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4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในสังคมโลกดาเนินอยู่บนฐานความรู้ (Know ledge-based Economy) ความ
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ธรรมชาติของงาน การศึกษา วัฒนธรรม สังคมและค่านิยมของแต่ละ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งด้านความรู้ทักษะและเทคโนโลยี ในการ
แข่ง ขันในระบบการค้า บนเวทีโลกปั จจุบัน แรงงานที่มีสมรถนะสูงและสามารถสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้จะเป็นปัจจัยสาคัญต่อการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างมากต่อระบบการศึกษาของไทยจนไม่สามารถพัฒนาได้ทันทั้งด้านปรัชญา แนวคิด หลักสูตร
วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลทาให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้
มี ค วามมั่ นคงและเจริญก้ า วหน้า พร้อมที่จ ะแข่ งขัน กั บนานาประเทศได้ ปัจ จุบัน ความเจริญ ก้ าวหน้า ทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่ส ามารถพัฒนา
นวั ตกรรมและนาเทคโนโลยี ม าใช้ ไ ด้อ ย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพขาดการนาภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ นมาปรั บใช้ อย่ า ง
เหมาะสม ส่ง ผลกระทบต่อการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่งขันกั บนานาประเทศ ดังนั้นแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลเชิงคุณภาพ ละให้
เข้ า ใจบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกาภิ วั ฒ น์ โดยก าหนดกรอบแนวคิ ดด้ วยการน า “ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการ
พัฒนาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ พัฒนาคนให้มีคุณธรรมสามารถนาความรู้เกิด
ภูมิคุ้ม กันต่อตนเองและสัง คม รวมทั้ งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันของ
ประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ก าหนดแนวนโยบายในการจัด
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการบริหารด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็น ทาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เน้นความสาคัญของการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
ข้างต้น โดยได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึ ก ษาระบบทวิภาคี ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา (สอศ.) ซึ่ง มีภาระหน้าที่ใ นการจัดการ
อาชี วศึ ก ษาและการฝึก อบรมวิช าชี พ เพื่ อพั ฒนาก าลังคนด้ านวิชาชี พ ระดับฝี มือ ระดับ เทคนิค และระดั บ
เทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
จึงได้กาหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะที่ได้
ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกั บการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าและการ
บริ ก ารที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ ปริ ม าณและระยะเวลาในการผลิ ต โดยพั ฒ นาระบบการจั ด การ
อาชีวศึกษาตามแรงขับจากผู้ใช้ “ Demand Driven ” ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื่อผลผลิตของอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนตามความ
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ต้องการของตลาดแรงงาน นาความรู้ในทางทฤษฏีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาและ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ต้องการให้มีการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
การจัดการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่กาหนด และเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู้ใช้ หลักสูตรที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตร
แบบฐานสมรรถนะ “ Competency Based Curriculem ” ซึ่งนาสมรรถนะที่ผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติจริงในงาน
อาชี พ จากมาตรฐานหรือ มาตรฐานสมรรถนะอาชี พ สามารถประกอบอาชี พ ได้ ทัน ที นอกจากนั้น จะเพิ่ ม
สมรรถนะทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต และสมรรถนะหลักเพื่อเป็นพื้นฐานที่สัมพันธ์กับวิชาชีพใน
ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาพื้นฐาน การวิจัยเบื้องต้น และนามาจัดแผนจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ตามขั้นตอนที่กาหนดเพื่อให้นักเรียนมีขีดความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ทันทีเมื่อจบการศึกษาซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
ให้ความรู้ให้การศึกษาประเภทด้านวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นในด้านทักษะปฏิบัติ เพื่อป้อนสู่โรงงาน เช่นเดียวกับ
อาชีวศึกษาของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางด้ านวิชาชีพแก่ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้แล้วเป้าหมายที่ร่วมกันของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและเป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือการได้รับความไว้วางใจ ความ
เชื่อมั่นและยอมรับจาก ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษา
ของประเทศในด้านวิชาชีพ ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนั่นเอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
ที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน ด้านความสามารถทางวิชาชีพและอื่นๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เสียก่อนโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
