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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 
4 อาชีพ ของสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทและปัจจัยนำ
เข้าของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของ
บริษัทรถยนต์ชั้นนำ จังหวัดเลย ที่ให้ความคิดเห็นด้านแรงงาน 8 คน ครูผู้ให้การสัมภาษณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอน 2 คน ผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 16 คน และผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 13 คน รวม
จำนวนทั้งหมด 39 คน วิธีรวบรวมข้อมูลใช้ข้อมูลเชิงปริมาณผสมผสานเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่า
ร้อยละ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
โครงสร้างหลักสูตร รวม 4 อาชีพ ประกอบด้วย 31 หน่วยสมรรถนะ 213 สมรรถนะย่อย 2) ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก จำแนก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (x = 4.29, S.D. = 0.50) โครงสร้างหลักสูตร (x = 4.19, S.D. = 0.19) ข้อกำหนด
โมดูลอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ (x = 4.33, S.D. = 0.43) และการบริหารหลักสูตร (x = 4.10, S.D. =
0.47) 

Abstract 
 The research objectives were 1) to develop the college’s competency-based curriculum 
of 4 courses of Automotive Technology Program of Loei Technical College and 2) to evaluate 
the development of college’s curriculum before implementation. Four groups of 39 subjects 
participated in this research. Both qualitative and quantitative data were collected. The data  
were statistically analyzed using percentage, arithmetic mean and standard deviation. The  
research results are as follows: 1) The result of developed curriculum of 4 courses indicated there 
were 31 units of competency and 213 elements of competency 2) The College’s curriculum 
evaluation was at the high level including by curriculum objective (x = 4.29, S.D. = 0.50), the 
curriculum structure (x = 4.19, S.D. = 0.19), occupational module framework and the competency 
standard forms (x = 4.33, S.D. = 0.43) and the curriculum administration (x = 4.10, S.D. = 0.47).  
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1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 แนวโน้มในปัจจุบันความต้องการกำลังคน
ด้านอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปมากและจากการ 
ผลิตโดยใช้กำลังคน เปลี่ยนเป็นการผลิตด้วย 
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากำลังคน  
ซึ่งจะต้องพัฒนาในอัตราส่วนให้เหมาะสมทั้ง 
ปริมาณและคุณภาพ  

 นอกจากนี้ ยังพบว่า การผลิตกำลังคนยังไม่ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาขาดคุณลักษณะ  
ด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
ที่ 10 ได้เน้นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  
โดยเน้นพัฒนาคนให้มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ  
ทักษะกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน และ 
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  

 เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกสำคัญในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
ฉบับปัจจุบัน ต้องการให้มีการกระจายอำนาจ 
สู่สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา จึงได้มอบอำนาจให้สถานศึกษาใน 
สังกัด สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพได้เอง โดย 
เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงาน
อาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะต้องวิเคราะห์งานที่ทำกัน

จริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่ผู้เรียนจะ 
ต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีพ โดยยึดกรอบ 
มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 
ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการ 
อาชีวศึกษา ในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู้ ใช้  
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ต้องเป็นหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ (Competency based curriculum)  
ซึ่งนำสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพในงานอาชีพ มา 
เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ 
ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ที่ตรงกับ 
สมรรถนะอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน  
ท้องถิ่นและระดับชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

 ประกอบกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  
ในปัจจุบัน ได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาควบคุมระบบ  
ต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น เทคโนโลยีระบบควบคุม 
เครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระบบ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้รถยนต์มีสมรรถนะ 
การทำงาน มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูง  
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และควบคุมมลพิษ เพื่อ 
รักษาสิ่งแวดล้อม  

 จากแนวโน้มดังกล่าว สถานศึกษาจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการวางแผนและ 
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง รองรับ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น วิทยาลัยเทคนิคเลย โดย 

