถวน 
ครอบคลุม  ภาระ
งาน 
-    มีการกําหนด
ระดับ ท่ีคุณภาพ  ท่ี
เหมาะสมและมี
คําอธิบายคุณภาพท่ี
กําหนดไว มีตวั
บงช้ีผลงานของ
ผูเรียน แตตองมี
การแกไขบาง 
 

-มีการกําหนด
รายการประเมินผล
งาน ของผูเรียน  
ไดอยางครบถวน 
ครอบคลุม  ภาระ
งาน 
- มีการกําหนด 
ระดับ ท่ีคุณภาพ  ท่ี
เหมาะสมและมี
คําอธิบายคุณภาพท่ี
กําหนดไว มีตวั
บงช้ีผลงานของ
ผูเรียน แตตองมี
การแกไขเปนสวน
ใหญ 

-มีการกําหนด
รายการ
ประเมินผลงาน 
ของผูเรียน  ไม 
ครอบคลุม  
ภาระงาน 
- มีการ

กําหนด 
ระดับ ท่ี
คุณภาพ  ท่ียัง
ไมเหมาะสม
และมีคําอธิบาย
คุณภาพท่ี
กําหนดไว โดย
ไมมีตัวบงช้ี
ผลงานของ    
ผูเรียน   มีสวน
ท่ีตองปรับปรุง
คอนขางมาก 

                                             รวมคะแนนเต็ม             16      คะแนน 
 
  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
                 หลังการนําหลักสูตรไปทดลองใช และไดประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรแลว 
ผูวิจยันําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตร ท้ังในดานโครงสรางหลักสูตร 
และรายละเอียดท่ีเปนองคประกอบของหลักสูตร  เพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณ   และสามารถนําไปใช
ฝกอบรมวทิยากรอาชีพระยะส้ัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

65 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินหลักสูตร  
1. แบบทดสอบความรูความเขาใจ กอน   และหลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบ 

ชุดเดียวกัน 
2. แบบสัมภาษณ  ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการฝกอบรม การประเมินผลตาม 

สภาพจริงของผูเขารับการฝกอบรม 
            3.   แบบประเมิน  ความสามารถในการเขียนแผนการนําความรู ไปใชปฏิบัติจริง   และการสราง
เคร่ืองมือ     กําหนดเกณฑการวัดผล และประเมินผลตามหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
    การวิเคราะหขอมูล      ในการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ    ดังน้ี 
                   1.  ขอมูลจากแบบวัดความรูความเขาใจ  วิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ( S.D.)  และเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชการหาคา ที แบบไมอิสระ  
(t-test Dependent) 
        2. แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอการฝกอบรม  วิเคราะหเนื้อหา  (Content 

Analysis) 
       3.  แบบประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง   ขอมูลจากแบบ 
ประเมินความสามารถ    วิเคราะหโดยใชคาระดับคะแนนเฉล่ีย ( x )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย   
 
ตารางท่ี  6   สรุปข้ันตอนท่ี 4  พัฒนา (Development)  ประเมินผล และปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
                 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
วัตถุประสงค 

 
วิธีการ 

 
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ / การ
วิเคราะหขอมูล 

1 
 

เพื่อการประเมิน
ความรู ความเขาใจ
ของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

 ทดสอบความรูความ
เขาใจ  
เร่ืองการประเมินตาม
สภาพจริง กอนและ
หลังการฝกอบรม 

วิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน ในเขต
อําเภอบอพลอย 
จังหวดั 
กาญจนบุรี   
จํานวน  21  คน 

  แบบทดสอบวัค
ความรูความเขาใจ/
คาสถิติท่ีใช  
 รอยละ,  x , SD, 
t-test แบบ 
dependent 
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ตารางท่ี  6   (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล 

2 เพื่อประเมินความ
คิดเห็นของผูเขารับ
การฝกอบรมท่ีมีตอ0
การฝกอบรม 

การสัมภาษณ แบบไม
เปนทางการ 

วิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน ในเขต
อําเภอ 
บอพลอย จังหวัด 
กาญจนบุรี   
จํานวน  21  คน 

แบบสัมภาษณ/
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

3 เพื่อประเมิน
ความสามารถในการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริงของผูเขา
รับการฝกอบรม 

ประเมินความสามารถ
ในการประเมินผลตาม
สภาพจริง 4 รายการ คือ  
แผนการสอน การ
ออกแบบภาระงาน
เครื่องมือวัด  
ประเมินผล  และ การ
กําหนดเกณฑการ
ประเมิน 

วิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน ในเขต
อําเภอ บอพลอย 
จังหวัด กาญจนบุรี   
จํานวน  21  คน 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง  /  
รอยละ,  x  , S.D.
และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

4 เพื่อปรับปรุงแกไข 
หลักสูตร 

ผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการ
วิเคราะหขอมูลมา
พิจารณาปรับปรุงแกไข
หลักสูตร ท้ังในดาน
โครงสรางหลักสูตร 
และรายละเอียดท่ีเปน
องคประกอบของ
หลักสูตร 

หลักสูตรฝกอบรม 
เรื่องการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน 

ผลท่ีไดจากการ
วิเคราะหขอมูล การ
ประเมินผล การวัด
ความรูความเขาใจ 
ประเมินผลความ
คิดเห็นและประเมิน
ความสามารถในการ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง /วิเคราะห
เนื้อหา(Content 
Analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
                  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาความ โดยเสนอตามลําดับ  4  ข้ันตอน  ดังนี ้

 

 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

     ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

ขอมูลท่ัวไป วทิยากรอาชีพระยะสั้น  
                 วิทยากรอาชีพ  ท่ีดําเนินการสอนอาชีพระยะส้ัน ในอําเภอบอพลอย  สวนใหญเปน
ผูรูของทองถ่ิน มีความรูความชํานาญ ในสาขาอาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอน ตามความชํานาญของ
ตน      ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท่ัวไป ของวิทยากรอาชีพระยะส้ันซ่ึงไดจากขอมูลทุติยภูมิ       ของ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย  ในเร่ือง  รายช่ือ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ความ
ชํานาญสอนในหมวดวิชา  และประสบการณสอนอาชีพระยะส้ัน ใหกับการศึกษานอกโรงเรียน  
โดย วิทยากรทั้งส้ินมีจํานวน 21 คน จําแนกตามเพศเปน ชาย  จํานวน 10  คน     หญิง  จํานวน 11 
คน   จําแนกตามชวง อายุระหวาง 26-35 ป  จํานวน 5 คน   อายุ 36-45 ป จํานวน 12 คน  อายุ 46-55 
ป   จํานวน 3 คน  และอายุ  56 ปข้ึนไป   จํานวน 5 คน    จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไดแก  
ประถมศึกษา จํานวน  3  คน      มัธยมศึกษาตอนตน      จํานวน 7  คนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 9 คน และสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน 2  คน   จําแนกตามความชํานาญดานการ
ประกอบอาชีพ    ไดแก        หมวด  เกษตรกรรม  จํานวน  7    คน    หมวดศิลปหัตถกรรม  จํานวน    
3  คน    
 

6 7  
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หมวดคหกรรม  จํานวน  11  คน จําแนกตามประสบการณในการสอนอาชีพ  ไดแก   ประสบการณ
สอนต้ังแต  1- 3 ป     จํานวน  17   คน    และ  4-6  ป   จํานวน 3  คน   และ ตั้งแต 7 ปข้ึนไป    
จํานวน  1  คน 
 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองการประเมินผลตามสภาพ
จริง สําหรับวทิยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล          
4  ดาน คือ  

1. ศึกษาความตองการในการอบรมเร่ืองการประเมินตามสภาพจริง จากวิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน 

2. วิเคราะหหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน 
3.  ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และ

การประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง

ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  การวัดและประเมินผล ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผล
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
   ผลการศึกษาความตองการในการฝกอบรม   เร่ืองการประเมินผลสภาพจริงจากวิทยากร

อาชีพระยะสั้น 
     ผลจากการศึกษาความตองการในการฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงของ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน    จํานวน 21 คน   โดยการสอบถาม    เพ่ือการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1  ความตองการดานตางๆของการฝกอบรมเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง ตอนท่ี 2   
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ     ซ่ึงแตละตอนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      ตอนท่ี 1   ความตองการดานตางๆ ของการฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพ
จริง จากผลการสอบถามวิทยากรอาชีพระยะส้ัน   สรุปผลดังตารางท่ี   7 
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ตารางท่ี   7    ความตองการดานตางๆของการฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง จาก 
                       การตอบแบบสอบถามของวิทยากรอาชีพระยะส้ัน 
 

ความตองการดานตางๆ ในการฝกอบรม จํานวนคน รอยละ ลําดับความ
ตองการ 

ลําดับท่ี 

1. รูปแบบวิธีการฝกอบรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       1.1  บรรยาย 
      1.2  ศึกษาเอกสาร 
      1.3  สาธิต 
      1.4  อภิปรายกลุม 
      1.5  ระดับสมอง 
       1.6  ฝกปฏิบัติจริง 
      1.7  นําเสนอผลงาน 
ความตองการอบรมดานขอบขาย/เนื้อหา 
2.  ขอบขาย/เนื้อหา 
      2.1 แนวคิดและลักษณะสําคัญของ  การ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.2 เทคนิค วิธีการและเครื่องมือ 
ประเมินผลตามสภาพจริง 
      2.2.1   การสังเกต 
      2.2.2   การสัมภาษณ 
      2.2.3  การตรวจงาน 
      2.2.4   การรายงานตนเอง 
      2.2.5  การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ 
     2.2.6   การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจรงิ 
      2.2.7  การประเมินโดยใชแฟม 
3. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
      3.1 ใชเวลาฝกอบรม 1 วัน 
     3.2 ใชเวลาฝกอบรม 2 วัน 
4.  การติดตามผลการฝกอบรมหลังเสรจ็สิ้นการ
อบรมโดยการประเมินความสามารถเขียน
แผนการประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 