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หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน โดยนาไปทดลองใช้ในแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง โดยจัดการจาลองการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสองหลักสูตรโดยใช้นักเรียนในการทดลอง 2 กลุ่มเรียนที่เรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกั บความต้องการของผู้เรีย นรวมถึงประโยชน์ส าหรับองค์กร และนายจ้างโดย
บุคลากรที่มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
6. ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach)
“สมรรถนะ” แปลมาจากคาว่า Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ ในการทา
บางสิ่งได้เป็นอย่างดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) ในที่นี้จะกล่าวถึง
ความสามารถในการท างานหรือการประกอบอาชีพเป็น สาคัญ ซึ่งในการทางานหรือการประกอบอาชีพนั้น
ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อจะทาภารกิจของงานนั้น ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการทางาน
ได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการทางาน และในทางตรงข้ามถ้าบุคคลใดไม่สามารถทางานได้ก็เรียกว่า
เป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถในการทางานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นใน
ตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึงการฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสาหรับการทางานจึงเป็น
สาระสาคัญของการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and
Training หรือ VET)
6.2 ที่มาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร และระบบของ
สหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งทั้ง 2 ระบบ ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเมื่อได้ทาความเข้าใจทั้งสองระบบก็จะสามารถนาส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ ใช้ได้
อย่างเหมาะสมในบริบทที่ต้องการได้ในที่สุด สาระสาคัญที่เป็นพื้นฐานของทั้งสองระบบจะได้แสดงในลาดับ
ต่อไป
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ในการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรม (Competency-based Training) เช่น สหรัฐอเมริกา คานาดา อังกฤษ เกาหลี ออสเตรเลีย เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับนานาชาติ เช่น ประเทศออสเตรเลียมี The
National Training Board เป็นผู้กาหนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ ( National Competency Standards) ให้
นโยบาย และแนวทางการการดาเนิ นงานฝึก อบรม โดยคาดหวั งสิ่ งที่ ผู้เข้ าอบรมจะสามารถปฏิบั ติ
(Performance) ได้เมื่อจบหลักสูตร เช่น การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร
การโรงแรม ท่องเที่ยว ของ TAFE ประเทศออสเตรเลีย ก็จัดการฝึกอบรมแบบ Competency Based Training in
English Language Teaching และได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน
รวมถึงการเทียบความรู้และประสบการณ์
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหลายประเทศ ได้นาแนวทางการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
(Competency Based Training) มาใช้กับการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency Based Curriculum) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้กาหนดนโยบาย และ ผู้นาด้านหลักสูตรของประเทศ
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-based Training) คือ การ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เรียน ในสหราชอาณาจักร คาว่า “กาลังคนที่มีสมรรถนะ” ประกอบไป
ด้วยคนที่มีความสามารถในการท างานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) ตามมาตรฐานของข้อกาหนดใน
การท างานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงาน นั้น แต่ในสหรัฐอเมริกาคาว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้
หมายถึงภาระงานในการท าชิ้นงานนั้น แต่หมายถึงสิ่งที่ทาให้บุคคลมีความ สามารถในการปฏิบัติภาระงาน
นั้นๆ ได้ด้วย ดังนั้น Competence-based Training หรือ Competency-based Training หรือการฝึกอบรมบนฐาน
ความสามารถ หมายถึง การใช้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการทางานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือ
นามาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับ
สั้น ๆ ว่า “การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ” นอกจากนี้ยังมีการน าแนวคิดไปใช้สาหรับการพัฒนาหลักสูตรอีก
ด้วย เพราะหลักสูตรและการสอนรวมทั้งการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน เสมอ เมื่อใดมีการสอน
หรือการฝึกอบรมก็มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย
6.4 ข้อดีของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
6.4.1 กาหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน ว่าผู้เรียนสามารถทาอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course
Outcomes /Performance Outcomes)
6.4.2 ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กาหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ทาให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ
6.4.3 มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียนที่แน่นอน
6.5 กรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards)