แผนกวิชาเครื่องกล จึงได้ร่วมมือกับบริษัทโค้วยู่ฮะ 
มอเตอร์ จำกัด สาขาเลย จังหวัดเลย พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็น 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขางานเทคโนโลยี  
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ยานยนต์ จำนวน 4 อาชีพ ประกอบด้วย ช่าง 
บำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลช่าง
บริการและซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และช่างบริการและซ่อมเกียร์
อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งผลักดัน การพัฒนา
กำลังคนเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันให้เกิดองค์-
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ไปประยุกต์ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นทักษะที่ใช้ในการดำเนิน 
งาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติงานจริง ผู้ปฏิบัติ 
งานมีสมรรถนะอาชีพสูงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภาคบริการด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
และชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ฐานสมรรถนะ สาขา 
งานเทคโนโลยียานยนต์ 4 อาชีพ ของสาขาวิชา 
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย 

 1.2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้าน 
บริบทและปัจจัยนำเข้า ของหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่พัฒนาขึ้น ก่อนนำไปใช้ 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหน่วยสมรรถนะ ในอาชีพต่อไปนี้ 
 1. ช่างบำรุงรักษารถยนต์  
  2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JK1-TC 
และ 4JJ1-TC 
 3. ช่ า งบริ การและซ่อมระบบควบคุม 
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 4JK1-TC 
และ 4JJ1-TC 

  4. ช่ างบริการและซ่อมเกียร์อัต โนมัติ
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ รุ่น JR 405E 

 1.3.2 ด้านการประเมินหลักสูตรสถาน
ศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบ 
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) โดยมี 
ขอบเขตการประเมินความเหมาะสม เฉพาะใน 
ด้านบริบท และปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การประเมินบริบท (Context evaluation) 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง 
หลักสูตร ข้อกำหนดโมดูลอาชีพ และแบบ 
มาตรฐานสมรรถนะ 

 2. การประเมินปั จจั ยนำ เข้ า ( Input  
evaluation) ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้เข้า 
เรียน ความชัดเจน รัดกุมของระเบียบการจัดการ 
ศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียน การ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ คุณสมบัติของครูผู้สอน  
ความเพียงพอของสื่อการเรียนการสอน วัสดุ  
และครุภัณฑ์ สถานศึกษามีความพร้อมเมื่อเปิด 
สอน 

 1.3.3 ด้านระยะเวลา  

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (มกราคม- 
เมษายน พ.ศ. 2552) 

1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.4.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 มีหลักการสร้างหลักสูตร เพื่อการศึกษา 
เฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มตามความสนใจ มุ่งเน้นไป 
ทางด้านทักษะ การแก้ปัญหาในงานอาชีพเป็น 
หลักสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
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ของชุมชน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาร่วม
กับบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และสถาน
ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจน
การร่วมมือจัดการเรียนรู้ภายในชุมชน (สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา- 
ธิการ, 2552) 

 1.4.2 การวิเคราะห์อาชีพเพื่อพัฒนา
หลักสูตร  

 เป็นเทคนิคการหาองค์ประกอบที่สำคัญของ 
อาชีพ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเขียน 
เป็นรายการที่จะใช้สอน แยกแยะรายละเอียดงาน 
อาชีพออกเป็นงานในหน้าที่และงานย่อย ซึ่งแต่ละ 
งานย่อยนั้น ต้องมีสมรรถนะครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งจะต้องนำไป 
วิเคราะห์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
กำหนดเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน (พิสิฐ เมธาภัทร, 
มปป.) 

 1.4.3 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้กล่าวถึงการ 
พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ไว้ว่าเป็นการ 
พัฒนาหลักสูตรมาจากมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะต้อง 

เอาคนที่ เป็นเจ้าของอาชีพนั้น ๆ มาพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาโดยประมวลความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ (Attribute) ซึ่งจะต้องหากรอบ 
มาตรฐานอาชีพก่อน โดยการวิเคราะห์งาน (Job  
Analysis) หรือการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional  
Analysis) ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้การวิเคราะห์
หน้าที่ โดยจะวิเคราะห์ตั้งแต่ ความมุ่งหมายหลัก 
บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะและ
สมรรถนะย่อย รวมทั้งเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ขอบเขต หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐาน
ความรู้ที่ต้องการ ตลอดจนแนวทางการประเมิน 
เพื่อสรุปเป็นมาตรฐานอาชีพ หลังจากนั้นนำไป
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน กำหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา สื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยจะต้องสร้างขึ้น ภายใต้กรอบ 
มาตรฐานอาชีพที่กำหนดไว้  

