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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
2.การสร้างหลักสูตร  3. การทดลองใช้หลักสูตร   4.การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีการด าเนินการดังนี้ 
1. การศึกษานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นการวิเคราะห์เอกสารซึ่งพบว่า นโยบายนั้น

ให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยให้มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพไปใช้ใน
กิจกรรมนักศึกษา 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความรู้และทักษะการประกันคุณภาพที่ควรเสริมสร้างให้กับ
นักศึกษา  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  ได้เนื้อหาความรู้ที่ควร
ปลูกฝังให้กับนักศึกษา 

3. การส ารวจความต้องการของคณะวิชาในการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่าสภาพปัจจุบันคณะวิชามีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

4. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะการประกันคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 
สภาพปัจจุบันนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้การประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

5. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  ได้ผลสรุปองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
หลักการ จุดมุ่งหมาย  เนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล  ส่วนรูปแบบของ
หลักสูตรฝึกอบรมเน้นการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ   และสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างหลักสูตร เป็นการเขียนโครงร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ได้องค์ประกอบของหลักสูตรคือ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ  จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม 
สื่อการฝึกอบรม  และการวัดผลประเมินผล  จากนั้นน าโครงร่างหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาประมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน  

 
  * ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน ) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
** นิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตร กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน ) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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ขั้นตอนที่ 3    การทดลองใช้หลักสูตร  เป็นการน าหลักสูตรไปทดลองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2  ระยะคือ 
การศึกษาน าร่อง และการทดลองใช้หลักสูตร   การศึกษาน าร่องด้วยการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 15 คน 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หลักสูตรในสภาพจริง  หลังจากนั้นน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 30 คน ใช้เวลาในการทดลอง 
30  ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว ท าการทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน และทดสอบด้วยค่า t- test แบบ dependent  พบว่า คะแนนวัดความรู้ความเข้าใจ คะแนนวัดเจตคติ ต่อการ
ประกันคุณภาพหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ความเข้าใจ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70 ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านเจตคติ มีประสิทธิภาพสูงกว่า 3.50 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 2.50 และความเหมาะสมของการทดลองใช้หลักสูตรอยู่ในระดับ
มาก 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร จากผลการทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร   ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  โดยปรับปรุงด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาและปรับปรุงภาษาในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  แล้วจัดท าเป็นหลักสูตร และคู่มือ
การใช้หลักสูตร ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการฝึกอบรม 

ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร / หลักสูตรฝึกอบรม/ การประกันคุณภาพ 
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Abstract 
The main purpose of this study was to develop a training curriculum to enhance the knowledge 

and quality assurance skills of undergraduate students. The research methodology was as follows. 

Firstly, the researcher: 

(1) found that the policy of the Office of the Commission of Higher Education focuses on 

developing students by providing them with knowledge and quality assurance skills that they 

can apply in their studies as well as in the workplace after graduating; 

(2) conducted interviews with five experts regarding the knowledge and quality assurance skills 

that would be of benefit to undergraduate students; 

(3) found that the faculties’ need to improve the knowledge and quality assurance skills of 

undergraduate students was great; 

(4) surveyed the opinions of undergraduate students regarding quality assurance skills, finding 

that their understanding of quality assurance skills was at an intermediate level; 

(5) reviewed documents and research related to the components and organization of training 

curricula; it was found that the components of a training curriculum may be categorized as (a) 

the problems and essential needs addressed by a curriculum, (b) its guiding principles, (c) its 

goals, (d) its content area, (e) its training activities, (f) its student materials, and (g) its 

assessment methods; it was also found that a training curriculum should be organized in a 

way that (h) is consistent with the problems and essential needs it aims to address and (i) 

enables the curriculum to be implemented. 

Secondly, on the basis of the above research, the researcher designed a curriculum that aimed to 

provide students with knowledge and quality assurance skills. The curriculum was carefully considered by 

five experts with regard to its appropriateness and consistency. This resulted in an approval of the draft 

curriculum. 

