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บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 การศึกษาเป็นเครื�องมือสําคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั
ในการพฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอื�นในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
เนื�องจากการศึกษามีบทบาทสําคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบของประเทศเพื�อการแข่งขนัและยืน
หยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบ เศรษฐกิจและสังคมที�เป็นพลวตั ทั�วโลกจึงให้ความสําคญัและทุ่มเท
กบัการพฒันา การศึกษาเพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องตนให้สามารถกา้วทนัการเปลี�ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กบัการธํารงรักษาอตัลกัษณ์  
ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดัการศึกษา การพฒันาศกัยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ ภายใตแ้รงกดดนัภายนอกจากกระแสโลกาภิวตัน์ 
และแรงกดดนัภายในประเทศที�เป็นปัญหาวิกฤตที�ประเทศตอ้งเผชิญ เพื�อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต   
ที�ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศที�มีรายได ้
ปานกลางไปสู่ประเทศที�พฒันาแล้ว รองรับการเปลี�ยนแปลงของโลกทั6งในปัจจุบนัและอนาคต  
โดยการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศไทย (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1) 
 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐที�มี
หนา้ที�รับผิดชอบในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษา
ด้านวิชาชีพที�สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เพื�อผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั6 ง              
เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ6นเพื�อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน                  
โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติั
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 3) ดังนั6 น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงจาํเป็นต้องกําหนดแผนปฏิรูปเพื�อ
พฒันาการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ทันต่อการเปลี�ยนแปลงในทุก ๆ ด้านทั6 งภายในและ           
ภายนอกประเทศ เพื�อสนองตอบแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้บรรลุ              
เป้าหมายของการพฒันา คือ ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ในมาตรา 20 ของพระราชบญัญติั   
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พุทธศกัราช 2545 ระบุวา่ การอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ      
หรือโดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 12) 
 วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี เป็นวิทยาลยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั6นสูง (ปวส.) และระดับวิชาชีพระยะสั6 น จากการที�รัฐบาลมีนโยบาย                   
การแก้ปัญหาความยากจน จึงมีการตั6งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นจาํนวนมากเพื�อส่งเสริมสนับสนุน               
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบัชุมชน วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี ได้ให้ความสําคญัส่งเสริม 
และสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ ๆ เสมอ เพื�อให้ทนัยุคทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการ
ของชุมชน และตลาดแรงงาน จึงทําให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย                  
สารพดัช่างจนัทบุรี ได้รับความนิยมความสนใจจากชุมชนเพื�อเข้ารับการศึกษาเป็นจาํนวนมาก            
โดยเฉพาะประเภทวิชา คหกรรม 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาผา้และเครื�องแต่งกาย 2) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั�วไป และ 4) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ                
(สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 389 - 461)  
 สถานการณ์ปัจจุบัน อาชีพช่างแต่งหน้าในภาคตะวนัออก เกิดขึ6 นเป็นจาํนวนมาก               
เนื�องจากเป็นอาชีพอิสระและมีรายไดสู้ง โดยเฉพาะช่างที�มีฝีมือจะสามารถเรียกราคาการแต่งหน้า
ไดสู้งมาก พร้อมทั6งไดรั้บการยอมรับ และไดรั้บความนิยมจากผูรั้บบริการ จนถึงขนาดตอ้งจองคิว
ล่วงหน้าเป็นปีเนื�องจากทุกช่วงเวลาที� มีกลุ่มคนประสบความสําเร็จทางด้านใดด้านหนึ� ง หรือ
ตอ้งการตกแต่งใบหนา้ใหส้วยงามเด่นสง่าในวนัที�สาํคญั และไม่วา่จะเป็นงานรับปริญญา งานแสดง
ในโรงเรียน งานแต่ง งานเลี6 ยง หรือแม้กระทั�งงานอีเวนท์ ก็ต้องตามหาช่างแต่งหน้าที� มีฝีมือ               
เพราะช่างแต่งหน้าจะกลายเป็นผูที้� เสกสรรใบหน้าให้ดูดีขึ6นได้ภายในพริบตา ดงันั6นถึงแมจ้ะมี          
ช่างแต่งหน้าเป็นจาํนวนมากแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อผูรั้บบริการ และยงัขาดช่างที�มีฝีมืออย่างแทจ้ริง            
ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น เพื�อสร้างทกัษะใหม่ พร้อมพฒันาทกัษะ ยกระดบั
ความรู้ ความสามารถให้กบันักศึกษา ช่างแต่งหน้า และผูที้�สนใจในอาชีพช่างแต่งหน้า เพื�อเพิ�ม
ทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่ออาชีพการแต่งหน้า สอดคล้องกับบุญเจริญ                    
ศิริเนาวกุล (ออนไลน์. 2562) ไดก้ล่าวไวว้า่หลกัสูตร Reskill & Upskill เป็นเทรนด์การศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที�ตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนยุคนี6 ที�สุดแลว้โดย Reskill จะเป็นการสร้างทกัษะใหม่
ที�เป็นประโยชน์กบัการทาํงานและ Upskill คือ การพฒันาทกัษะเพิ�มเติม หรือ Top Up ใหค้นทาํงาน
ทาํอยา่งไรให้เขารู้เทคโนโลยีใหม่ สร้างสิ� งที�มีมูลค่าเพิ�มจากเทคโนโลยีใหม่ให้กบังานที�เขาทาํได ้
ภารกิจในการ Reskill & Upskill ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�อง เพื�อกา้วตามเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงให้ทนั 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องกระตุน้ให้ทั6 งภาคสถานประกอบการ และคนทาํงานเห็นความสําคญั          
ของการ Reskill & Upskill ถา้ทาํไดย้่อมเป็นการยกระดบัการศึกษาให้ตรงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการได้มากขึ6น โดยหลกัสูตรในรูปแบบที�กล่าวมานี6  สามารถทาํให้การออกแบบ 
หลักสูตรการเรียนการสอนตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้จริง ในตอนนี6                   
ภาคการศึกษาไทยผลิตบุคลากรไดเ้พียงพอในแง่ของปริมาณ แต่ที�ขาดน่าจะเป็นเรื�องของคุณภาพ
มากกวา่ ดงันั6นสิ�งที�ตอ้งทาํอย่างเร่งด่วนคือ การออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอน ทั6งหลกัสูตร
การเรียนการสอนทั�วไป และหลักสูตรอบรมระยะสั6 น เพื�อตอบโจทย์การ Reskill & Upskill               
ให้สามารถสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพไปเติมเต็มการทาํงาน โดยเฉพาะในด้านการทาํงานร่วมกบั
เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยเีพื�อสร้างมูลค่าใหก้บัการทาํงานไดจ้ริง  
 ในยุคโลกเปลี�ยน คนปรับ จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ทาํให้คน