 1.4.4 การวิจัยและประเมินหลักสูตร  

 การวิจัยและประเมินหลักสูตร มีความจำเป็น 
เพื่อศึกษาหาความรู้ ความจริงในแง่มุมต่าง ๆ  
เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้เกิดความมั่นใจและลด 
ความผิดพลาดจากการใช้หลักสูตร ซึ่งในการวิจัย 
ครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยและประเมินหลักสูตร  
ดังรูปที่ 1 
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 (สงบ ลักษณะ, 2549) ได้ให้กรอบแนวคิด 
การวิจัยและประเมินผลหลักสูตร ซึ่งสามารถใช้ 
กระบวนการวิจัยในแต่ละส่วนของกระบวนการ 
หลักสูตร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเฉพาะ ดัง 
รูปที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์สู่การปฏิบัติ โดย 
ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็น เพื่อกำหนด 
อาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร ศึกษาเอกสารและงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นโดยร่วมมือกับ 
ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ จัดองค์ประกอบ 
ของหลักสูตร เพื่อกำหนดเป็นตัวหลักสูตรหลังจาก 
นั้นได้มีการประเมินความเหมาะสมในด้านบริบท 
และปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนา 
ขึ้น ก่อนนำไปทดลองใช้และใช้จริงต่อไป 

 1.4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(2533) อ้างถึง สงบ ลักษณะ (2549) ที่ได้ประเมิน 
หลักสูตรระยะสั้น ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตร 
ทุกวิชามีความเหมาะสมในด้านจุดมุ่งหมายของ 
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร จำนวนชั่วโมง  
จำนวนหน่วยการสอน ในรายวิชา สัดส่วนภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระเบียบการจัดการเรียน 
การสอน และระเบียบการประเมินผล สามารถ 
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา 
ควรปรับปรุงเนื้อหา สาระ สื่อการเรียนการสอน  
อาคาร สถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทันสมัย 

 Sudsomboon, W. (2007) ได้ทำการวิจัย 
การสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชา 
เทคโนโลยียานยนต์ เพื่อใช้สำหรับการเรียน 
การสอน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาห- 
กรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

 ผลการวิจัย พบว่า กรอบหน้าที่สำคัญ  
ประกอบด้วย 14 หน้าที่หลัก ได้แก่ 1) ปฏิบัติ
บำรุงรักษารถยนต์ 2) ปฏิบัติระบบไอเสียรถยนต์ 
3) ปฏิบัติระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์  

4) ปฏิบัติระบบเบรกรถยนต์ 5) ปฏิบัติระบบตัวถัง
รถยนต์ 6) ปฏิบัติระบบรองรับน้ำหนักและระบบ
บังคับเลี้ยวรถยนต์ 7) ปฏิบัติระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
8) ปฏิบัติระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์  
9) ปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์ 10) ปฏิบัติ
ระบบเครื่องยนต์ 1 11) ปฏิบัติระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 12) ปฏิบัติระบบน้ำมันเชื้อ
เพลิง 13) ปฏิบัติระบบส่งกำลังแบบธรรมดา และ 
14) ปฏิบัติระบบส่งกำลังอัตโนมัติ ซึ่งกรอบหน้าที่
หลัก 14 กรอบทั้งหมด ประกอบด้วย 135 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยและประเมินหลักสูตร 

กระบวนการวิจัย 

1. ระบบข้อมูลเพื่อ 
 การพัฒนาหลักสูตร 

ศึกษาปัญหา 
ความต้องการจำเป็น 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร 

2. หลักสูตร 
- หลักการ วัตถุประสงค์ 
- โครงสร้างและเนื้อหา 

- การบริหารหลักสูตร 

- การวัดและประเมินผล 

ประเมินความเหมาะสม
ของตัวหลักสูตร ปรัชญา 

สังคม รวมถึงโอกาสที่จะ

ประสบความสำเร็จใน 

การนำหลักสูตรไปใช้ 

   