20 
17 
7 
15 
15 
18 
5 
 
 

18 
 

 
20 
18 
12 
4 
3 
9 
3 
 

13 
8 
15 

 
95.24 
80.95 
33.33 
71.43 
71.43 
85.71 
23.81 

 
         
85.71 
 

 
95.24 
85.71 
57.14 
19.05 
14.29 
42.86 
14.29 

 
61.90 
38.09 
71.43 

 
มาก 
มาก 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
นอย 

 

 
มาก 

 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

นอยท่ีสุด 
นอยท่ีสุด 
นอย 

นอยท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
    ปานกลาง 
        มาก 

 
1 
3 
5 
4 
4 
2 
6 

 
 

1 
 
 

1 
2 
3 
5 
6 
4 
6 
 

1 
2 
1 
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จากตารางท่ี  7   ความตองการในดานตางๆของการฝกอบรมเร่ืองการประเมินผลตาม
สภาพจริง   สรุปไดดังนี้ 
 รูปแบบความตองการ วิธีการฝกอบรมแยกเปนรายขอยอยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
พบวา การบรรยาย จํานวน   20 คน  คิดเปนรอยละ 95.24   การฝกปฏิบัติจริง  จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 85.71        การศึกษาเอกสาร  จํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ 80.95     การอภิปรายกลุม
และระดมสมอง จํานวน 15 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 71.43  การสาธิต   จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 33.33 และการนําเสนอผลงาน  จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 23.81  
     ความตองการฝกอบรมดานขอบขาย/เนือ้หา   มีดังนี้คือ  เร่ืองแนวคิดและลักษณะสําคัญ
ของ     การประเมินผลตามสภาพจริง พบวา มีความตองการอยูในระดบัมาก จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ  85.71    เร่ือง  เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง  แยกเปนรายขอยอย
เรียงลําดับความตองการ จากมากไปหานอย พบวา  การสังเกต จํานวน   20 คน   คิดเปนรอยละ 
95.24   การสัมภาษณ  จํานวน   18 คน   คิดเปนรอยละ 85.71  การตรวจงาน จํานวน  12  คน   คิด
เปนรอยละ 57.14  การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  จํานวน  9  คน   คิดเปนรอยละ 42.86  
การรายงานตนเอง  จํานวน 4  คน   คิดเปนรอยละ 19.05 และ การใชบันทึกจากผูท่ีเกีย่วของ  
จํานวน  3 คน   คิดเปนรอยละ 14.29  เร่ืองระยะเวลาในการฝกอบรม   เรียงลําดับความตองการจาก
มากไปหานอย     พบวา  ใชเวลาฝกอบรม 1 วัน  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ 61.90   และใช
เวลาฝกอบรม 2 วัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ   38.09    เร่ืองการติดตามผลหลังการฝกอบรม
เสร็จส้ิน การอบรม โดยการประเมินความสามารถเขียนแผนการประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา 
มีความตองการอยูในระดับ มาก จํานวน  15 คน คิดเปนรอยละ  71.43  
 ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ 
      ดานรูปแบบวิธีการฝกอบรม วิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความเห็นวา ควรให
วิทยากรท่ีใหความรู วิธีการท่ีเปนกันเอง    และใหมีการฝกปฏิบัติ  
                ดานเนื้อหา ในการฝกอบรม วิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความเห็นวา  ควรใชเนือ้หา
ท่ีมีคําอธิบายและภาษาท่ีใช งาย ตอการทําความเขาใจ 
          ดานสถานท่ี ในการฝกอบรม วิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความเห็นวา  ควรเปน
สถานท่ี เดินทาง ไป กลับสะดวก  และไมรอนและคับแคบ  
  

 ผลการวิเคราะหหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
 

      จากการวิเคราะห หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน  ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   พบวา  เปนหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพื่อ เปดโอกาสให    
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ผูเรียนไดเลือกเรียนในเร่ืองท่ีตนสนใจตองการเรียน     จุดมุงหมายเนนหนักในดานการฝกทักษะ
เพื่อนําไปปรับปรุงความเปนอยูในชีวิตประจําวัน  และชวยเสริมพัฒนา อาชีพเดิมท่ีประกอบอยูใหดี
ข้ึน โดยแบงหลักสูตรเปน 5 หมวดวิชา  ไดแก  หมวดคหกรรม  หมวดเกษตรกรรม  หมวด
ศิลปกรรม   หมวดพานิชยกรรม และหมวดอุตสาหกรรม จํานวน ช่ัวโมงการเรียนการสอน อยู
ระหวาง 30-300 ช่ัวโมง  
 

   ผลการศึกษา แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

    แนวคิด  ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอาชีพ  และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง จากเอกสาร ไดแก เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย   หนังสือ
วิชาการ  และวิทยานิพนธ  จํานวน     49   เลม   ประกอบดวย  ความหมายของหลักสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร ความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร  ความหมายของการฝกอบรม  จุดมุงหมายของการฝกอบรม  ประเภทของการ
ฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม ความจําเปนในการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม 
ความหมายของหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หลักจิตวิทยาในการฝกอบรม 
หลักการเรียนรูขอผูใหญ ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง หลักการที่จําเปนของ
การประเมินตามสภาพจริง ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง วิธีการประเมินและ
เครื่องมือการประเมินสภาพการจัดอาชีพระยะสั้นของอําเภอบอพลอยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการประเมินผลตามสภาพจริง 

    เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 มาตรา 26 กําหนดให
สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพัฒนาจากการพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาจากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวา  วิธีการ
ท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยใหผูสอนหรือวิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความรูความเขาใจและทักษะในการวัดผล
ประเมินผลโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง คือการจัดฝกอบรม     โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและ
พัฒนา( R&D) ประกอบดวย 4  ข้ันตอน      คือ    1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน   2) พัฒนาหลักสูตร  3)ทดลอง
ใชหลักสูตร    4)   ประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  เก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอน  การ
ฝกอบรม และดานการประเมินผลตามสภาพจริง  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา และการวัดและ
ประเมินผล 
  1.  ดานเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม  จากการสัมภาษณผูเชี ่ยวชาญ 3 ดานการ
จัดการเรียนการสอน 2  คน ดานการฝกอบรม  1 คน  ดานการประเมินผลตามสภาพจริง 1 คน   
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ตองการใหวิทยากรอาชีพระยะสั้น มีความรูเรื่องการประเมินผลตาม
สภาพจริง  เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ  เครื่องมือวัดผลประเมินผล   และการกําหนดเกณฑการ
วัดผลประเมินผล 
                     2.  ดานรูปแบบการฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ตองการใหเปนการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  ใหผูเขารับการฝกอบรมมีกิจกรรมที่หลากหลาย การใหความรู ความเขาใจโดย
การเนนกิจกรรม    ที่ดึงประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม  มาเปนกรณีตัวอยาง   และ
ตองการใหมีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ   เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไมรูสึกเบื่อ
หนายระหวางฝกอบรม      
      3.  ดานระยะเวลาในการฝกอบรม ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการใหมีการจัด
ฝกอบรม เปนเวลา 2 วัน โดยใหความรู ความเขาใจ  1  วัน และฝกปฏิบัติ จริงอีก 1 วัน  
      4.   ดานการติดตามผลการฝกอบรม   ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ตองการใหมีการ
ติดตามผลหลังการฝกอบรม โดยการทดสอบระดับ ความสามารถในการสรางเครื่องมือ และ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนในการประเมินผลตามสภาพจริง  กอนนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน จริง  
 

ผลการพัฒนาหลักสูตร 
 

      การสรางหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับวทิยากร
อาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย  จังหวดักาญจนบุรี   ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวเิคราะห
ขอมูลพื้นฐาน  ความตองการที่สังเคราะหจากการศึกษาและสัมภาษณตลอดจนการศึกษาเอกสาร  
หลักสูตร  ตําราท่ีเกี่ยวกับการศึกษาดานอาชีพของการศึกษานอกโรงเรียน และการประเมินผลตาม
สภาพจริงมาเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร  โดยมี   3  ข้ันตอน  ดังนี ้  1)  การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม (ฉบับราง)  2) การตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรม (ฉบับราง)   3)  การปรับปรุงแกไข
หลักสูตร  (ฉบับราง)   กอนนําไปทดลองใช   
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1) การสรางหลักสูตรฝกอบรม  (ฉบับราง)     

                              หลักการของหลักสูตร 
                             การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น  เปนกิจกรรมหนึ่งของการศึกษา
นอกโรงเรียน  ทําใหการศึกษานอกระบบตองพึงพาอาศัย แหลงวิทยาการ ในชุมชนประเภท
บุคคลเปนอยางมาก  แหลงว ิทยาการประเภทบุคคลไดแก   ภูม ิป ญญาชาวบาน   ซึ ่ง เปน
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น   สามารถเชิญบุคคลเหลานี้มาเปนวิทยากรสอนอาชีพระยะสั้นได  แต
เนื่องจากการจัดการศึกษาในปจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542    หมวด 4 
มาตรา 26  ที่กําหนดวา ใหสถานศึกษาจัดประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู
ไปในกระบวนการเรียน การสอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษา  
ใหสถานศึกษาใชวิธีการหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ   วิทยากรอาชีพระยะสั้น 
จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญ ในการประเมินผลผูเรียน ดานอาชีพระยะสั้น เพื่อผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรู ตามจุดมุงเหมายของหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรม   เรื่อง การ
ประเมินตามสภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะสั้น อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  จึง
เปนหลักสูตรที่ใหความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง   โดยวิทยากรอาชีพ
ระยะสั้น สามารถนําไปใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
ใหกับผูเรียน ไดตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 
                              จุดประสงคท่ัวไปของหลักสูตร 
 เพื่อใหวิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความรูเชิงปฏิบัติการในการประเมินตามสภาพจริง 
                              จุดประสงคเฉพาะของหลักสูตร 