6
มาตรฐานสมรรถนะ เป็นข้อกาหนดความรู้ และทักษะ และนาความรู้และทักษะนั้น ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
กรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทุกหลักสูตร ในปี พ.ศ.2549การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
จึงมีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ เป็นตัวกาหนดความรู้ และทักษะ ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติภาระ
งาน / กิจกรรมต่างๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่กาหนด
6.6 องค์ประกอบของมาตรฐานสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติ ง านในอาชี พ จะก าหนดสมรรถนะที่ ค าดหวั ง ว่ า ผู้ เ รี ย นจะสมารถปฏิ บั ติ ไ ด้
ประกอบด้วย
 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เป็นขอบข่ายกว้าง ๆ (Broad Area) ของ
งาน (Job) ใน อาชีพหนึ่ง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ โดยใช้ความรู้และทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ
 สมรรถนะย่อย (Element of Competence) เป็นภาระงานย่อย(Task) ที่ประกอบขึ้นภายใต้งานใน
หน่วยสมรรถนะนั้น ๆ
 เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เป็นกิจกรรมย่อย ๆ (sub-task) ภายใต้สมรรถนะย่อย ซึ่ง
เป็น ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร
 เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนด อาจรวมถึง วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ (Equipment) ที่กาหนดให้ (หรือ
ไม่ให้ใช้) เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสาเร็จเมื่อได้กรอบมาตรฐานสมรรถนะแล้ว การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน การกาหนดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน จะสร้างขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานสมรรถนะที่กาหนด
และจะเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจเรียกว่า การทดสอบวัดตามสมรรถนะ (Competency Test)
7. สมมุติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ภาคเหนือ จังหวัดลาพูน ตามหลักสูตรสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรสมรรถนะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าแผนการจัดการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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8. ขอบเขตและวิธีการวิจัย
8.1 ขอบเขตการวิจัย
8.1.1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนสายช่างอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จั งหวัดลาพูน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 2 กลุ่มเรียน คือ กลุ่มเรียน 421 จานวน 36 คน และกลุ่มเรียน 121
จานวน 32 คน
8.1.2. ขอบเขตเนื้อหา
การสอนแบบฐานสมรรถนะโดยใช้หลักเกณฑ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยมุ่งศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ทาการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบฐานสมรรถนะโดยเลือกเนื้อหาในบทเรียนมา 1 หน่วยการเรียนในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัด
และการทดสอบ ใช้กระบวนการจัดการความรู้
8.2 ระเบียบวิธีการวิจัย
8.2.1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรือกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะในโครงสร้างของหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยนาข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่ใช้อยู่มาจัดทาแผนการเรียน
การสอนให้เป็นฐานสมรรถนะ
2. คู่มือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.2.2. การรวบรวมข้อมูล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
8.2.2.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ใบความรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
8.2.2.2 นาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ไปดาเนินการวิจัยโดยนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเรียน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ เมื่อทาการสอนเสร็จในหน่วยการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบระหว่างหน่วยตามที่
กาหนดไว้ในหน่วยการเรียนจานวน 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ
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8.2.2.3
ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยทาการทดสอบหลัง เรีย น (Posttest)
ภาคปฏิบั ติกับ นักศึ ก ษากลุ่ม ทดลองการจัดการเรีย นรู้วิชางานไฟฟ้ าและอิเล็ก ทรอนิกส์ (2100-1003) ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
8.2.2.4 ด าเนินการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ผลการทดสอบโดยนาแบบทดสอบวั ดผล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะกับหลักสูตรฐานเนื้อหาในวิชา
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา (2100-1003) ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้ อ งต้ น (2100-1003) ประเภทช่ า งอุ ต สาหกรรม ตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะและแบบทดสอบวั ด ผล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี วิชาวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)
ประเภทช่างอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ VQ มาตรฐานที่ 22 ทดสอบการทางานของ
วงจรไฟฟ้า ตามคู่มือ ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จานวนทั้งหมด 30 ข้อให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
และความมุ่งหมายหลักตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรและวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างและหลังเรียน ภาคปฏิบัติ 3 ใบ
งาน
8.2.3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติโดยมีขั้นตอนดังนี้
8.2.3.1 สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรง ด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตร ด้านรูปแบบใบความรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผล โดยการหาค่า IOC โดยมีสูตร