3. การเตรียมความพร้อม 
 เพื่ อส่ ง เสริมการใช้ 

 หลักสูตร คู่มือครู 
 เอกสาร วัสดุหลักสูตร 
 ท รั พ ย า ก ร จั ด ก า ร 

 ศึกษา 

ประเมินความเหมาะสม
ของเอกสาร คู่มือ แนว

การจัดการเรียนการสอน 

ความพร้อมของครูและ 

ทรัพยากรจัดการศึกษา 

   

กระบวนการหลักสูตร 
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กิจกรรมหลัก สอดคล้องกับความต้องการตลาด
แรงงาน  

 Mississippi Research and Curriculum  
Unit for Vocational and Technical Education, 
State College (1995) ได้ทำการพัฒนาหลักสูตร 
เทคโนโลยียานยนต์ เพื่อกำหนดกรอบอาชีพ  
โปรแกรมช่างซ่อมรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ใช้ในการเรียนการสอนในมลรัฐและมิสซิสซิปปี 
วิทยาลัย ผลการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 กรอบหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์  
เอกสารแนะนำการใช้หลักสูตร คำอธิบาย 
โปรแกรมหลักสูตร และรายการสมรรถนะตาม 
ลำดับ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงร่างหลักสูตร 
รายวิชา โปรแกรมเทคโนโลยียานยนต์ มีดังนี้  
1) ระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2) ระบบเบรก 3) ระบบ 
ส่งกำลังรถยนต์แบบธรรมดาและการขับเคลื่อน  
4) พื้นฐานระบบเชื้อเพลิง 5) พื้นฐานการปฏิบัติ 
เครื่องยนต์ 6) การซ่อมเครื่องยนต์ 7) ระบบ 
ควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 8) ระบบ 
ทำความร้อนและปรับอากาศรถยนต์ 9) การส่ง 
กำลังอัตโนมัติและการขับเคลื่อน 10) ระบบ 
ควบคุมคอมพิวเตอร์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  
11) ระบบบังคับเลี้ยวและรองรับน้ำหนักรถยนต์  
12) การสมดุลล้อ นอกจากนี้ แต่ละหลักสูตร 
รายวิชา ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตรรายวิชา 
รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา ข้อกำหนดเบื้องต้น 
รายการสมรรถนะ ส่วนที่ 3 รายการหัวข้อและ 
ทักษะที่จะใช้สอน และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  

 Eshelby Don (1989) ได้พัฒนาหลักสูตร 
เทคโนโลยียานยนต์ สำหรับหลักสูตรระยะสั้นของ 
รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา สำหรับการศึกษาอาชีว- 
ศึกษา ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า โครงสร้าง 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 10 โมดูล ซึ่ง 

แต่ละโมดูล ประกอบด้วย รายการงานเฉพาะ 
วัตถุประสงค์การสอน เพื่อใช้สำหรับเป็นคู่มือครู 
ผู้สอน กรอบโมดูลอาชีพ ประกอบด้วย 1) ความ 
ปลอดภัยในโรงงาน จริยธรรมการปฏิบัติงาน  
2) พื้นฐานทักษะช่างเทคนิคยานยนต์ 3) การ 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องชิ้นส่วน 
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 4) ปฏิบัติ 
งานบริการเครื่องยนต์ 5) ปฏิบัติงานซ่อม
เครื่องยนต ์ 6) ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติและเพลา
ส่งกำลัง 7) ปฏิบัติงานระบบขับเคลื่อนและเพลา
ขับล้อ 8) ปฏิบัติระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับ
เลี้ยว ล้อและยาง 9) ปฏิบัติงานระบบเบรก
รถยนต์ และ 10) ปฏิบัติระบบระบายความร้อน 
และปรับอากาศรถยนต์  

2. วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสม 
ผสานเชิงคุณภาพ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
เจ้าของบริษัทรถยนต์ชั้นนำจังหวัดเลย จำนวน 
10 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน และ 
คณะครูสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 21 คน  
จากวิทยาลัยเทคนิคเลย และผู้เชี่ยวชาญบริษัท
โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด สาขาเลย จังหวัดเลย 
จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 42 คน 

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ย่อย รวมจำนวนทั้งหมด 39 คน โดยการสุ่มแบบ 
แบ่งชั้น ตามจำนวน และลักษณะของประชากร 
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
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 1) เจ้าของบริษัทรถยนต์ชั้นนำ จังหวัดเลย 
จำนวน 8 แห่ง รวม 8 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านปริมาณการจ้างงาน
และด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
เครื่องกล  