Thirdly, the curriculum was tested as a pilot study using fifteen undergraduate students from 

Huachiew Chalermprakiet University. The curriculum was then used with thirty undergraduate students 

from the same university for 30 hours duration. It was a one-group experiment designed with a pre-test 

and a post-test. The data were analyzed using fundamental statistics and a dependent t-test. It was found 

that the results of the achievement test and the attitude test were higher after using the curriculum, with 

significant statistical difference at .01. The average scores for the achievement test and the attitude test 

were higher than 70 and 3.50 respectively. The average score for quality assurance skills was higher than 

2.50. The appropriateness of the curriculum was at a high level. 



ศลิปศาสตร์ปริทศัน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 : 4 
 

Fourthly, the curriculum was evaluated and revised. The curriculum was judged as effective in 

accordance with curriculum evaluation criteria. The appropriateness of its content and the consistency of 

its language were further improved. Finally, the curriculum was completed and a teacher’s manual was 

produced, for use in providing students with knowledge and skills related to quality assurance. 

 

Keywords :  Curriculum Development, Training  Program Curriculum, Quality Assurance.  
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บทน า 
 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่ปี 1990  เป็นต้นมา เป็นทศวรรษที่ทั่วโลกกล่าวถึง “คุณภาพ” กันมากทั้งใน
ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษาด้วย โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และคุณภาพที่กล่าวถึงจะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (Frazer. 1992, p 9 ;Tovey . 1994, p 2 ; Harman 1996 , p6 )  ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนให้มีคุณภาพนั้น นักการศึกษาได้น าแนวคิดเชิงอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในทาง
การศึกษา มีการบริหารจัดการในด้านคุณภาพ ( Quality Management) เป็นอย่างดี  มีการควบคุมคุณภาพ( Quality 
Control) ในทุกขั้นตอนของการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมุ่งเน้นจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และอยู่
ภายใต้กรอบก าหนดหรือกลไกมาตรฐานทางวิชาการซึ่งน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส าหรับในประเทศไทยทบวงมหาวิทยาลัย(ปัจจุบันคือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ า : สกอ.) ได้
ด าเนินงานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่มีการก่อตั้งทบวงมหาวิทยาลัยโดยวางระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพ  โดยได้จัดท าองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน โดยในปีการศึกษา 2550 ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในระดับอุดมศึกษา  ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ภายใต้ตัว
บ่งชี้ 9 องค์ประกอบ  โดยเป็นตัวบ่งชี้ทั่วไป 39 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใช้ตามจุดเน้น
ของสถาบัน  โดยการแบ่งกลุ่มสถาบันยึดตามนิยามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2550, หน้า 5,15) และในตัวบ่งชี้ทั่วไปในองค์ประกอบที่ 9 ข้อ 9.2 ได้
ก าหนดให้มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้มี
ความเข้มแข็ง  รวมท้ังจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ 
 การที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้เฉพาะ
ด้านนั้น สามารถท าได้หลายวิธี  แต่วิธีการหนึ่งคือการฝึกอบรม น่าจะเหมาะสมกับสภาพการณ์   เพราะเป็นการจัดการศึกษา
ให้เกิดกับคนกลุ่มหนึ่งในองค์กร โดยจัดการศึกษาให้กับคณะของบุคคลภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องการให้เกิดขึ้น  ไม่
จัดใหก้ว้างขวางเหมือนกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป  นอกจากนั้นการฝึกอบรมยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนา  ซึ่งเกิดจากการเรยีนรู้ทั้งทางด้านความรู้  ความเข้าใจในสิง่ที่ได้รับจากการฝกึอบรม  การพัฒนา
ทักษะและพัฒนาเจตคติ  ความรู้สึกรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงาน  ในเรื่องเฉพาะหรือได้ก าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
 ความรู้ด้านการประกันคุณภาพเป็นความรู้เฉพาะด้านที่ควรส่งเสริมให้มีขึ้นกับนักศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันยังขาด
หลักสูตรที่เป็นแนวทางที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรพัฒนาหลักสูตรขึ้น
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา เพราะหากไม่ด าเนินการ
เรื่องดังกล่าว  ก็จะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาด้วย  เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้หนี่งในการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงหากมีหลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้น จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษามี
แนวทางในการพัฒนานักศึกษา และผ่านการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ข้อที่ 9.2  ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย  
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา  
และดูแลงานประกันคุณภาพจึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  ซ่ึงเป็นก าลังส าคัญของประเทศต่อไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพอันจะส่งผล
ต่อคุณภาพของบัณฑิต ที่จะน าเอาความรู้ในการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา การท างานในอนาคต  และเพื่อให้
คนรุ่นใหม่เห็นความส าคัญของคุณภาพ และผลักดันให้เป็นสังคมที่เน้นวัฒนธรรมคุณภาพต่อไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้เป็น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การสร้างหลักสูตร  การทดลอง
ใช้หลักสูตร  และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรของทาบา ( Taba) และไทเลอร์ (Tyler)  ในการพัฒนาร่างหลักสูตร  ในการตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรฉบับร่าง   ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลักสูตรของปุยซองค์ (Puissance Analysis)   ส่วนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมนั้น มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน   2 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  3 การทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม   4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นประเภทการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเฉพาะเรื่อง 