ตอ้งปรับตวัเองให้กา้วขา้มการเปลี�ยนแปลงให้ได ้การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมที�มีประสิทธิภาพ

และตรงตามความตอ้งการของสังคม มีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�งในยุคนี6  ที�จะสามารถทาํให ้        

ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความชาํนาญ และเกิดเจตคติที�ดีเกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ� ง          

จนกระทั�งทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์

ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และยงัช่วยเสริมสร้างพฤติกรรม              

การกระทาํและการแสดงออกในทางที�ดี มีการปลูกฝังจิตสาํนึกที�ดีใหน้กัศึกษาเกิดการช่วยแกปั้ญหา

การเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน สามารถพฒันา

คนให้เกิดปัญญา คิดทาํในสิ�งที�ถูกตอ้งดีงาม เพื�อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข            

ดังที�สมชาติ กิจยรรยง (2545 : 11 - 15) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที�จะทําให ้                 

ผู ้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Understanding) เกิดความชํานาญ 

(Skill) และเกิดเจตคติ (Attitude) ที�ดีเกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง จนกระทั�งทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เกิดการเรียนรู้หรือเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกบัปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2545 : 21) ไดก้ล่าวไวว้่าการฝึกอบรม 

เป็นการทาํใหบุ้คคลมีความรู้ความเชี�ยวชาญที�ใชจ้ริง และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล     