1.    เพื่อพัฒนาวทิยากรอาชีพระยะส้ัน    ใหมีความรู        ความเขาใจในเร่ืองการประเมิน 
ตามสภาพจริง 

2. เพื่อพัฒนาวิทยากรอาชีพระยะส้ัน      ใหมีความสามารถประเมินผลตามสภาพจริง 
ในการจดัการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน 
                              เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม 
  เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี     ประกอบดวยเนื้อหา     4   หนวย      ดังน้ี 
หนวยท่ี 1 
หนวยท่ี 2 

เร่ือง  แนวคิดลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง      
เร่ือง เทคนิค  วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลตามจริง 

 จํานวน  1  ช่ัวโมง 
 จํานวน  2  ช่ัวโมง 
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หนวยท่ี 2 
หนวยท่ี 4 

 

เร่ือง เกณฑการประเมิน  (Rubric) 
เร่ือง การจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน 

 จํานวน  3  ช่ัวโมง 
จํานวน  6  ช่ัวโมง 

                           กิจกรรมการฝกอบรม  ประกอบดวย 
                                                1.    บรรยาย,   อภิปราย 
                                                    2.   บทบาทสมมุติ 
                                                    3.   ฝกปฏิบัติจริง 
                                                    4.   รวมสรุปผลการเรียนรู 
                                                                 5.   ทําแบบทดสอบทายบท 
 

                           ส่ือการฝกอบรม   ประกอบดวย 
                                                1.  ใบความรู 

                                         2.   ใบงาน 
                                      3.   แผนใส 

                                                                 4.   กระดาษบรูฟ 
                                      5.   ปากกาเคมี 

 

                           การวัดผลประเมินผล 
1.   ประเมินกอนการฝกอบรม  โดยทดสอบความรู  ความเขาใจ  (Pre-test) 
2.    ประเมินหลังการฝกอบรม  โดยทดสอบความรู  ความเขาใจ (Post-test) 
3.    ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
4.    ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงหลังจบการฝกอบรม 

    2)   การตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรม (ฉบับราง) 
   การตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรม (ฉบับราง)    ผูวจิยั    ดําเนนิการใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร  ไดแก   หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
วัตถุประสงคของหลักสูตร  วัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร  เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือ  การวัดและ
ประเมินผลของโครงรางหลักสูตร   ผูวิจยั  ไดทําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเช่ียวชาญ    จํานวน    3  
ทาน   ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็น   ขอเสนอแนะ    เพือ่ปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไป
ทดลองใช   โดยการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง 
  ผูเช่ียวชาญท้ัง  3  ทาน   ไดตรวจสอบประเมินโครงรางหลักสูตรพิจารณาใหความเห็น
และขอเสนอแนะ  เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรกอนท่ีจะนําไปทดลองใช         ผลการ
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ประเมิน      พบวาแตละรายการมีคาสูงกวา      0.50   คือ     มีคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร  
(ฉบับราง)   เทากับ 1.00 ทุกรายการ แสดงวาหลักสูตร (ฉบับราง) มีความสอดคลองกันทุกประเด็น 
ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี   8   ความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม (ฉบับราง) 
 

 

รายการ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1.  หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
2.  วัตถุประสงคท่ัวไปของหลักสูตร 
3.  วัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร 
4.  เนื้อหาของหลักสูตร 
5.  กิจกรรมการฝกอบรม 
6.  ส่ือการฝกอบรม 
7.  การวัดผลประเมินผล 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 
มีความสอดคลอง 

 
ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

 

 จากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  ระหวางวันท่ี 1-2   กุมภาพันธ  
2551   ณ  หองสมุดประชาชนอําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน   21   คน  โดยมี
รายละเอียดของการทดลองใชหลักสูตร   ดังนี้ 
    1. ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตร เปนหลักสูตรฉบับทดลองใช โดยใชระยะเวลาใน
การฝกอบรม  2  วัน 
    2. กาํหนดเนื้อหาการฝกอบรม    และจัดทําตารางฝกอบรม ในวันแรกฝกอบรม
ภาคทฤษฎี ในเนื้อหาหนวยท่ี 1 -3 และในวันท่ีสอง ฝกอบรมภาคปฏิบัติ ในเนื้อหาหนวยท่ี 4   

   3.  ประสานงานการจัดฝกอบรม      ผูวิจัยไดเตรียมการ  และประสานกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของ  ประกอบดวย 
   3.1  เสนอขออนุมัติโครงการเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง  
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   ตอผูอํานวยการ
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ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย   เพื่อขออนุมัติสถานท่ี  และระยะเวลา
การฝกอบรม  
 3.2  ติดตอประสานงาน  สถานท่ีอบรมกับบรรณารักษ  หองสมุดประชาชนอําเภอ
บอพลอย  เพื่อเตรียมเร่ืองหองประชุม  ส่ือ  อุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม  อาหารวาง  เคร่ืองดื่ม  
และอาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากรใหความรูและผูเขารับการฝกอบรม 
     3.3   ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร  ผูวิจัยไดเชิญวทิยากร ท่ีมีความเช่ียวชาญ ดาน
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน      และการประเมินผลตามสภาพจริง  โดยเชิญ  นาย
ประเสริฐ   จนิดารัตน    ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย  จังหวดั
กาญจนบุรี  และนายปรัชญา  พวงแกว   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง     
จังหวดักาญจนบุรี   มาเปนวิทยากร  และผูวิจยัรวมดําเนินการทดลองใชหลักสูตรดวย 
            3.4  ทําหนังสือราชการแจงวิทยากรอาชีพระยะส้ัน  เพื่อเขารับการฝกอบรมตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยจัดผูเขารับการฝกอบรม   ภาคปฏิบัติเปน 3 กลุม คือ   กลุมหมวด
เกษตรกรรม      กลุมหมวด  คหกรรม  และกลุมหมวดศิลปหัตถกรรม    
             3.5   จัดทํารายช่ือผูเขารับการฝกอบรม  และการลงทะเบียน   
                              3.6  จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม  เรื่อง   การประเมินผลตามสภาพ
จริง  สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  และการประเมินผล     
ประกอบดวย  
         3.6.1  ใบความรูเร่ือง แนวคิด ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  
         3.6.2  ใบความรูเร่ือง  เทคนิค วิธีการ  และเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง 
         3.6.3  ใบความรูเร่ือง  เกณฑการประเมิน   
         3.6.4 ใบความรูเร่ือง  การจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน 
                                   3.6.5 ใบงานและแบบทดสอบ ทายบท ทุกหนวยการเรียนรู 
  3.7   จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ไดแก   กระดาษ  โรเนียว   กระดาษบรูฟ  ปากกาเคมี
ลวดเย็บกระดาษ ปากกาเมจกิ  ฯ ลฯ 

3.8 จัดเตรียมคํากลาวรายงาน พธีิเปด –ปดการอบรม 
3.9  การจัดเตรียม  พิธี เปด – ปด  ผูวิจัยไดเตรียม     โดยเชิญผูอํานวยการ  

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย         เปนประธานในพิธีเปดการอบรม 
     4.    การทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยดําเนนิการตามข้ันตอน ดังนี้   

            4.1   การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม    ผูวิจยัไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารับ 
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การฝกอบรม  ท้ัง 2  วัน โดยการลงทะเบียนวันแรก รายงานตัว เวลา 8.00 – 8.45 น. และวนัท่ี 2 เร่ิม
เวลา 9.00 น. 
   4.2  พิธีเปดการอบรม ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551   เวลา 9.00 น.     โดยผูวิจยัเปน
ผูกลาวรายงานความเปนมา และวัตถุประสงคของการอบรม และเชิญนายประเสริฐ จินดารัตน 
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย เปนประธานพิธีเปดและกลาวเปด
การอบรม  
  4.3  ผูวิจัยไดแนะนําวิทยากร บรรยาย และวิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุม 
  4.4  ดําเนินการทดสอบความรูความเขาใจกอนการอบรม ( Pre-test ) โดยใหผูรับ
การฝกอบรม ท้ัง 21  คน  ทําแบบทดสอบปรนัย (เลือกตอบ ถูก ผิด)  20 ขอ  ใชเวลา  30  นาที 
  4.5  ดําเนินการฝกอบรมตามตาราง  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการท้ังหมด และวิธีการ 
ฝกอบรม เปนการใหความรูภาคทฤษฎี ในวันแรก และในวันท่ีสอง  เปนภาคปฏิบัต ิโดยจัดผูเขารับ
การฝกอบรม  เปน 3 กลุม คือ   กลุมหมวดเกษตรกรรม   7 คน     กลุมหมวดคหกรรม 11 คน  และ
กลุมหมวดศิลปหัตถกรรม  3  คน   ดําเนินการอบรม ดังตารางท่ี  9 
 

ตารางท่ี  9   แสดงการดําเนนิงานฝกอบรม 
 
 

หนวยท่ี เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม 
1 แนวคิดลักษณะสําคัญ

ของการประเมินผลตาม
สภาพจริง  

1.วิทยากรบรรยายใหความรู
ตามประเด็นเนื้อหา 
2. วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย 
3. ทําแบบทดสอบทายบท 
4.วิทยากรเฉลยแบทดสอบ
และสรุปสาระสําคัญ 