2.  เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม  เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัย สรุปได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาก าหนดเป็นโครง
ร่างเนื้อหาการฝึกอบรม มีทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย  คุณภาพนั้นส าคัญไฉน โลกยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพ  ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  เรียนรู้การประกันคุณภาพสู่โครงการ / กิจกรรมนักศึกษา  
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ  เครือข่ายโยงใยใส่ใจพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายในองค์กร
นักศึกษา/ สโมสรนักศึกษา  และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 3. ในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น  ขอบเขตของการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา  2553 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ซี่งมีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
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ตาราง  1 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

ขั้นตอน 

การวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ 

 

วิธีด าเนินการ 

 

แหล่งข้อมูล 

 

ผลที่ได้ 

  1.  การ 

     ศึกษา 

    ข้อมูล 

    พื้นฐาน 

1.  เพื่อศึกษานโยบายของสกอ.ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษา 

 

- วิเคราะห์

เอกสาร 

 

 

- นโยบายของ

สกอ. 

 

 - แนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและ

นักศึกษา 

    2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้

    เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้และ 

    ทักษะด้านการประกันคุณภาพ 

    ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- การสัมภาษณ์ 

   เชิงลึก 

- ผู้เชี่ยวชาญ 

  จ านวน 5 คน 

 

- องค์ความรู้และ 

   ทักษะการประกัน 

   คุณภาพ 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

   กับการเสริมสร้าง 

   ความรู้ด้านการ 

   ประกันคุณภาพ 

 3.  เพื่อส ารวจความต้องการของ 

    คณะวิชาในการพัฒนาความรู้ 

    และทักษะด้านการประกัน 

    คุณภาพให้กับนักศึกษาของ 

    หลักสูตรคณะวิชาต่างๆ ใน 

    ระดับปริญญาตรี 

- การวิจัยเชิง 

   ส ารวจ 

- ประธาน 

   หลักสูตร 

- คณบดี  และ 

  คณะกรรมการ 

  บริหาร 

หลักสูตร 

- สภาพปัจจุบันและ 

   ความต้องการของ 

   คณะวิชาในการ 

   พัฒนาความรู้และ 

   ทักษะการประกัน 

   คุณภาพให้กับ 

   นักศึกษา 

 4.  เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความรู้และทักษะด้านการประกัน

คุณภาพของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

- การวิจัยเชิง 

   ส ารวจ 

- นักศึกษา - สภาพปัจจุบันของ 

   นักศึกษาเกี่ยวกับ 

   ความรู้และทักษะ 

   ด้านการประกัน 

   คุณภาพ 

 5.  เพื่อศึกษาเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับ 

    เกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ 

   ของหลักสูตรการฝึกอบรม 

- ศึกษาเอกสาร 

  งานวิจัย 

- เอกสารและ 

   งานวิจัย 

- ข้อสรุปเกี่ยวกับ 

  องค์ประกอบและ 

  รูปแบบของหลัก 

  สูตรฝึกอบรม 
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ตาราง(ต่อ) 

ขั้นตอน 

การวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล ผลที่ได้ 

2.  การสร้าง 

   หลักสูตร 

1.   เพื่อร่างโครงร่างเอกสาร 

      หลักสูตรส าหรับใช้ในการ 

      ฝึกอบรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

      และทักษะการประกันคุณภาพ 

      ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา   

     ตรี 

2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมและ 

     ความสอดคล้องของโครงร่าง 

     หลักสูตรฝึกอบรมก่อนน าไปใช้ 

- เขียนโครงร่าง 

  หลักสูตร 

 

 

 

- ผู้เชี่ยวชาญ 

  ประเมินโครง 

  ร่างหลักสูตร 

   และให้ข้อ 

   เสนอแนะ 

- ตรวจสอบ    

คุณภาพหลักสูตร 

  โดยเทคนิค 

  ปุยซองค์ 

- ผลการศึกษา 

  ข้อมูลพื้นฐาน 

 ในขั้นตอนที่ 1 

 