 ปัจจุบนัการแต่งหน้ามีความสําคญัและมีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเราเป็นอย่างมาก 
ซึ� งจะเห็นไดจ้ากอุตสาหกรรมเครื�องสําอางความงาม และธุรกิจทางดา้นความบนัเทิงที�มีความนิยม
อย่างแพร่หลาย ศิลปะการแต่งหน้ามีผลต่อการสะทอ้นกลบัด้านบุคลิกภาพ สร้างความโดดเด่น 
เสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีขึ6น สามารถสร้างเสน่ห์ให้กบัตวัเอง และทาํให้มีความมั�นใจมากยิ�งขึ6น ในยุคที�
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การศลัยกรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัวิถีชีวิตประจาํวนัอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการทาํศลัยกรรมจมูก 
เสริมคาง ตาสองชั6น ปากกระจบั หน้าเรียว เปลี�ยนสีผิวเขม้ให้เป็นผิวขาว จะเห็นได้ว่ามีผูค้นมากมาย
เลือกทาํศลัยกรรม เหตุผลที�นิยมทาํศลัยกรรมกันมากมายขนาดนี6 เกิดจากหลายเหตุผลด้วยกัน           
หนึ� งในเหตุผลของการคิดทําศัลยกรรมก็คือ รู้สึกว่าการแต่งหน้าเป็นเรื� องยาก แต่งไม่ เป็น              
แต่งอย่างไรก็ไม่สวย ไม่รู้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้า จึงเลือกที�จะทาํศลัยกรรม ทั6งที�การศลัยกรรม              
มีความเสี�ยงสูงมากบางคนทาํแลว้สวยบางคนทาํมาแลว้ดูแย่กว่าเดิมตอ้งแกไ้ขหลายครั6 งมากดงัที�
เห็นเป็นข่าว และมีค่าใชจ่้ายในการทาํศลัยกรรมสูงมาก อยา่งไรก็ตามการทาํศลัยกรรมไม่ใช่เรื�องผิด     
แต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนตดัสินใจเพราะอาจเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี การแต่งหน้านั6นเป็นศาสตร์
ทางดา้นความงามแขนงหนึ�ง ที�มีการสร้างสรรค์อยา่งลงตวัระหวา่งศาสตร์และศิลปะ การประยุกต์
หลกัศิลปะ เช่น แสงเงา หลกัทฤษฎีสี รูปทรง เส้น และรูปทรงตามลกัษณะกายวภิาคของโครงสร้าง
ใบหน้ามนุษย ์รวมทั6งการแต่งหน้าตามสมยันิยมที�ถูกตอ้งอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเสริมแต่ง  
ใบหนา้ของตนเอง และประกอบอาชีพที�อิสระได ้  
 จากความเป็นมาและความสําคญัดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัจึงได้ตระหนักถึงความสําคญั      
ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น โดยโครงสร้างของหลกัสูตรไดป้รับให้สามารถใชไ้ดก้บั
นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั6 น ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูล 
เทคนิคการแต่งหนา้จากตาํราต่าง ๆ มาประยุกต ์โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของผูท้าํวิจยั นาํมา
ปรับใช้เพื�อให้นักศึกษานั6นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถพฒันาการแต่งหน้าและพฒันา
บุคลิกภาพใหดู้ดียิ�งขึ6น ที�ผา่นมาการพฒันารูปแบบและขั6นตอนยงัไม่ชดัเจน ผูว้ิจยัจึงสนใจที�พฒันา
หลกัสูตรที�จะช่วยให้ผูเ้รียนนั6น เห็นลาํดบัขั6นตอนไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอน โดยนาํหลกัสูตรที� 16 แต่งหน้า Basic จาํนวน 30 ชั�วโมง ของกลุ่มวิชา
งานเสริมสวย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั�วไป ประเภทวิชาคหกรรม มาพฒันาเพื�อให้มีเนื6 อหา                
ที�ทนัสมยั เขา้ใจง่าย มีขั6นตอนและกระบวนการที�ชดัเจน โดยใชชื้�อเรื�องวา่ “ศิลปะการแต่งหนา้เพื�อ
อาชีพ”  เพื�อให้นักศึกษา สามารถนําความรู้ไปพฒันาตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้             
ใหก้บัตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งย ั�งยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั6 งนี6  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี6  
 1. เพื�อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น 
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิg ทางการเรียน ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น  
 3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติั ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น  
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 การวิจยัในครั6 งนี6 ทาํให้ได้หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น เพื�อเป็นข้อมูลสําหรับครูผูส้อน 
และผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํไปใช้ในการวางแผนพฒันาส่งเสริม และสนับสนุนการดาํเนินการในการจดั
หลักสูตรของสถานศึกษา เพื�อใช้ในการเรียนการสอนพฒันานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ               
มีทกัษะการปฏิบติัในเรื�อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื�ออาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์สามารถนําไปใช ้               
ในชีวติประจาํวนั สร้างอาชีพ และสามารถเพิ�มรายไดใ้หต้นเองและครอบครัวได ้  