- ผูเขารับการ 
ฝกอบรมสวนใหญสนใจท่ี
จะศึกษาเอกสารใบความรู  

- ทุกคนมีสวนรวม 
ในการอภิปรายสรุปใบ
ความรูและเอกสารที่ผูจัด
ฝกอบรมเตรียมไว 

2 เทคนิค วิธีการและ
เคร่ืองมือการ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง  

 1.วิทยากรบรรยายให
ความรูตามประเด็นเนื้อหา 
และใชสถานการณจําลอง 
2. วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
ความรูตามประเด็นเนื้อหา  
3. ทําแบบทดสอบทายบท 

-ผูเขารับการฝกอบรม 
ทุกคนมีความสนใจใน
เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ
ใหความรูของวิทยากร 

- ทุกคนมีสวนรวม 
ในการอภิปรายสรุปใบ
ความรูและเอกสารที่ผูจัด
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4.วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
และสรุปสาระสําคัญ 

ฝกอบรมเตรียมไว 

ตารางท่ี 5    (ตอ) 

หนวยท่ี เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม 

3 
 

เกณฑการประเมิน 
(Rubric) 

1.วิทยากรบรรยายใหความรู
ตามประเด็นเนื้อหา 
โดยใชสถานการณจําลอง
และบทบาทสมมุติ นําเสนอ  
2.วิทยากรแบงกลุมทําใช
กิจกรรมนันทนาการ  
3.วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
ความรูตามประเด็นเนื้อหา 
4. ทําแบบทดสอบทายบท  
5.วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
และสรุปสาระสําคัญ 

- ผูเขารับการฝกอบรม 
บางคนมีความสนใจใน
เนื้อหานอยลง ทุกคนมีสวน
รวม 
ในการอภิปรายสรุปใบ
ความรูและเอกสารที่ผูจัด
ฝกอบรมเตรียมไว 
 
 
 
 
 

4 การจัดทําแผนการ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง ในการจัดการเรียน
การสอนอาชีพระยะสั้น 

1.วิทยากรบรรยายใหความรู
ตามประเด็นเนื้อหา 
โดยใชสถานการณจําลอง
และบทบาทสมมุติ นําเสนอ  
2.กําหนดใหผูรับการ
ฝกอบรม ฝกหัดเขียน
แผนการประเมินผลตาม
สภาพจริง   
2.วิทยากรใชกิจกรรม

-ผูเขารับการฝกอบรม 
ทุกคนมีความกระตือรือรน 
ในการฝกหัดเขียนแผนฯ 
และมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซักถามวิทยากรพี่
เลี้ยงมากขึ้น และวิธีการ
นําเสนอใหความรูของ
วิทยากร 
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นันทนาการ  
3. ทําแบบทดสอบทายบท 
4.วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
และสรุปสาระสําคัญ 
 

 

  
สรุป      มีขั้นตอนการฝกอบรม ดังนี้  
                   1.   ทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม 
                   2.  ดําเนนิการฝกอบรม ภาคทฤษฎี วันแรก  เนื้อหา หนวยท่ี 1 -  หนวยท่ี 3 โดยการ
บรรยาย อภิปรายกลุม ยกตัวอยางบทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง ทําแบบฝกหดัทายบท 
                   3. ฝกอบรมภาคปฏิบัติ วันท่ีสอง  ดวยการบรรยาย ยกสถานการณจําลองและบทบาท
สมมุติ เนื้อหาหนวยท่ี 4 จากนั้น แบงผูเขารับการฝกอบรม  เปน 3 กลุม คือ   กลุมหมวด
เกษตรกรรม   7 คน     กลุมหมวดคหกรรม 11 คน  และกลุมหมวดศิลปหัตถกรรม  3  คน   
ดําเนินการ    อบรมฝกการจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริงในการจดัการเรียนการสอน
อาชีพระยะส้ัน   และทําแบบฝกหัดทายบท   
  4.  ทดสอบความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบชุดเดิม 
                                                

4  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
 

   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวดักาญจนบุรี   ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 3 
รายการ คือ 1) ประเมนิความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง 3)  ประเมินผล
ความสามารถ ในการจดัทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง   จากการประเมินความสามารถ  การ
จัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน     2) ประเมิน
ความคิดเหน็ท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม หลังเสร็จส้ินการฝกอบรม  สรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้  
 

1) ผลการประเมินความรูความเขาใจ เกีย่วกับการประเมินผลตามสภาพจริง       กอนและ 
หลังการฝกอบรม ดังตารางท่ี   10  
 
ตารางท่ี  10   สรุปผลคะแนนการประเมินความรูความเขาใจ เกีย่วกับการประเมินผลตามสภาพจริง    
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                      กอนและหลังการฝกอบรม  
 
 

 

การทดลอง 
จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

 

คะแนนเต็ม 
 

x  
 

S.D 
 

t 
 

Sig 
ทดสอบกอนฝกอบรม 
 
ทดสอบหลังฝกอบรม 

21 
 

21 

20 
 

20 

4.52 
 

12.40 

1.63 
 

1.66 

8.75  
0.000 

 

จากตารางท่ี 10  พบวา  คะแนนเฉล่ีย ความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม เร่ืองการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  กอนและหลังการฝกอบรม โดยแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั    การทดสอบกอนการฝกอบรม ( x=  4.52 , S.D.= 1.63)      สวน

การทดสอบหลังฝกอบรม ( x= 12.40 , S.D. = 1.66 )    เม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติที( t-test)  พบวา  
คาที   มีคาเทากบั  8.75 

    

ตารางท่ี   11   แสดงคะแนนผลการทดสอบความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพ    
                      จริง กอนและหลังการฝกอบรม 
 

กอนการอบรม หลังการอบรม  
 

หนวยที่ 

 
 
คะแนน     
    เต็ม   

      

    x      

      
S.D 

รอยละ 
   % 

ลําดับ 
คา 
เฉล่ีย 

        
x  

       
   S.D. 

รอยละ 
   % 

ลําดับ 
คา 
เฉล่ีย 
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1.  แนวคิดลักษณะ
สําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 
2.    เทคนิค วิธีการ และ
เครื่องมือประเมินผล
ตามสภาพจริง 
3.   เกณฑการประเมิน 
4.   การจัดทําแผนการ
ประเมินตามสภาพจริง 
ในการจัดการเรียนการ
เรียนการสอนอาชีพ
ระยะสั้น 

 
3 
 
 
 

8 
 
 

6 
3 
 

 
1.14 

 
 
 

2.05 
 
 

1.14 
0.19 

 
0.49 

 
 
 

0.44 
 
 

0.37 
0.25 

 

 
38.09 

 
 
 
25.59 
 
 
19.85 
7.94 

 
2.33 

 
 
 

4.52 
 
 

3.66 
1.90 

 

 
0.42 

 
 
 

0.50 
 
 

0.46 
0.49 

 

 
77.77 

 
 
 

57.14 
 
 

62.92 
65.97 

 
 

                     รวม 20 4.52 1.63 22.87 

 
3 
 
 
 

1 
 
 

2 
4 
 

12.40 1.66 65.95 

 
3 
 
 
 

1 
 
 

2 
4 
 
 

       
                จากตารางท่ี  11   พบวาคะแนนเฉล่ียของแตละหนวยของการประเมินความรูความเขาใจ  
ของผูเขารับการฝกอบรม  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอ
บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี กอนและหลังการฝกอบรม มีดังนี้  คือ กอนการอบรม  หนวยท่ี 2  
เทคนิค   วิธีการ      และเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง   มีความรูความเขาใจ       เปนลําดับท่ี 1   
( x=  2.05 , S.D.=0.44 )  รองลงมาไดแก หนวยที่ 1  แนวคิดลักษณะสําคัญของการ

ประเมินผลตามสภาพจริง ( x =  1.14 , S.D.=0.49)     หนวยที่ 3  เกณฑการประเมิน  ( x  =  
1.14 , S.D.=0.49)  และหนวยที่ 4  การจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง  ในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น  ( x  =  0.19 , S.D.=0.25)   ตามลําดับ    หลังการอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ ดังนี้  ลําดับที่ 1   หนวยที่ 2   เทคนิค   วิธีการ      

และเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง   มีความรูความเขาใจ       ( x=  4.52 , S.D.=0.50)   

รองลงมา หนวยที่ 3   เกณฑการประเมิน(Rubric) ( x  =  3.66 , S.D.=0.46)  หนวยที่ 1  

แนวคิดลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  ( x  =  2.33 , S.D.=0.42)   และ
หนวยที่ 4  หนวยที่ 4  การจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง ในการจัดการเรียนการ

สอนอาชีพระยะสั้น  ( x=  0.19 , S.D.=0.49)   ตามลําดับ  ซึ่งทุกหนวยมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน 
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3)  ผลการประเมินความสามารถในการจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง      
           เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรม      ผูวิจัยไดจัดใหผูเขารับการฝกอบรม        เขียนแผนการ 

ประเมินผลตามสภาพจริง ในการจดัการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน และทําการประเมินผล  
สรุปผลการประเมินดังตารางท่ี  12 
 
ตารางท่ี  12    สรุปผลการประเมินความสามารถในการจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง      

 
 
 
 

                           
    จากตารางท่ี  12   ผลการประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง   
พบวา    ในภาพรวมวิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง 

อยูในระดับ ปานกลาง( x   = 2.29 , S.D. =  0.58)   และเม่ือแยกเปนรายการประเมิน   พบวา  
วิทยากรอาชีพระยะ ส้ัน มีความสามารถทุกรายการประเมินอยูในระดับปานกลาง  จัดลําดับได

คือ    วิทยากรมีความสามารถในเคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผลเปนลําดับสูงท่ีสุด ( x   = 2.43  , 
S.D. =  0.59 )   รองลงมา คือการออกแบบภาระงาน ( x   = 2.38  , S.D. =  0.49)     การกําหนด