 

- ผู้เชี่ยวชาญ  

  5 คน 

 

 

 

- วิเคราะห์

หลักสูตร 

- โครงร่างหลักสูตร 

   ฝึกอบรม 

 

 

 

- โครงร่างหลักสูตร 

  ที่ผ่านการประเมิน 

  ความเหมาะสมและ 

  ความสอดคล้อง 

 

- โครงร่างหลักสูตรท่ี

มีคุณภาพ 

3.  การ 

ทดลองใช้ 

หลักสูตร 

 

1.  เพื่อศึกษาน าร่องหลักสูตรใน 

    สถานการณ์จริง 

 

2.  เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่ม 

     ตัวอย่าง 

 

- ศึกษาน าร่อง 

 โดยทดลองกับ 

  กลุ่มขนาดเล็ก 

- ออกแบบแผน 

  การทดลอง 

  เป็นแบบกลุ่ม 

  เดียวทดสอบ 

  ก่อนและหลัง 

  ใช้หลักสูตร 

- กลุ่มตัวอย่าง  

  15 คน 

 

- กลุ่มตัวอย่าง  

  30 คน 

- ผลการประเมิน 

   ความเหมาะสม 

   การใช้หลักสูตร 

- ผลการประเมิน 

   ประสิทธิภาพของ 

   หลักสูตรฝึกอบรม 
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ตาราง(ต่อ) 

ขั้นตอน 

การวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล ผลที่ได้ 

4.  การ 

ประเมิน 

ผลและ 

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

1.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ 

    หลักสูตรฝึกอบรมหลังจากน าไป 

    ทดลองใช้ 

 

 

2.  เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มี 

    ความสมบูรณ ์

- ประเมิน 

 ประสิทธิภาพ 

 ของหลักสูตร 

 ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

- ปรับปรุง 

 แก้ไขเอกสาร 

 หลักสูตรใน 

 ส่วนที่บกพร่อง 

- ข้อมูลจากการ 

  ทดลองใช้ 

   หลักสูตร 

 

 

- ผลจากการ 

  ประเมิน 

  ประสิทธิภาพ 

 และข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรฝึกอบรม 

   ที่มีความสมบูรณ์ 

   เหมาะสม 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยขอน าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1.แบบสัมภาษณ์ซึ่งใช้ค าถามที่ถามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  และองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ  เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
 1.2.แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ  ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรคณะ

วิชาต่าง ๆ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ มคี่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient ) เท่ากับ 
.9562 

1.3.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะการประกันคุณภาพของนักศึกษา  เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9688 
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างหลักสูตร 
 2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ   
 2.2ประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ  
 2.3 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม และด้าน
การวัดและประเมินผล  ตามเทคนิคการวิเคราะห์หลักสูตรแบบปุยซองต์ 
 ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้หลักสูตร 
 3.1. หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ
การฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม 
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 3.2.แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
โดยครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จ านวน  60 ข้อโดยมีค่าความยากเฉลี่ยทั้งฉบับ 0.54 ค่า
อ านาจจ าแนกเฉลี่ยทั้งฉบับ 0.52  ได้ค่าความเชื่อมั่น (KR- 20)   เท่ากับ .825 
 3.3.แบบวัดเจตคติ  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (t)  อยู่ระหว่าง 2.20   - 10. 77  ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบัค (  - coefficient ) เท่ากับ   .9455 
 3.4. แบบทักษะปฏิบัติ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3  ระดับมีค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบัค (- coefficient ) เท่ากับ .8654 
 3.5. แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการประเมิน  และความเหมาะสม
กับข้อค าถามและภาษาที่ใช้  โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 และค่าความเหมาะสมมากกว่า 3.50 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1 แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการประเมิน  และความเหมาะสม
กับข้อค าถามและภาษาที่ใช้  โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 และค่าความเหมาะสมมากกว่า 3.50 
 แบบแผนการทดลอง 

 การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดของเคอร์ลิงเกอร์ (Kerlinger, 1986, p.295)  เนื่องจากผู้วิจัยใช้
ผู้สนใจที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มตัวอย่าง  และต้องการศึกษาความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จึงใช้รูปแบบ
การทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest - Posttest Design) 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร พบว่านโยบายนั้น  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยก าหนดเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ใน 9 องค์ประกอบโดยต้องการให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง  และ สามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเนื้อหาความรู้ที่ควรปลูกฝังให้กับนักศึกษา ได้แก่ความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบคุณภาพ  
วงจรคุณภาพ PDCA  ระบบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ   บทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพ  การเรียนรู้ประกันคุณภาพผ่านโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา  นักศึกษากับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ  
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ในส่วนของทักษะการประกันคุณภาพ  เป็นการด า เนินงานพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA  
 ผลการศึกษาส ารวจความต้องการของคณะวิชาในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น พบว่า คณะวิชามีความต้องการในระดับมาก 
 ผลการศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบว่าอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ และรูปแบบของหลักสูตรการฝึกอบรม พบว่าหลักสูตรฝึกอบรม
ควรมีองค์ประกอบได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการฝึกอบรม  สื่อ
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ประกอบการฝึกอบรม และการวัดผลและประเมินผล  ซึ่งรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม ควรเป็นรูปแบบที่ง่าย ไม่เน้นเนื้อหา
วิชาการมากนัก  แต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและผ่านการท างานเป็นทีม โดยฝึกทักษะต่าง ๆ ตามที่หลักสูตร
ต้องการ การพัฒนาเจตคติของผู้รับการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้สนุกสนาน มีความหลากหลาย และสร้าง
บรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นแบบกัลยาณมิตร  ผู้ฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติ  และวิทยากรเป็นผู้คอยชี้แนะและเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก  

2.ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร 
 หลักสูตรที่สร้างขึ้นประกอบด้วย สภาพปัญหาและความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม  และการวัดผลและประเมินผล แผนการฝึกอบรมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่  คู่มือส าหรับวิทยากร  และคู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผลการตรวจสอบโครงร่างของหลักสูตร  พบว่าโครงร่างมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกัน
ทุกประเด็น  นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตรด้วยเทคนิคปุยซองต์ พบว่ามีค่า P.M  เท่ากับ 12.29    
               ผลการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้  ได้ปรับปรุงสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตรให้
สอดคล้องกัน  ปรับปรุงภาษาด้านหลักการและเหตุผลให้มีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น  จัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็น
ของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ได้ปรับปรุงด้านภาษาและเขียนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ปรับระยะเวลาให้
เหมาะสม  เพิ่มเอกสารในสื่อประกอบ  และปรับปรุงภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
ปรับปรุงแบบวัดเจตคติในด้านภาษา และปรับปรุงแบบประเมินทักษะการปฏิบัติ โดยปรับปรุงภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม ปรับปรุง
แบบประเมินผลการฝึกอบรม   

3.ผลการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 
ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2  ส่วน  ได้ผลดังนี้ 

  3.1 ผลการศึกษาน าร่อง   ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร  พบว่า  
ภาพรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  3.2   ผลการทดลองใช้หลักสูตร  น าหลักสูตร ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังนี้ 
          3.2.1  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ เจตคติต่อการประกันคุณภาพ
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรพบว่าด้านความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพและเจตคติต่อการประกันคุณภาพ หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  ดังตาราง 2 
        ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ และเจตคติต่อการประกันคุณภาพก่อนและหลังการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม 
 

ประเภท Pretest Posttest  
t-test       X SD  X SD 

ความรู้   31.03  4.05 45.87 3.55 14.86** 
เจตคติ 163.70 11.58 189.83 7.27    10.68** 

                                    **มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 
       3.2.2  ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกด้าน  ได้แก่คะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพมีค่าเท่ากับ 45.87  (76.95%)  สูงกว่าเกณฑ์  70%  ด้านเจตคติมีค่าเท่ากับ  4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด     
สูงกว่าเกณฑ์  3.50  และด้านทักษะปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับมาก  สูงกว่าเกณฑ์ 2.50   ดังตาราง 3  
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 ตาราง  3  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวัดความรู้ เจตคติ และทักษะ  การประกันคุณภาพ หลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมในแต่ละด้าน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประเภท คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ เกณฑ์ที่ก าหนด ความหมาย 
ด้านความรู้ 60 45.87(76.45%) 70% สูงกว่าเกณฑ์ 
ด้านเจตคติ 200 189.83(4.74) 3.50 สูงกว่าเกณฑ์ 
ด้านทักษะ 30 25.16(2.78) 2.50 สูงกว่าเกณฑ์ 