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัครั6 งนี6  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี6  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั6 งนี6 มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร และระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใช้และผลการประเมินหลกัสูตร           
มีดงันี6  
 ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร  
 1. ประชากรที�ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 ท่าน 
  1.2 ตวัแทนสถานประกอบการ จาํนวน 5 คน 
  1.3 นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ จาํนวน 101 คน 
วิทยาลยัเทคนิคบางแสน จาํนวน 60 คน วิทยาลยัสารพดัช่างระยอง จาํนวน 90 คน วิทยาลยัสารพดัช่าง
ฉะเชิงเทรา จาํนวน 120 คน วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี จาํนวน 70 คน วิทยาลยัสารพดัช่างตราด 
จาํนวน 40 คน วิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี จาํนวน 40 คน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จาํนวน               
15 คน รวม 8 วทิยาลยั จาํนวนนกัศึกษา 536 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 ท่าน ตวัแทน
สถานประกอบการ จาํนวน 5 คน และนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี 
จาํนวน 20 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละผลการประเมินหลกัสูตร 
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวนัออก ได้แก่  วิทยาลัยสารพัดช่าง
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สมุทรปราการ จาํนวน 101 คน วิทยาลยัเทคนิคบางแสน จาํนวน 60 คน วิทยาลยัสารพดัช่างระยอง 
จาํนวน 90 คน วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา จาํนวน 120 คน วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี จาํนวน  
70  คน วิทยาลัยสารพดัช่างตราด จาํนวน 40 คน วิทยาลัยสารพดัช่างปราจีนบุรี จาํนวน 40 คน 
วทิยาลยัเทคนิคนครนายก จาํนวน 15 คน รวม 8 วทิยาลยั จาํนวนนกัศึกษา 536 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     

ระยะสั6 น ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี ในสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 30 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

 ตัวแปรที�ศึกษา  

 ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยัครั6 งนี6  ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงันี6  

 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   

  2.1 ผลสัมฤทธิg ทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น 

  2.2 ทกัษะการปฏิบติัของนกัศึกษาก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น  

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั, น หมายถึง หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น เรื�อง ศิลปะการแต่งหน้า

เพื�ออาชีพ สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย เป็นการอบรมที�เนน้ประสบการณ์การฝึกอบรม

ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมที�ไดล้งมือปฏิบติัจริง แกปั้ญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีคุณภาพยิ�งขึ6น 

รวมถึงการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพูนทกัษะสัมพนัธ์เพื�อให้เกิดสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล โดยจุดมุ่งหมาย

สุดท้ายของการฝึกอบรม เพื�อนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการทาํงาน เพื�อให้เกิดผลผลิต              

สูงสุด  

 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้างหลักสูตรตามขั6นตอนในการพฒันา          

หลกัสูตรของทาบา (Taba. 1962 : 454 - 455) โดยวิเคราะห์จากรูปแบบแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร

ของทาบา องคป์ระกอบพื6นฐานที�สาํคญัในการพฒันาหลกัสูตร 4 ประการ คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มูลพื6นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 3) การนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช ้และ 4) การประเมิน

ประสิทธิผลหลกัสูตรฝึกอบรม โดยมีขั6นตอนการพฒันาหลกัสูตรที�ตอบสนองความตอ้งการของ         

ผูเ้รียน ตามความเชื�อที�ว่าผูเ้รียนมีพื6นฐานแตกต่างกนัโดยกาํหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้           

7 ขั6นตอน คือ 1) วินิจฉยัความตอ้งการจาํเป็น 2) การกาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 3) การคดัเลือก