เกณฑการวัดและ      ประเมินผล( x  = 2.19  , S.D. =  0.51 ) และมีความสามารถ  เขียนแผนการ

สอน ( x    = 2.14  , S.D. =  0.73) ตามลําดับ  และในภาพรวมวิทยากรอาชีพระยะส้ันสวนใหญ 
รอยละ 100 มีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับปานกลาง  

  2)  ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม  ผูวิจัย และวิทยากรพี่เล้ียง 
รวมกันสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรม  ชวงระหวางและหลังการฝกอบรม แบบไมเปนทางการ และ
นํามาวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)  ผลการวิเคราะห     ดังนี้ 

               

รายการประเมิน 
        

       x         
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ลําดับท่ี 

1. เขียนแผนการสอน 
2.     การออกแบบภาระงาน 
3 .   เคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
4.     การกําหนดเกณฑการวัดและ   
       ประเมินผล 

2.14 
2.38 
2.43 
2.19 

 

0.73 
0.49 
0.59 
0.51 

 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

4 
2 
1 
3 

                                      รวม 2.29 0.58 ปานกลาง  
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      ประเด็นท่ี 1    ความรูความเขาใจในการประเมินผลตามสภาพจริง พบวาผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความเห็นวาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงเพิ่มข้ึน และ
คาดวาจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ันได ดียิ่งข้ึน 

      ประเด็นท่ี 2   ความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม          
   1. ดานวิธีการฝกอบรม พบวา  ผูเขารับการฝกอบรม สวนใหญมีความพึงพอใจ

ในวิธีการฝกอบรม กลาวคือ มีความสนใจ และต้ังใจรับความรูจากวิทยากร และวิทยากรพี่เล้ียง 
รวมถึงสนใจในกระบวนการถายทอดความรูของวิทยากร เนื่องจากมีการดึงประสบการณจริงของผู
เขารับการฝกอบรม มาเปนกรณีตวัอยาง  หรือนําเสนอบทบาทสมมติ ไดอยางนาสนใจ  และ
ระหวางการอบรม มีการข้ันเวลาบางชวงดวยการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานตลอดเวลาการอบรม 

    2. ดานบรรยากาศในการฝกอบรม   พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมี
ความพึงพอใจมากในการเขารับการฝกอบรม เนื่องจากมีความสนใจ ซักถามวิทยากร และ
กระตือรือรนในการปฏิบัติกจิกรรมกลุม โดยมีเสียงหัวเราะและพูดคุยกนัอยางสนุกสนาน ใน
ระหวางการฝกอบรม  
 3. ดานสถานท่ีฝกอบรม  พบวา   ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญพงึพอใจใน
สถานท่ีฝกอบรม เนื่องจากเดินทางไป-กลับสะดวก และคุนเคยในการเดินทาง   และหองประชุม 
ไมกวาง หรือคับแคบเกินไป เหมาะสมกบัจํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
     4.    ดานระยะเวลาในการฝกอบรม พบวา  ผูเขารับการฝกอบรม สวนใหญ เห็น
วา ใชเวลาฝกอบรม 2 วนัเหมาะสมดีแลว   และมีผูเขารับการฝกอบรมบางสวน เห็นวา ควรจัด
ฝกอบรม 1 วัน    

      การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม หลังจากผูวจิัย ไดทําการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมแลว  ไดปรับปรุงแกไข    หลักสูตรตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา ดงั
ภาคผนวก   ผูวิจัยไดปรับปรุง  หลักสูตรฝกอบรม ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ   ดังนี้  
                     1.   ปรับภาษา ขอความท่ีใช ควรส้ัน กระชับ และชัดเจน 

2. เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู     ควรเปนMapping Flowchart    เพื่อสะดวกในการ 
เขาใจสําหรับผูใหญ   

3. ควรมีแบบฝกหัดทายบทหลังจบหนวยการเรียนรูแตละหนวย  
                     4.   ควรปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาการอบรม  
                     5.   ควรใชภาพประกอบเพื่อใหดูนาสนใจ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

 
สรุปผลการวิจัย   อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
   การวิจยั   เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน   อําเภอบอพลอย 

จังหวดักาญจนบุรี     เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษา   
ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี   2)  เพ่ือสรางหลักสูตรฝกอบรม   3)  เพ่ือทดลองใช    
หลักสูตรฝกอบรม    4)  เพ่ือประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม  ดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  กอนและหลังการฝกอบรม  ดานความคิดเหน็ท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม และดาน
ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง   ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  ใน 
13 อําเภอ  เขตจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 198  คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั ไดแก วิทยากรอาชีพระยะส้ัน
จากอําเภอบอพลอย จํานวน 21  คน  โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample)   เคร่ืองมือท่ีใชการ
วิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือวิจัย ไดแก  หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี    แบบทดสอบความรูความเขาใจ กอน
การฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  แบบสัมภาษณ ความคิดเห็น และแบบประเมินความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ผูวิจยัใชแบบแผนการวิจัย แบบ  Pre Experimental Design  แบบกลุมเดียว One 
Group Pretest Posttest Design  การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช     รอยละ  (%)    คาเฉล่ีย   ( x )    สวน       
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แบบ  t – test  dependent  และวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  นําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผลการวิเคราะห ขอมูล
ตามข้ันตอนการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานพบวา วิทยากรอาชีพระยะส้ัน   มีความตองการใหเพิ่มพูน 
 ความรูความเขาในเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง     เกี่ยวกับ แนวคิด ลักษณะการประเมิน 
ตามสภาพจริง     เทคนิควิธีการ    วิธีการ    และเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง    

84 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

85

 

เกณฑการประเมิน    และการจัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริง        ในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน  
   ผลการพัฒนาหลักสูตร   พบวา หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย คําแนะนําการใช
หลักสูตรฝกอบรม   หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงคท่ัวไปของหลักสูตร   วัตถุประสงค เฉพาะ
ของหลักสูตร   กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือ   การวัดผลประเมินผล และ  เนื้อหาของหลักสูตรฝก     
อบรม  ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวย ไดแก หนวยท่ี 1 แนวคิด ลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริง  หนวยท่ี 2  เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง  หนวยท่ี 3 เกณฑ
การประเมิน  หนวยท่ี 4 การจัดทําแผนการประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนอาชีพ
ระยะส้ัน   ซ่ึงประกอบดวยภาคทฤษฎีดานความรูความเขาใจ แนวคิดลักษณะสําคัญของการ
ประเมินตามสภาพจริง  และภาคปฏิบัติ   ไดแก เทคนิควิธีการสรางเคร่ืองมือการประเมินผล เกณฑ
การใหคะแนน และการจัดทําแผนการประเมินตามสภาพจริง       
                     ผลการทดลองใชหลักสูตร     ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น กับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน ของอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 21 คน วันท่ี 1-2 กุมภาพันธ  2551 
โดยฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ   วิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความต้ังใจรับการฝกอบรม 
กระตือรือรนรวมกลุมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ซักถามวิทยาและพี่เล้ียง  โดย
บรรยากาศเปนกันเอง 
                 ผลการประเมินผลหลักสูตร พบวา วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  ของอําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี  มีความรูความเขาใจ เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง กอนและหลังการ
ใชหลักสูตรฝกอบรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยหลังการฝกอบรม 
มีความรูความเขาใจเร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง  สูงกวากอนการอบรม   ดังนี้  
                             1   ความรูความเขาใจ ในหนวยท่ี 2 เร่ือง เทคนิค วิธีการ และเคร่ืองมือการ
ประเมินตามสภาพจริงผานเกณฑ ในลําดับสูงท่ีสุด  และมีความรูความเขาใจในหนวยท่ี 4 เร่ือง การ
จัดทําแผนการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน   ผานเกณฑใน
ลําดับตํ่าท่ีสุด       
                             2    ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา ในภาพรวมของ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  มีความสามารถประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  วิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความสามารถสราง เคร่ืองมือท่ีใชวัดและ       
ประเมินผล ระดับสูงท่ีสุด   ความสามารถ   เขียนแผนการสอน  ระดับตํ่าท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

86

 