 
 
 
  4.ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
  4.1 ผลการประเมินหลักสูตร 
       ผลการประเมินหลักสูตร  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพหลักสูตร   สรุปได้ว่า   
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01   และคะแนนหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกด้าน 
  ข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  พบว่า  หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถท าให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการประกันคุณภาพ 

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ด้านความเป็นมาของหลักสูตร ได้เขียนสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2553 ที่ได้มีการปรับตัวบ่งชี้คุณภาพ  โดยได้
น าเอาประเด็นในการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพมาไว้ในองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษา จึงปรับการเขียน
โดยโยงให้เห็นความส าคัญของประเด็นดังกล่าว เนื้อหาของหลักสูตร  ปรับจ านวนชั่วโมงจาก 20ชั่วโมง  เป็น 30  ชั่วโมง  โดย
เพิ่มเวลาในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่2,3, 4 ,5,7,8 และ 9  กิจกรรมการฝึกอบรม ได้ปรับปรุงภาษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ได้เพิ่มเติมความรู้ในหน่วยที่ 2 เกี่ยวกับระบบคุณภาพ  และปรับภาษาให้มีความชัดเจน และ
กระชับให้เหมาะสมกับเวลาในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น    สื่อการฝึกอบรม ปรับสื่อ power point  ให้มีความสวยงามและ
กระชับมากขึ้น  ปรับใบงานในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดและประเมินผล   ปรับเวลาในการวัดเจต
คติต่อการประกันคุณภาพ เป็น 15 นาที และปรับเวลาในการวัดความรู้ เป็น 50 นาที 
 หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์  ซึ่งสามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีจุดประสงค์ที่ส าคัญเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความจ าเป็นที่แท้จริง  ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้อง  เป็นไปตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไท
เลอร์.1949. p 125. ทาบา  Taba.1962 p .347 ที่กล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
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ต้องการและความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน   กระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนธรรรมชาติของ
ความรู้เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท าให้ทราบถึงสภาพปัจจบุันและความต้องการของทั้งคณะวิชาซึ่งมีความต้องการที่จะ
ปลูกฝังความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา และต้องการหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว  ในขณะที่
นักศึกษานั้นมีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยในบางเรื่อง  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการ
พัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน  ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่า  การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องมีการ
วิเคราะห์ความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านความต้องการของสังคม ผู้เรียน 
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นักการศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษางานการพัฒนาหลักสูตร (วิเชียร  อินทรสมพันธ์.2546 หน้า 127   พจนีย์  ม่ังคั่ง. 2529 
หน้า 137, กนกกร  ปราชญ์นคร. 2550 หน้า 131, ลาวัณย์  ทองมนต์. 2550 หน้า 82, สมชาย  สังข์สี. 2550 หน้า  138-
139, ศักรินทร์  ชนประชา. 2550. หน้า 123) ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะพร้อมกับเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ  
เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้หลักสูตรให้มากที่สุด  

2. การสร้างหลักสูตร   
การสร้างหลักสูตรครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเอาผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ในขั้นตอนที่ 1  มาก าหนดเป็น

โครงร่างหลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญคือ สภาพปัญหาและความจ าเป็น  หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา  
กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา  สื่อประกอบการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการอบรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนการร่างรูปแบบหลักสูตรของ( วิชัย  วงษ์ใหญ่ 2541, หน้า 77-80 วิเชียร  อินทรสมพันธ์. 2546 
หน้า 129, ศักรินทร์  ชนประชา  2550. หน้า 145-146) ที่หลักสูตรประกอบด้วยสภาพปัญหาและความจ าเป็น  หลักการ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เนื้อหา  กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม
ประจ าหน่วย 

 ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 ซึ่งเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรพบว่า  มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.80 -4.80  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าตั้งแต่ .54 - .83  แสดงถึงว่าองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า  1.00 ทุก
รายการ  แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดของ ทาบา ( Taba : 1962 :p 347)  โดยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
จ าเป็นหลาย ๆ ด้าน มาประกอบในการพิจารณาสร้างเป็นโครงร่างหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุด    นอกจากนี้ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยเทคนิคปุยซองต์ ซ่ึงได้ค่า P.M.  เท่ากับ  12.64    ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ(วิชัย  วงษ์ใหญ่ 2527. หน้า 253) ที่กล่าวว่า ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้สามารถ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรด้วยเทคนิคปุยซองต์ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ดวง
ละม้าย (2541.หน้า 23)   ที่ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เทคนิคปุยซองต์ในการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่าง
หลักสูตร  หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน าโครงร่างหลักสูตรไปปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 
 3.การทดลองใช้หลักสูตร 