 2) ครู สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค 
เลยที่ให้การสัมภาษณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยียานยนต์ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่จะพัฒนา
หลักสูตร 4 อาชีพ จำนวน 2 คน โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจง 

 3) ผู้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ เพื่อ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2  
กลุ่มย่อย ได้แก่ ครูสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัย 
เทคนิคเลย จำนวน 12 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การฝึกอบรม บริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด 
สาขาเลย จังหวัดเลย จำนวน 4 คน รวมจำนวน 
ทั้งหมด 16 คน 

 4) ผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แบ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครู 
ผู้สอน สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 7 คน จาก 

วิทยาลัยเทคนิคเลย และผู้เชี่ยวชาญบริษัทโค้วยู่ฮะ 
มอเตอร์ จำกัด สาขาเลย จังหวัดเลย จำนวน 
4 คน รวมจำนวนทั้งหมด 13 คน 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ด้ านแรงงานของสถานประกอบการที่ มีต่อ 
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 15 ข้อ  

 2. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง จำนวน  
4 ข้อ เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ครู สาขาวิชา 
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย ด้านการจัดการ 

เรียนการสอนครอบคลุมอาชีพ ที่จะพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา  

 3. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 10 ข้อ 

 4. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีทั้งหมด 3 ตอน รวมจำนวน 23 ข้อ  

 ซึ่งเครื่องมือทั้งหมด ผ่านการตรวจสอบ 
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรอาชีวะและ 
เทคนิคศึกษา ด้านการวิจัยและประเมินผลการ 
ศึกษา และด้านการวิจัยการศึกษา จำนวน 3 ท่าน  
แล้วผลการประเมินความสอดคล้อง ได้ค่า IOC  
เท่ากับ 0.96 

2.3 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามวิธีการรวบรวม 
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เชิง 
ปริมาณผสมผสานเชิงคุณภาพ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

 2.3.1 เขียนแผนงานและโครงการวิจัย 
พัฒนาหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ จากผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคนิคเลย 

 2.3.2 ประชุมเตรียมการ ออกคำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการดำเนินงาน ทำหนังสือขอความ 
อนุเคราะห์เจ้าของบริษัทรถยนต์ชั้นนำ เพื่อให้ 
ความคิดเห็นด้านแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญบริษัท
โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด สาขาเลย จังหวัดเลย 
เพื่อเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 2.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นด้านแรงงาน จากเจ้าของบริษัท 
รถยนต์ชั้นนำ ในเขตจังหวัดเลย จำนวน 8 คน 
(8 แห่ง) แล้วนำมาวิเคราะห์ผลข้อมูล โดยการหา 
ค่าร้อยละ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาเป็น 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 2.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์ครู จำนวน 2 คน ด้านการ 
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือการซ่อม และ 
แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 รายวิชา แล้วนำ 
ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นร่างมาตรฐานอาชีพ 
ที่จะพัฒนาหลักสูตรในขั้นต้น 

 2.3.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม 
ย่อยและสัมภาษณ์ คณะครูและผู้เชี่ยวชาญ 16  
คน เพื่อพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้ใช้ร่างมาตรฐาน 
อาชีพที่สังเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่ 4 มาประกอบ 
ในขั้นตอนที่ 5 โดยให้ครูและผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ 
ความคิดเห็นโดยอิสระภายใต้ผู้นำกลุ่ม เพื่อควบคุม 
การให้ข้อมูล คณะผู้วิจัยบันทึกข้อมูลเก็บรวบรวม 
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จาก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่มย่อย  
การสัมภาษณ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่บันทึกไว้
ทั้งหมด โดยประยุกต์ใช้วิธีการสามเส้าประกอบ 
เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์และ 
น่าเชื่อถือ ดังตัวอย่างรูปที่ 2-3 

 2.3.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 
4 และ 5 นำมาออกแบบหลักสูตรซึ่งใช้คู่มือ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ของสำนักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
พ.ศ. 2551 เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ 