                              3     ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรพบวา  วิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความคิดเห็นวา 
ดานความรูเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง ท่ีไดรับจาก การฝกอบรมสามารถนําความรูความ
เขาใจไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน ไดดียิ่งข้ึน   และพึงพอใจในบรรยากาศการ
ฝกอบรม กระบวนการนําเสนอใหความรูของวิทยากรหลักและวิทยากรพี่เล้ียง  ระยะเวลา  2 วัน 
ของการฝกอบรมสวนใหญเห็นวาเหมาะสมดีแลว  
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถนํามาอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้ 
   1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา วิทยากรอาชีพระยะส้ัน และผูเกี่ยวของตางมี
ความตองการใหมีการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากรอาชีพระยะส้ัน แตละคน ภูมิปญญา     
ทองถ่ิน ดานการศึกษาอาชีพ   แต มีคุณวุฒิทางสามัญ ท่ีหลากหลายระดับการศึกษา ยังขาดความรู
ความเขาใจในเร่ืองการวัดและประเมินผล ในลักษณะการประเมินผลตามสภาพจริง และจําเปนท่ี
ตองมีความรูความเขาใจในเร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อาชีพระยะส้ัน  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มุงสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางอาชีพ 
ในระดับชุมชน    วิทยากรอาชีพะระยะส้ัน ซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการจัดเรียนการสอน  สงเสริม
การเรียนรูและกระบวนการวัดผลและประเมินผล ของผูเรียนดานอาชีพซ่ึง เนนการปฏิบัติใหเห็น
ผลงานหรือช้ินงานโดยแทจริง  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีความรูในเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
ซ่ึงเปนวิธีการวัดผล ประเมินผลท่ีมีเคร่ืองมือหลากหลาย   สามารถวัดผลไดเชิงประจักษ  และจาก
การศึกษาความตองการฝกอบรม    เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง      สําหรับวิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน  จากวิทยากรอาชีพระยะสั้น   ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ไดแก 
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ   เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานดานการศึกษาอาชีพ      
พบวา มีความตองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน โดยจัดฝกอบรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ได
รวมกิจกรรมท่ีหลากหลาย      มีการศึกษาเอกสาร  ถามตอบ  นําเสนอผลงาน วิพากษวิจารณ ฝก
ปฏิบัติจริง และรวมกันสรุปผลการเรียนรู  นอกจากนั้น การฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ  
บุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองท่ียังไมเคยศึกษาหรือไมมีความรู ใหเกิดความความรู 
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ความเขาใจ      และมีประสบการณ ในเร่ืองท่ีกําหนดภายในระยะเวลาอันส้ัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
หลักสูตรฝกอบรมกําหนดกิจกรรมในการใหความรูท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับ ชารี มณีศรี 
(2538:89)กลาววา  การฝกอบรมเปนส่ิงจําเปน บุคคลท่ีทํางานใหมยอมตองการทักษะในการทํางาน 
ตองการเขาใจนโยบายวิธีดําเนินงานในสวนผูมีประสบการณท่ีตองการความรู ข้ันสูง เพื่อ      
ประยุกตใชกับการทํางาน  เรียนรูวิทยาการสมัยใหม การเรียนรูเพื่อปองกันปญหาการเรียนรูจากกัน
และกัน ความคุนเคยมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทําใหเกิดการประสานสัมพันธในการ
ทํางานรวมกัน  และยังสอดคลองกับ วิน เช้ือโพธ์ิหัก (2537:30) กลาววา  การฝกอบรมเปนการ   
เพิ่มพูนความรู และแนวคิดใหม ๆ เนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ ความรู หลักการ ทฤษฎี ใน
เร่ืองท่ีเขารับการฝกอบรม  การฝกอบรม จึงเปนการบรรยาย อภิปราย สรุปเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับ
ความรูนั้น และเปนการใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือฝกปฏิบัติงานโดยใชเคร่ืองมือ หรือวัสดุ  
เกื้อหนุนเชนเดียวกัน หรือคลายคลึงกับเคร่ืองมือ ก็จะทําใหผูเขารับการฝกอบรม มีความชํานาญ 
ความคลองแคลว ในการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับ คุณาวุฒน  รานจันทร (2532 :44) 
กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการใหการศึกษาวิธีหนึ่งท่ีมุงเนนใหบุคคลไดเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ เจตคติ และประสบการณในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ จนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง    
พฤติกรรมไปในทางท่ีตองการ ภายใตเง่ือนไขของสภาพการณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 2.     ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบวา   หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย  คําแนะนําการ
ใชหลักสูตรฝกอบรม   หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงคท่ัวไปของหลักสูตร   วัตถุประสงค เฉพาะของ
หลักสูตร   กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือ และการวัดผลประเมินผล  เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม          
ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวย ไดแก หนวยท่ี 1 แนวคิด ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  
หนวยท่ี 2  เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง  หนวยท่ี 3 เกณฑการประเมิน  หนวยท่ี 4 
การจัดทําแผนการประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน   ซ่ึงประกอบดวย     
ภาคทฤษฎีดานความรูความเขาใจ แนวคิดลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง  และภาคปฏิบัต ิใน
เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือการประเมินผล เกณฑการใหคะแนน และการจัดทําแผนการประเมินตามสภาพจริง      
พรอมใหมีการปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนการฝกอบรม  ซ่ึงพบวา    วิทยากรอาชีพระยะส้ันท่ีเปนผูเขารับการ  
ฝกอบรมมีความตั้งใจรับฟงวิทยากรใหความรู กระตือรือรนในการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ ตลอดจน
มีบรรยากาศความเปนกันเองระหวางผูเขารับการฝกอบรม และวิทยากรใหความรูหลักสูตร           
ฝกอบรม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ หลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนโดยกําหนดหลักการและเหตุผล
ของหลักสูตรท่ีสําคัญ เพื่อใหวิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความรูความสามารถประเมินผลตามสภาพ
จริง  ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะส้ัน        เนนใหหลักสูตรสนองปญหา     และความ        
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ตองการของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับ  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ (ชาตรี  มณี
โกศล 2539 :  115)  ท่ีกลาววา  ความตองการและความสนใจ  (Need  and  Interest)  ผูใหญจะเกิด
การเรียนรูไดดี   ถาหากวาตรงกับความตองการและความสนใจของเขา นอกจากนี้สอดคลองกับ 
เปร่ือง กุมุท (อางในรชฏ พันทิพยแพทย 2538:42) กลาววา  ข้ันตอนการจัดหลักสูตรฝกอบรม ควรมี
การสํารวจความตองการฝกอบรม   รวมท้ังยังสอดคลองกับ สาคร พุทธปวน  (2533:199) ท่ีกลาววา
กิจกรรมและวิธีการอบรม ท่ีใชไดผลและเปนท่ีพอใจของผูเขารับการอบรม  ไดแก การสราง
บรรยากาศความเปนกันเองดวยการมีพิธีเปด พิธีปด เชิญบุคคลสําคัญในทองถ่ินเขารวมในพิธี การ
นําเสนอภาพหรือตัวอยางของจริงพรอมกับบรรยายประกอบ การบรรยายเชิงสนทนา อยางไมเปน
ทางการ  การรวมเสนอความคิดเห็น การไดใหผูเขารับการอบรม แสดงและเสนอความคิดเห็นดวย
ตนเอง การจัดใหมีการละเลน หรือเกมเปนระยะๆ แทรกระหวางหนวยการอบรม   และผูวิจัย ได
ดําเนินการสรางหลักสูตรตามทฤษฎีของ ทาบา  (Taba 1962 :10)  ท่ีกลาววา องคประกอบของ     
หลักสูตร  4 สวนสําคัญ คือ 1)  จุดมุงหมาย 2) เนื้อหาวิชา 3)  กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการ
สอน  4) การประเมินผล  และสอดคลองกับ ธํารง บัวศรี (2532:7-8)    ท่ีกลาววาองคประกอบของ
หลักสูตรควรประกอบดวย    1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) จุดประสงคของการเรียนการสอน 3) 
เนื้อหาสาระและประสบการณ 4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 5)  วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียน
การสอน  6 การประเมินผล   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยของ มาเรียม 
นิลพันธุ (2536:71)   ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูล
พื้นฐานสําหรับการสรางหลักสูตร 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การ
ประเมินหลักสูตร และในดานการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบ
ตาง ๆในการสรางโครงราง หลักสูตร   โดยผูเช่ียวชาญ เปนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีทําใหหลักสูตร
ฝกอบรม มีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช  ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ   ศิริมาส พฤหัสนันท 
(2543  : 83)  ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง ทักษะและวิธีสอนสําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆ
มณฑล        ราชบุรี  และชีวิน  จินดาโชติ  (2547 : 73)  ไดทําการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การ 
ประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ไดนําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีสราง
ข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง แลวนําไปปรับปรุงแกไข   
หลักสูตร เพิ่มเติมกอนนําไปทดลองใช  ซ่ึงการนําหลักสูตรไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบนั้น เปนการ
ทําใหหลักสูตรฝกอบรมมีความสมบูรณ  ในการนําไปใชฝกกิจกรรม การเรียนรูไดมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน  
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน อําเภอบอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี   ผูวิจัยทําการทดลองใชหลักสูตร             
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กับ วิทยากรสอนอาชีพระยะส้ัน  ในเขตอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 21 คน ใชเวลา
อบรม 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบดวย   การใหความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  วิธี   
การอบรม ใชการบรรยาย การอภิปราย สถานการณจําลอง บทบาทสมมุติ ศึกษาใบความรู ฝกปฏิบัติ
ตามใบงาน  และทําแบบฝกหัดทายบท  พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีความต้ังใจฟงวิทยากรให
ความรู กระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆท่ีวิทยากรมอบให   ตลอดจนมีบรรยากาศความเปน
กันเองระหวางผูเขารับการฝกอบรม     และวิทยากรใหความรูหลักสูตรฝกอบรม ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาในหลักสูตรกําหนดกิจกรรมและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกันในการใหความรูผูเขารับการ
ฝกอบรม  สอดคลองกับซิลลิแกน,ไวเซสกิ,อารโนลและซาคิส  (Sullivan, Wircenski, Arnold และ 
Sarkees 1990   อางถึงใน  บุริม  โอทกานนท  2549)    ไดกลาววา การที่จะทําใหบรรยากาศนาเรียนนั้น      
เราตองมีความเขาใจถึงลักษณะการเรียนรูของผูใหญท่ีจะเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูของผูใหญ นั้น   มีหลักอยู   5  ประการ  ดังนี้  1)   มีภาวะผูนํา    :     ผูใหญท่ีจะเขา
รับการเรียนรูฝกอบรมน้ันจะตองมีภาวะผูนําในการท่ีจะกําหนดทิศทางการเรียนรูท่ีตนเองจะไดรับ  
2)  ประสบการณ  :   ประสบการณจะถูกนําไปใชในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดใหเชน
การอภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปญหา  3)    การเรียกรองความสนใจ   :     การเรียกรองความ
สนใจมีพลังในการท่ีจะกระตุนใหเกิดความสนใจ   ผูใหญจะเกิดการจูงใจใหเรียนรูเม่ือเขามีความ
ตองการที่จะรูอะไรบางอยาง ดังนั้นผูสอนควรท่ีจะทําการกระตุน อารมณของความอยากเรียนรูให
เกิดข้ึน 4)   ใหความนับถือ    :     การสอนผูใหญนั้นผูสอนตองทําใหผูเรียนเห็นความแตกตาง    
และขีดความสามารถท่ีจะทําใหพวกผูเรียนรูมากข้ึน ผูเรียนนั้นมักจะเปดใจในการเรียนรูถามี
ความรูสึกยอมรับนับถือ    5)   การเรียนรูท่ีมีลักษณะเปน Novel   :   ลักษณะการเรียนรูแบบ         
Novel styles    คือมีความแตกตางของรูปแบบการเรียนรู   เพราะผูใหญแตละคนมีการเรียนรูท่ี
แตกตางกันออกไปถึงแมคุณลักษณะดังกลาวจะแฝงอยูความอยากเรียนรูเหมือน ๆ  กัน  และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ วิจิตร  อาวะกุล (2540 : คํานํา) ซ่ึงไดกลาววา การฝกอบรมชวยใหบุคคล
ไดพัฒนา เกิดความรู ความชํานาญ ตลอดจนทัศนคติ พฤติกรรมท่ีจะชวยเกื้อกูลการปฏิบัติงานให
เกิดผลดี  มีประสิทธิภาพ  
  4.   ผลการประเมินหลักสูตร พบวา  กอนและหลังการอบรม วิทยากรอาชีพระยะส้ัน  มีความรู
และความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้ง
ไว     โดยหลังการฝกอบรมมีความรูความเขาใจสูงกวากอนการอบรมในระดับผานเกณฑ  ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวา กอนการเขารับการอบรม วิทยากรอาชีพระยะส้ัน ยังไมมีความรูความเขาใจ เร่ืองการประเมินผลตาม
สภาพจริง  เม่ือเขารับการฝกอบรม  โดยไดรับความรูจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และศึกษาใบความรู ทําแบบหัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