R

IOC

=

IOC

คือ

∑R
N

คือ
คือ

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

N

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตร ด้านรูปแบบใบความรู้ ด้านการวัด
และประเมินผล
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ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
3.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ
ใช้ได้ดี
ใช้ได้
ใช้ได้แต่ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรตัดทิ้ง

8.2.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
- สถิติที่ใช้ในการห่าค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) จากแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีสูตรดังต่อไปนี้
_

ค่าเฉลี่ย

X

โดย

X

_

∑X
N

=

X

คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนประชากร

N

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
_


X

X




N

2

S.D.

=

S.D.
N

คือ
คือ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มประชากร
ขนาดของกลุ่มประชากร

คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประชากร
คะแนนประชากร



X

X

การวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพ
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80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ผู้เรียนทาการทดสอบแบบทดสอบระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ผู้เรียนทาการทดสอบความก้าวหน้าด้วยแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งหลังจากนักศึกษาเรียนจบทุกงานแล้ว (หน่วยการเรียน) ได้ถูกต้อง โดยคิดเฉลี่ยเป็นร้อย
ละ
- สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ จั ด การเรี ย นรู้ วิ ช างานไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะกับรูปแบบการจัดการเรียนด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดย T-test ( Dependent Samples)


T =



X2 X1
 N 1 S 2  N 2 S 22

 N1  N 2  2

 N 1  N 2

 N 1 N 2





โดย t

คือ

ค่าสถิติเพื่อทดสอบความมีนัยสาคัญ



คือ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
ความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง
ความแปรปรวนของกลุ่มควบคุม
จานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
จานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุม

X1


X2

S 21

S 22

N1
N2

8.2.4. นิยามศัพท์
แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานอาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องรู้อะไร
(Knowing) ทาอะไรได้ (Doing) มีคุณลักษณะอย่างไรมีจรรยาบรรณอย่างไร
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง เป็นข้อกาหนดที่คาดหวังว่าผู้ผ่านการศึกษา
หรือฝึกอบรมจากหลักสูตรอาชีวศึกษาแล้วจะต้องมีสมรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐาน
อาชีพของสาขาอาชีพในระดับใดหรือระดับหนึ่งที่กาหนด ซึ่งสมรรถนะที่กาหนดในกรอบคุณวุฒิการศึกษา
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วิ ช าชี พ จะต้ อ งตรงตามความต้ อ งการของสาขาอาชี พ สถานประกอบการหรื อ ชุ ม ชนโดยประกอบด้ ว ย
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหลักแลสมรรถนะวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development ) หมายถึง การสร้างหลักสูตรใหม่
หรื อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส อดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ป รั ช ญาการ
อาชีวศึกษามาตรฐานอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
การวิ เคราะห์อ าชีพ (Occupational Analysis) หมายถึ ง กระบวนการระบุ หน้า ที่
(Duties) และภารกิจหรืองานเฉพาะ (Tasks) ที่สาคัญอาชีพที่กาหนดนอกจากนั้นยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกเป็น
จานวนมากในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์อาชีพบางที่ก็เรียกว่าการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis ) คล้ายกับการวิเคราะห์อาชีพ การนี้
เกี่ยวกับการระบุหน้าที่และภารกิจหรืองานเฉพาะของงานที่มีงานมอบหมายร่วมกันแต่ต่างกันตามตาแหน่งงาน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) หมายถึงหลักสูตรที่นา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากภาคีต่าง ๆ เป็นเป้าหมายนาทางกาหนดหลักการจุดหมายโครงสร้างและรับ
การจัดการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษามาตรฐาน 27,28
มาตรฐานสมรรถนะ หมายถึง ข้อกาหนดหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการปฏิบัติ
และเป็นผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะคล้ายกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการทางาน
มอดูล หมายถึง ชุดการเรียนที่สมบูรณ์แบบโดยจัดทรัพยากรการเรียนรู้บรรจุในแต่ละ
มอดูล ประกอบด้วยภาพประกอบ แผ่นภาพ แบบทดสอบด้วยตนเอง แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบ
หลังเรียน
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนัก ศึก ษาซึ่งวัดได้จาก
คะแนนที่ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลุ่มควบคุม หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามเนื้อหาวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003)
กลุ่มทดลอง หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามเนื้อหาวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003)
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพ
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ผู้เรียนทาการทดสอบแบบทดสอบระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ
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80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ผู้เรียนทาการทดสอบความก้าวหน้าด้วยแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งหลังจากนักศึกษาเรียนจบทุกงานแล้ว (หน่วยการเรียน) ได้ถูกต้อง โดยคิดเฉลี่ยเป็นร้อย
ละ
ผู้เชียวชาญ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการยอมรับในวงการการศึกษาด้านอาชีวศึกษาว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีป ระสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม หรือจัดการศึก ษาและฝึก อาชีพระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการประเภทช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นัก ศึก ษา หมายถึ ง ผู้ เรี ย นวิ ชางานไฟฟ้ า และอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น (2100-1003)
ประเภทสายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
ตามหลักสูตรสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ทราบคุณภาพและประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลาพูน มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้

10. ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ย เรื่ อ ง รูป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิช างานไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
จังหวัดลาพูนใช้ระยะเวลาดาเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน
รวมระยะเวลา 3 เดือน
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