 ผู้วิจัยท าการทดลองฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 ช่วงคือ  การทดลองใช้หลักสูตรโดยการศึกษา
น าร่อง    หลังจากเสร็จสิ้นผู้วิจัยได้ประเมินความเหมาะสมในการใช้หลักสูตร   ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้
หลักสูตรจากการน าร่องในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77   แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่ค่าเฉลี่ยที่มีค่า
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มากที่สุดเป็นเรื่องของความเหมาะสมเอกสารประกอบการฝึกอบรม  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่า นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักกัน
มากขึ้น  ซึ่งผลการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยการศึกษาน าร่องนี้  ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้การทดลองใช้
หลักสูตรครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปทดลองศึกษาน าร่องกับกลุ่มตัวอย่างแล้วได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
ในส่วนที่เห็นว่าบกพร่องแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเพิ่มขึ้นและใช้ในสถานการณ์จริง  ซึ่งผลการทดลองใช้
หลักสูตรอภิปรายได้ดังนี้ 
   3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า   คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ หลังการ
ฝึกอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีส่งผลต่อความรู้ 
ความเข้าใจ  ในเรื่องการประกันคุณภาพ  ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

  3.2 ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพ หลังการฝึกอบรม
มีค่าสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมี ผลต่อเจตคติต่อการ
ประกันคุณภาพ  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติต่อการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

  3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ เจตคติต่อการ
ประกันคุณภาพและทักษะการประกันคุณภาพหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมในทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าหลักสูตรที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการประกันคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   ท้ังนี้เนื่องมาจากองค์ประกอบของหลักสูตร  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  นอกจากนั้นยังมา
จากกระบวนการฝึกอบรม ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมที่ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีวิทยากรประจ ากลุ่ม  คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติต่อการประกันคุณภาพ อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม โดย
ค านึงถึงหลักการเรียนรู้ที่ต้องใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ สโตน(Stone,1998,p340-342) ที่ว่า  
หลักการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมนั้นต้องให้สอดคล้องกับความสนใจ ความพร้อม ความ
ต้องการ มีการสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การให้ข้อมูลย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และ
การถ่ายโยงการฝึกอบรม  ซึ่งก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาซึ่ง
เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ใจสิ่งที่ได้จากการอบรม การพัฒนาทักษะและเจตคติ ในเรื่องเฉพาะที่ได้ก าหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   3.4  ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  จากความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม
พบว่า  โดยภาพรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 สูงกว่าเกณฑ์ 3.50  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภายหลังผู้วิจัยได้
จัดหาสถานที่ฝึกอบรมที่สามารถจัดเก้าอี้ท ากลุ่มได้สะดวก  และเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระดมสมองใน
สถานที่ที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่สดชื่น อาทิ ในซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาใต้ต้นไม้  นอกห้องฝึกอบรม  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้นแต่ความเหมาะสมก็อยู่ในระดับมาก คือเป็นเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ทั้งนี้ผู้วิจัยก็ได้ปรับให้เหมาะสมจากการศึกษาน าร่องโดยเพิ่มจ านวนชั่วโมงในบ้างหน่วยการฝึกอบรมขึ้น  จึง
ท าให้นักศึกษาบางท่านอาจเห็นว่าไม่เหมาะสม 

 4.การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลหลังจากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
องค์ประกอบในแต่ละส่วนของหลักสูตรในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่  โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่ง
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เมื่อทดลองใช้หลักสูตรแล้วนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี  หลังทดลองใช้
หลักสูตร ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาษา และความเหมาะสมของเนื้อหา  กิจกรรมการฝึกอบรม และ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จัดท าเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ซี่งสามารถน าไปใช้ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
  ควรมีการศึกษาและความเป็นได้ ถึงการจะน าเอาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพมาบรรจุไว้ในหลักสูตรส าหรับ
ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เรียน หรือท าเป็นรายวิชาเลือก 
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