90

 

ตลอดจนไดรับการฝกปฏิบัติในการสรางเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล การกําหนดเกณฑการใหคะแนน และการ
เขียนแผนการประเมินตามสภาพจริง     ทําใหมีความรูความเขาใจ เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีใชในสอน
อาชีพระยะส้ัน       สงผลใหคะแนนทดสอบความรูความ       เขาใจ หลังการฝกอบรม           สูงกวากอนการฝกอบรม   
ซ่ึงสอดคลองกับ  วิน เช้ือโพธ์ิหัก (  2537:30)  ท่ีกลาววา  การฝกอบรมเปนการใหผูเขาอบรมได    
ลงมือปฏิบัติงาน โดยใชเคร่ืองมือหรือวัสดุเกื้อหนุน เชนเดียวหรือคลายคลึงกับเครื่องมือหรือวัสดุ
เกื้อหนุน เชนเดียวกับท่ีใชอยูในองคการ เชน การฝกอบรมการลงบัญชีก็จะตองใหผูเขาอบรมได  
ลงมือปฏิบัติการลงบัญชีในขณะฝกอบรม โดยใชรูปแบบของบัญชีเชนเดียวกับท่ีใชในองคการ  ก็
จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง    
สอดคลองกับ   เริงลักษณ โรจนพันธ (2529:9) ท่ีกลาววา  การฝกอบรมทําใหการปฏิบัติงานดีข้ึน 
และการฝกอบรมชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา ไดมากข้ึน เพราะผูท่ีไดรับการ
ฝกอบรมแลว ยอมรูและเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และถูกตอง   
  ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา ในภาพรวมของวิทยากรอาชีพ
ระยะส้ัน  มีความสามารถประเมินผลตามสภาพจริง อยูในระดบัปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผู
เขารับการอบรมมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน กลาวคือ  จัดลําดับความสามารถ ไดดังน้ี 
ความสามารถสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล เปนลําดับสูงสุดระดับปานกลาง รองลงมาไดแก
ความสามารถออกแบบภาระงาน ความสามารถกําหนดเกณฑการประเมิน    และความสามารถ
เขียนแผนการสอน ตามลําดับ  ท้ังนี้จากการท่ีวิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความสามารถในการสราง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เปนลําดบัสูงสุด แมวาอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะวา 
ระยะเวลาในการฝกอบรมของหนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ืองเทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล
ตามสภาพจริง คอนขางเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับ ทวีป อภิสิทธ์ิ (2534 : 28-31)  ท่ีกลาววา 
กระบวนการฝกอบรมตองกระทําอยางเปนข้ันตอนตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบ ตองพิจารณาถึง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ และยังไดสอดคลองกันกับ พะยอม วงศสาร
ศรี (2533 : 197-198)  ไดกลาววาการฝกอบรมเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ การทํางาน 
เพื่อใหบุคคลสามารถทํางานในตําแหนงหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการฝกอบรม     พบวาในภาพรวม วิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีความคิดเห็น
วา หลังการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงเพิ่มข้ึน   และคาดวาจะ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้นไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ด   าน
วิธีการฝกอบรม  บรรยากาศ  สถานที่ฝกอบรมและระยะเวลาการฝกอบรม   ผู เขารับการ
ฝกอบรมสวนใหญเห็นวา เหมาะสมดีแลว   อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ตามขั้นตอนอยางมีระบบ  โดยมีการสํารวจ ขอมูลพื้นฐาน ดานความตองการฝกอบรม เร่ือง
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การประเมินผลตามสภาพจริง ของวิทยากรอาชีพระยะส้ัน และสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา   การวัดและประเมินผล  ศึกษา วิเคราะห
เอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    และผูวิจัยไดนําโครงรางหลักสูตรไปตรวจสอบคุณภาพจากผู       
เช่ียวชาญ     และปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับ
ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2537:217) ท่ีกลาววา การ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเปนการประเมินระหวางการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรมี             
วัตถุประสงคเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร  
โดยมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตร แลวนําผลจากการวัดมาประเมินผล
แตละตอนของหลักสูตรวา มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตร  ในการท่ีจะปรับปรุงสวนประกอบทุกสวน
ของหลักสูตรไดถูกตองกอนท่ีจะนําไปใชจริงตอไป   นอกจากนี้วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  มี
ความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจดวยวิธีการฝกอบรมท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับ   
เบน.เอ็ม.ฮาริส Ben M. Harris   ( 1985, อางในวัชรา เลาเรียนดี 2541: 37-43)  ท่ีไดกลาวถึงการจัด   
กิจกรรมฝกอบรมไว 23 กิจกรรม ท่ีสามารถผสมผสานกันได ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีใชในการฝกอบรม
เพื่อใหประสบความสําเร็จ 
  จากผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม  แมวาหลังการอบรม  วิทยากรอาชีพระยะส้ัน มี
คะแนนทดสอบผานเกณฑ สูงกวากอนการอบรม ก็ตาม  แตผานเกณฑคอนขางตํ่า   และผลการ
ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในภาพรวม และรายดานการประเมิน 4 ดาน
คือ ดานการเขียนแผนการสอน การออกแบบภาระงาน  การเสรางเคร่ืองมือท่ีใชวัด ประเมินผล   
การกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมิน มีวามสามารถระดับปานกลางคอนขางตํ่า ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะวา วิทยากรอาชีพระยะส้ัน มีระดับการศึกษาตางกนั  และการจัดกลุมฝกปฏิบัติ เปนหมวดวิชา 
โดยแตละกลุม มีจํานวนผูอบรมไมเทากัน  จึงเปนตัวแปรแทรกซอนการวิจัยคร้ังนี้  
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน  อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและเสนอแนะเพ่ือ
การวิจยัคร้ังตอไป มีรายละเอียด ดังนี ้
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 1.     จากผลการวิจัยพบวา   หลังการฝกอบรม    วิทยากรอาชีพระยะส้ันมีความรูความเขาใจ 
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง   สูงกวากอนการอบรม ก็ตาม   แตยังผานเกณฑในระดับตํ่า     
ดังนั้น หากมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับวิทยากร
อาชีพระยะส้ัน พื้นที่อําเภออ่ืนๆ   คร้ังตอไป    ควรมีการจําแนกจัดกลุมระดับการศึกษา และ จําแนก
ประเภทหมวดวิชาอาชีพระยะส้ัน    ประสบการณ เพศ และวัย  ของผูเขารับการฝกอบรม ใหชัดเจน  
 2.  ควรมีการศึกษาวจิัย การพัฒนานวตักรรม อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน เชน การพัฒนาคูมือการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับ
วิทยากรอาชีพระยะส้ัน การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับวิทยากรอาชีพระยะส้ัน โดยจําแนกเปนรายหมวดวิชาตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

93 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กนกวรรณ  บ้ังทอง.  “การศึกษาผลการเรียนวิชาคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
                  จากการประเมินผล โดยใชแฟมสะสมงาน.” วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต    
                  สาขาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  การวิเคราะหความตองการดานอาชีพของชุมชน.  กรุงเทพฯ,  2538. 
กรมวิชาการ.  สรุปผลการสัมมนา เร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับหลักสูตร ท่ีพึงประสงค.  กรุงเทพฯ: 
                  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539. 
________.  ข  ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : 
                  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540. 
________.  รวมบทความเกีย่วกับ Authentic Assessment.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544 . (อัดสําเนา) 
กฤษณยี  อุทุมพร.  “ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การสรางเคร่ืองมือสอบมาตรฐานฝมือนักเรียน  
                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ระบบทวิภาคี.” ปริญญา 
                  นิพนธ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร   บัณฑิตวิทยาลัย     
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2541. 
กอบกิจ  ตณัฑเจริญรัตน.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อเสริมสราง 
                  สุขภาพ   ของผูสูงอายุ.”  ปริญญานิพนธ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  วิชาเอกการอุดมศึกษา  
     มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2536. 
กาญจนา  คุณารักษ.  หลักสูตรและการพฒันา.  นครปฐม:  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขต    
                  พระราชวังสนามจันทร, 2540. 
________.  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 
กําธร ไพจิตต.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง  “ การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี”    สําหรับอาสา 

    สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เขตเทศบาล  จังหวดัสุพรรณบุรี .” วิทยานพินธ     
    ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการ นิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
    ศิลปากร, 2542. 