 2.3.7 ประเมินความเหมาะสมในด้านบริบท 
และปัจจัยนำเข้า ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ 
พัฒนาขึ้น โดยนำแบบประเมินและรูปเล่มหลัก 
หลักสูตรที่ได้ออกแบบและผ่านการตรวจสอบ 
คุณภาพแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 13 คน  
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร แล้วนำมา 

วิเคราะห์ผลข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ เฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ,  
2549) แล้วนำเสนอในรูปของตารางประกอบเชิง 
เนื้อหา การแปลผลความเหมาะสมของหลักสูตร 
ที่พัฒนาขึ้น ใช้ Likert’ s Scale 5 ระดับ มีเกณฑ์ 
เฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ 
4.50-5.00 หมายถึง ความเหมาะสม มากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสม มาก 
2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสม ปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสม น้อย 
1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสม น้อยที่สุด 

รูปที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตร 

รูปที่ 3 จัดสนทนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์ 
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน 
สมรรถนะ ตามโครงสร้างหลักสูตร รวม 4 อาชีพ  
ประกอบด้วย 31 หน่วยสมรรถนะ 213 สมรรถนะ 
ย่อย จำแนกแต่ละอาชีพ ดังนี้  

 3.1.1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ประกอบด้วย  
7 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
รถยนต์ประจำวัน 

 2. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
รถยนต์ตามระยะทาง (5,000 กิโลเมตร) 

 3. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
รถยนต์ตามระยะทาง (10,000 กิโลเมตร) 

 4. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
รถยนต์ตามระยะทาง (20,000 กิโลเมตร) 
 5. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา
รถยนต์ตามระยะทาง (40,000 กิโลเมตร) 

  6. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
รถยนต์ก่อนเดินทางไกล 

 7. ปฏิบัติการตรวจ บริการ บำรุงรักษา 
ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ 

 โดยทั้ง 7 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย  
80 สมรรถนะย่อย ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 

 3.1.2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบ 
ด้วย 13 หน่วยสมรรถนะ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติการตรวจสภาพและวินิจฉัยปัญหา 
เครื่องยนต์ดีเซล 

 2. ปฏิบัติการยกเครื่องเข้าและออกจาก 
รถยนต์ ถอด/ติดตั้งชิ้นส่วนภายนอก 

 3. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
ชุดกลไกขับลิ้น 

 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
ชุดฝาสูบและลิ้น 

 5. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
ชุดลูกสูบ 

 6. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
เพลาข้อเหวี่ยง 

 7. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
เสื้อสูบ  

 8. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
ระบบหล่อลื่น 

  9. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุงสภาพ
ระบบระบายความร้อน 
  10. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุง 
สภาพระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

  11. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและปรับปรุง 
สภาพระบบไอดี ไอเสีย 

 12. ปฏิบัติการติดเครื่องยนต์และปรับแต่ง 
เครื่องยนต์ 

 13. ปฏิบัติ การทดสอบสมรรถนะของ 
เครื่องยนต์หลังการซ่อมและปรับปรุงสภาพแล้ว  

 โดยทั้ง 13 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย  
81 สมรรถนะย่อย ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 

 3.1.3 ช่างบริการและซ่อมระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบซูเปอร์ 
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คอมมอนเรล ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ  
ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ข้อขัดข้อง 
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบซุเปอร์คอมมอนเรล 

 2. ปฏิบัติการถอดอุปกรณ์ระบบควบคุม 
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบซุเปอร์ 
คอมมอนเรล 

 3. ปฏิบัติการวัด ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน  
อุปกรณ์ในระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล ด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์แบบซุเปอร์คอมมอนเรล 

 4. ปฏิบัติการประกอบอุปกรณ์ระบบควบคุม 
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบซุเปอร์ 
คอมมอนเรล 

 5. ปฏิบัติการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
ซุเปอร์คอมมอนเรล 

 โดยทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย  
17 สมรรถนะย่อย ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 

 3.1.4 ช่างบริการและซ่อมเกียร์อัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 6  
หน่วยสมรรถนะ ดังนี้  

 1. ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยปัญหา และการ 
แก้ไขข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยปัญหา และการ 
แก้ ไขข้อขัดข้องระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. ปฏิบัติการตรวจซ่อมเกียร์อัตโนมัติบน 
รถยนต์ 

 4. ปฏิบัติการถอดและติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ 
บนรถยนต์ 

 5. ปฏิบัติการทดสอบสภาพ ตรวจซ่อม และ 
ปรับปรุงสภาพชุดเกียร์อัตโนมัติ  

 6. ปฏิบัติการใช้และการบำรุงรักษาเกียร์ 
อัตโนมัติ 

 โดยทั้ง 6 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย  
35 สมรรถนะย่อย ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบหลักสูตร 
แต่ละอาชีพ ประกอบด้วย ชื่ออาชีพ รหัสอาชีพ 
คำอธิบายลักษณะงาน รายการวิเคราะห์อาชีพ 
คำอธิบายอาชีพ มาตรฐานอาชีพ เวลาที่ ใช้ 
รายการเครื่องมือ–อุปกรณ์ ข้อกำหนดโมดูลอาชีพ
แบบมาตรฐานสมรรถนะ และการบริหารหลักสูตร 
เพื่อรวบรวมเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ ของสาขา 
วิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย 

3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

 สถานศึกษา 

 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ 
ทั่วไปของผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  
ส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 30-40 ปีขึ้นไป ร้อยละ  
58 รองลงมาอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38 มีระดับ 
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 39 และมีประสบ- 
การณ์การทำงานมากกว่า 10-15 ปี ร้อยละ 46  
ตามลำดับ 
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 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการ 
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสถาน
ศึกษา 

 ผลการประเมินความเหมาะสมในด้านบริบท 
และปัจจัยนำเข้า ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ 
พัฒนาขึ้น ก่อนนำหลักสูตรไปทดลองใช้ ดังตาราง 
ที่ 1-4  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบทตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  

   รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมาย 4.26 0.55 มาก 

  การศึกษาของ สอศ. 

 2. หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  4.40 0.43 มาก 

  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของ 4.48 0.18 มาก 

  สถานประกอบการ 

 4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้  4.13 0.70 มาก 

  เมื่อเปิดการเรียนการสอน 

 5. หลักสูตรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ มีความทันสมัย 4.18 0.66 มาก 

  กับวิทยาการปัจจุบัน 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.50 มาก 



 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมด้านบริบทของหลักสูตรสถานศึกษาที่
พัฒนาขึ้น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่
ในระดับมาก (x = 4.29, S.D. = 0.50) ถ้าพิจารณา 
เป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับ 
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
ประกอบการมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก (x = 4.48, S.D. = 0.18) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ 
สุด คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นำสู่การปฏิบัติ 
ที่เป็นรูปธรรมได้ เมื่อเปิดการเรียนการสอน มีค่า 
เฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x = 4.13,  
S.D. = 0.70) 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความ 
เหมาะสมในด้านบริบทของหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่พัฒนาขึ้น ตามโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นลักษณะ 
หน่วยสมรรถนะ หรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะในภาพ 
รวม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(x = 4.19, S.D. = 0.19) ถ้าพิจารณาแต่ละอาชีพ
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกอาชีพ  

อาชีพที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด ช่างซ่อม 
เครื่องยนต์ดีเซล มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ใน 
ระดับมาก (x = 4.24, S.D. = 0.16) อาชีพที่มี 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ำสุด ช่างบริการและ
ซ่อมเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x = 
4.11, S.D. = 0.30) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบทตามโครงสร้างหลักสูตร (หน่วยสมรรถนะ)  

   รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

 1. ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะหลัก  4.23 0.16 มาก 

  80 สมรรถนะย่อย 

 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วย 13 หน่วยสมรรถนะหลัก 4.24 0.16 มาก 

  81 สมรรถนะย่อย 

 3. ช่างบริการและซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล  4.19 0.14 มาก 

  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะหลัก 

  17 สมรรถนะย่อย   

 4. ช่างบริการและซ่อมเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4.11 0.30 มาก 

  ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะหลัก 35 สมรรถนะย่อย 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.19 มาก 

 



ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรตามโมดูลอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ  

   รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

 1. ช่างบำรุงรักษารถยนต์   4.31 0.41 มาก 

 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล   4.31 0.41 มาก 

 3. ช่างบริการและซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  4.36 0.37 มาก 