เนื6อหาสาระ 4) การกาํหนดโครงสร้างวินิจฉัยความตอ้งการจาํเป็น 5) การคดัเลือกประสบการณ์ 
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การเรียนรู้ 6) การกาํหนดโครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้ 7) การกาํหนดสิ�งที�จะประเมิน 

และวธีิการประเมินผลการเรียนรู้      

 ศิลปะการแต่งหน้าเพื�ออาชีพ หมายถึง การดูแลรักษาผิวหน้า การเลือกใช้เครื�องสําอาง 
การเปลี�ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบแกไ้ข และตบแต่งใบหนา้โดยเนน้ส่วนที�ดีและกลบเกลื�อนส่วนที�
บกพร่องไม่ใหเ้ห็นชดั เพื�อสร้างความงดงามบนใบหนา้ให้เกิดขึ6นตามใจตอ้งการ และสามารถสร้าง
บุคลิกหรือรูปแบบให้กบัตวัตนของคนนั6นได้ชัดเจน โดยถ่ายทอดผ่านศิลปะการแต่งหน้า และ         
วิธีการแต่งหน้าชีวิตประจาํวนั แต่งหน้าแฟชั�น แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าแฟนซี แต่งหน้าเพื�อ             
การแสดง และแต่งหนา้นางงาม 
 นักศึกษ า ห มายถึง นัก ศึกษ าก ลุ่มวิชางาน เส ริมส วย ที� ก ําลังศึกษ าอยู่ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั6 น ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี 
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที�เขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น 
เรื�อง ศิลปะการแต่งหนา้เพื�ออาชีพ สาํหรับนกัศึกษากลุ่มวชิางานเสริมสวย 
 ผลสัมฤทธิ3ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จทางดา้นความรู้ ความสามารถ สติปัญญา 
ซึ� งในการวิจยัครั6 งนี6  ผลสัมฤทธิg ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัศิลปะ
การแต่งหน้า อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น เรื�อง ศิลปะการแต่งหน้า
เพื�ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวยที�พ ัฒนาขึ6 น ซึ� งวดัได้จากแบบทดสอบ                       
วดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนเป็นปรนยัแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก 
 ทกัษะการปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ทาํบ่อย ๆ 
จนเกิดความชํานาญ และการเรียนรู้เกิดขึ6 น ดังนั6 นในงานวิจยัครั6 งนี6  ทักษะการปฏิบติั หมายถึง                
ความสามารถในการปฏิบติังานของนักศึกษา ที�ได้จากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น เรื� อง ศิลปะ              
การแต่งหนา้เพื�ออาชีพ สาํหรับนกัศึกษากลุ่มวชิางานเสริมสวย ผลงานที�เกิดขึ6นสาํเร็จไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
ชาํนาญ รวดเร็วและถูกตอ้ง มีการวดัการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ ดา้นกระบวนการ โดยใชเ้ครื�องมือ
แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั และใชเ้กณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Scoring Rubric) 3 ระดบั ดงันี6  
1) การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 2) การเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้า 3) การรองพื6น                 
4) การแก้ไขรูปหน้า 5) การเขียนคิ6ว 6) การแต่งตา 7) การปัดแกม้ 8) การทาปาก 9) ผลงานสําเร็จ 
10) การจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์และผลิตภณัฑ ์
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6น จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและทฤษฎีขั6นตอน
การพฒันาหลกัสูตร เพื�อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของทาบา (Taba. 1962 : 454 - 455) ดงันี6  

 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. นกัศึกษาที�ไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น มีผลสัมฤทธิg ทางการเรียน 
หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม 
 2. นักศึกษาที�ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั6 น มีทักษะการปฏิบัติ                   
หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิg ทางการเรียน 

หลกัสูตรฝึกอบรม
ระยะสั6น 

ทกัษะการปฏิบติั 

การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิด 
ทฤษฎีของทาบา (Taba) 7 ขั6นตอน 
1. การสาํรวจความตอ้งการ 
2. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การเลือกเนื6อหา 
4. การจดัเนื6อหา 
5. การเลือกประสบการณ์การเรียน 
6. การจดัประสบการณ์การเรียน 
7. การประเมินผลและวธีิการ
ประเมินผล 
 
 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 