จิราพร  ศิริทว.ี  “การประเมินจากแฟมสะสมงาน.”  ศึกษาศาสตรปริทัศน.  ปท่ี 1 (มกราคม-เมษายน  
    2540) : หนา 18 , 22-23 , 29. 

ชีวิน   จนิดาโชติ.  “ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครู 
                 โรงเรียนประถมศึกษา.” วิทยานพินธ ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ    
                  นิเทศ    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

94 

ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช.  “การพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3.” ดุษฎีนิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัดผล     
    และ  ประเมินผล     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2540.      

ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช.  คูมือการเขียนแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ.  กรุงเทพฯ : ฟสิกสเซ็นเตอร,  2545.   
ตุ    จงรักษ.  “กระบวนการวดัผลและประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  :  กรณีศึกษา 

    โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   จังหวัด  
     หนองคาย.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยชอนแกน,  2543. 

ถนอมวรรณ   ประเสริฐเจริญสุข. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน.  ขอนแกน : เอกสาร 
                      ประกอบการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 
ทวีป  อภิสิทธ์ิ.   เทคนิคการเปนวิทยากรและนักฝกอบรม. กรุงเทพฯ : พับลิคเนสพรินท, 2536. 
ธวัชชัย   ชัยจิรฉายากุล.  การพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 
                      2529. 
ธํารง  บัวศรี. ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร:การออกแบบและการพัฒนา.  พิมพคร้ังท่ี 2 .กรุงเทพฯ:  
                     โรงพิมพลาดพราว, 2532. 
บุญมี  เณรยอด.    หลักการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  มป.ป.(อัดสําเนา) 
บุริม  โอทกานนท,  การเรียนรูของผูใหญ [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 10 ธันวาคม 2550.  เขาถึงได  
                    http://bloggang.com/viewdiary.php?id=jazzie&month=10-2006&date=18&     
                    group=5&gblog=6       
บรรพต  สุวรรณประเสริฐ. การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  
                      เดอะ โนเลจ เซนเตอร, 2544. 
บุญเลิศ  สองสวาง. ประมวลสาระชุดวิชา ปรัชญา และหลักการศึกษานอกโรงเรียน หนวยท่ี 8.   
                      นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 
ปนัดดา  พงศนภาพไิล.   “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม : การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว 
                      พระราชดําริ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตร 
                      และการนิเทศ    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 
ประยงค  เนาวบุตร.  ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หนวยท่ี 1 .  
                      นนทบุรี  : สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 
ปฏิพัทธ   สุวรรณศร. การประเมินผลตามสภาพจริง.  กรุงเทพฯ : กรมวชิาการ, 2539. 
ประภาพิศ   ปองคํา. “การศึกษาสภาพการจดักิจกรรม การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูท่ีแทจริง           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

95 

                     และ การวัดการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสมงานในวิชาคณิตศาสตร  
                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนในสังกัด  สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดั 
                     ขอนแกน.” วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 
พะยอม   วงศสารศรี.  การบริหารทรัพยากรมนุษย.    พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : ฟนนี่พลับบลิชช่ิง, 2533. 
ไพศาล  หวังพานิช. หลักและวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง.  กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการ  
                      ประชุมทาง วชิาการ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545. 
มาเรียม นิลพันธุ. “การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม.” ปริญญานิพนธ  ปริญญาดุษฎีบัณฑติ     
                      บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ประสานมิตร, 2536. 
มาเรียม  นิลพนัธุและคีรีบูน จงวุฒิเวศย.“รายงานการวิจยั เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสา   

        สมัครทองถ่ินในการ ดแูลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  (อส.มศ.).”, นครปฐม :   
        มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2542. 

________.  รายงานการวิจยัเร่ือง การสังเคราะหงานวิจยัทางดานหลักสูตร.  นครปฐม  :  สถาบัน 
                     วจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
รชฏ  พันธุทิพยแพทย.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมเกษตร.” วิทยานิพนธ 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  : นครปฐม,  2538. 
เริงลักษณ  โรจนพันธ.  เทคนิคการฝกอบรม. กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

        ประสานมิตร, 2529.  
วิจิตร   อาวะกลุ.  การฝกอบรม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย., 2540. 
วิมลรัตน  สุนทรโรจน. นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู.  มหาสารคาม : ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน  
                      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 
วรพจน   แสงสวัสดิ์.  “การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง   
                     สําหรับ ครูประถมศึกษา.”  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาหลักสูตรและ 
                      การนิเทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
วัชรา  เลาเรียนดี.  การนิเทศการสอน. นครปฐม : โครงการสงเสริมการผลิตตํารา  และเอกสาร 
                      การสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 
วัฒนาพร  ระงบัทุกข.  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ:  
                     เลิฟแอนดลิพเพรส, 2541. 
วิชัย   วงษใหญ.  การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ 
                      มหาวิทยาลัย, 2537. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96 

________.   ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร หนวยท่ี 2 . นนทบุรี  : 
                      สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
วิชาการ,  กรม.   คูมือการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.    
                     2533).  พิมพคร้ังท่ี 2  กรุงเทพฯ : รงพิมพลาดพราว, 2533.   
วิน  เช้ือโพธ์ิหกั.  การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติงเฮาส, 2537. 
 วินัย  บัวแดง.   “การพัฒนาคูมือการประเมินผลตามสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
                     สําหรับครูประถมศึกษา.”  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร           
                     และการนิเทศ     มหาวิทยาลัยศิลปากร,   2547. 
สงบ  ลักษณะ.   ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการศึกษา .  1, 12 ( มีนาคม  2542) : 1-15. 
สงัด  อุทรานันท.  พื้นฐานและหลักการพฒันาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมิตรสยาม, 2532 . 
สมนึก  ภัททิยธนี.  การวัดผลการศึกษา.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2544. 
สมพิศ   วงษแหยม. “สภาพและปญหาการใชทรัพยากรทองถ่ินในการพฒันาหลักสูตรของโรงเรียน 
                     ประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.”    
                     วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
                     บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
สมศรี กิติศรีวรพันธุ.  “การประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนดวยแฟมสะสมงานของนักเรียน  ช้ัน 
                     ประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.”  
                     วทิยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543. 
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง. เชียงใหม : 

       โรงพิมพแสงศิลป, 2545. 
สรอยทิพย  อุจวาที.  “ความพรอมในการเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง และ     
                     ความสามารถในการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 
                     อําเภอ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาการศึกษาผูใหญ    บัณฑิตวิทยาลัย       
                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539. 
สวัสดิ์  จงกล.   สารัตดีทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  อักษรบัณฑิต ,  2536. 
สาคร  พุทธปวน.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปองกันการใชยาผิดและยาเสพติด สําหรับ 
                     บุคลากรในงานสารธารณสุขมูลฐาน.”  ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  วิชาเอก 
                     การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ประสานมิตร,  2533.     
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.   “การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนกลุมงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

97 

                     และพ้ืนฐานอาชีพ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  
                     พ.ศ.2533).  กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539. 
เสนาะ  ติเยาว.   การบริหารงานบุคคล.   พิมพคร้ังท่ี 8.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย    
                    ธรรมศาสตร, 2534. 
สุมาลี  สังขศรี. ประมวลสาระชุดวิชา การศกึษาตลอดชีวติ และการศึกษานอกระบบ เลม 2.  

       กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. 
สุรกุล  เจนอบรม. “ เร่ืองนารูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน.”  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2533.   
สุวิทย   คํามูล.  แฟมสะสมงาน.  กรุงเทพฯ: บริษัททีพีพรินท จํากัด, 2540. 
ศิริมาส  พฤหัสนันท.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครู 
                     อาชีวศึกษา   สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี.” วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา  
                     หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. 
เอกวิทย   ณ  ถลาง.  ภูมิปญญาชาวบานส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย.   

         นนทบุรี : โครงการกติติเมธี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2540 .                
     

ภาษาตางประเทศ  
Alford, E.C.  “The Development of an In-Service Education Design Placing First Priority    

                   on the person”.  Dissertation Abstracts 35 (February 1975) :1970-1971 A. 

Beauchamp, George A. Curriculum  Theory. Illnois : The  Kass  Press,1968. 
 _________.  Curriculum  Theory. 4 th ed. lllinois: F.E.Peacock Publiser,1981. 
Good, Carter V. Dictionary of Education. 3 rd ed. New York : McGraw – Hill Book Co., 1973. 
Holf, J.  “ A Study of Teacher”s  Use of Portfolios in Evaluation Student Learning”.  Dissertation   
                         Abstracts International.  54 (March 1994 ): 3411.  
Nicholson, B.W.   “Design for an In-service Education : Model for General  Education and  
                        Special Education Elementary Teachers An Assessment  of Their Perceived    
                        Needs Service  Education.” Dissertation Abstracts 37 (January 1997) 1880. 
Taba, Hilda. Curriculum Development : Theory and Practice. New York :  Harcout Brace    
                     and World , 1962. 
Tyler, Ralph W.  Basic Principles of Curriculum and  Instruction.  Chicago : The  University  of   

        Chicago  Press, 1949.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History

	Button1: 