 4. ช่างบริการและซ่อมเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4.36 0.54 มาก 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.43 มาก 



 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสม ด้านบริบทของหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้น ตามโมดูลอาชีพและแบบมาตรฐาน

สมรรถนะ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (x = 4.33, S.D. = 0.43)  
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า ของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

   รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน   4.35 0.37 มาก 

 2. ความชัดเจน รัดกุมของระเบียบการจัดการศึกษา 4.21 0.36 มาก 

 3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 4.21 0.47 มาก 

 4. การส่งเสริมการเรียนรู้   4.26 0.40 มาก 

 5. คุณสมบัติของครูผู้สอน  4.26 0.49 มาก 

 6. ความเพียงพอของสื่อการเรียนการสอน วัสดุและครุภัณฑ์ 3.68 0.67 มาก 

 7. สถานศึกษามีความพร้อมเมื่อเปิดสอน 3.76 0.50 มาก 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.47 มาก 

 



 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความ 
เหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรสถาน 
ศึกษาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก (x = 4.10, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา 
รายข้อ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การกำหนดคุณสมบัติ 
ของผู้เข้าเรียน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม อยู่ใน 
ระดับมาก (x = 4.35, S.D. = 0.37) ส่วนข้อที่มี 
เฉลี่ยต่ำสุด ความเพียงพอของสื่อการเรียนการ 
สอน วัสดุและครุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม  
อยู่ในระดับมาก (x = 3.68, S.D.= 0.67) 

 จากผลการประเมินความเหมาะสมของ 
หลักสูตรสถานศึกษาในด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า 
ความเพียงพอของสื่อการเรียนการสอน วัสดุและ 
ครุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ำกว่าข้ออื่น 
ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเลยยังจัดหาได้ไม่เพียงพอ  
เนื่องจากเป็นอาชีพที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่ถือว่ามี 

ความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน จากผล
การวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรมอาชีว- 
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2533) อ้างถึงสงบ  
ลักษณะ (2549) ที่พบว่า สถานศึกษาควร 
ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน เครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ เพราะทรัพยากรดังกล่าวมีความสำคัญ 
ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

4. สรุป 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน 
สมรรถนะ 4 อาชีพ โดยวิธีการวิเคราะห์หน้าที่  
แต่ละอาชีพ พบว่า อาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์  
ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะ 80 สมรรถนะ 
ย่อยอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วย  
13 หน่วยสมรรถนะ 81 สมรรถนะย่อย อาชีพ 
ช่างบริการ และซ่อมระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 หน่วย 
สมรรถนะ 17 สมรรถนะย่อย อาชีพช่างบริการ 
และซ่อมเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ 35 สมรรถนะ 
ย่อย ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของ 
หลักสูตร ด้านบริบทตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของหลักสูตรในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก (x = 4.29,  
S.D. = 0.50) ด้านบริบทตามโครงสร้างหลักสูตร  
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
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มาก (x = 4.19, S.D. = 0.19) ด้านความเหมาะสม 
ของหลักสูตรตามโมดูลอาชีพ และแบบมาตรฐาน 
สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มาก (x = 4.33, S.D. = 0.43) ด้านปัจจัยนำเข้า 
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x = 4.10, S.D. 
= 0.47) ตามลำดับ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายควรจัดหาทรัพยากร ประกอบการเรียน 
การสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเฉพาะวัสดุ  
และครุภัณฑ์ ให้พร้อมก่อนนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อ 
ป้องกันความผิดพลาดจากการใช้หลักสูตร 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ นายศุภดล ประสงค์สุข  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย นายทรงเดช  
หล้าพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ 
เขมราฐ ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ดร.สุรศักดิ์ ราษี  
หัวหน้างานวิจัย นายกุล อักษรนู ครูแผนกช่าง 
อิเล็กทรอนิกส์ นางวัฒนา พรมลา หัวหน้างาน 
ทะเบียน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือการวิจัย ตลอดจนครูผู้สอน สาขาวิชา 
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การฝึกอบรม บริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด  
สาขาเลย และคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การวิจัยครั้งนี้  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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