
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัครั� งนี� เพื�อศึกษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรื�อง ศิลปะการแต่งหน้า
เพื�ออาชีพ สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ซึ� งผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัและพฒันา (Research & 
Development) โดยมีขั�นตอนและรายละเอียดของวธีิการดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร  
 1. ประชากรที�ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 ท่าน 
  1.2 ตวัแทนสถานประกอบการ จาํนวน 5 คน 
  1.3 นกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย  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 วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 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 การนําหลกัสูตรไปใช้และผลการประเมินหลกัสูตร 
 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 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ระยะสั� น ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี ในสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 30 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� มี 2 ระยะ ไดแ้ก่  

1. ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 

  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 

 2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตร 

  2.1 หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น  

  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน   

  2.3 แบบวดัทกัษะการปฏิบติั 

   

การสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือ 

 ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 

 1. แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 

  1.1 การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร

ฝึกอบรมระยะสั�น มีขั�นตอนดงันี�  

   1.1.1 ศึกษาเกณฑ์การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของ                

องค์ประกอบหลกัสูตร จากเอกสารงานวิจยั เพื�อนํามาวิเคราะห์ในการกาํหนดประเด็นการสร้าง 

แบบประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 

   1.1.2 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องขององค์ประกอบหลกัสูตร 

ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคต์ามเนื�อหาของหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น 

  1.2 การหาคุณภาพแบบประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 

มีขั�นตอนดงันี�  
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   1.2.1 นาํแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 
เสนออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
   1.2.2 นาํแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร             
ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน โดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคลอ้ง 
(IOC) แบบประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร เมื�อคาํนวณไดต้อ้งมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จึงจะมีความเหมาะสม และสอดคล้อง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)      
มีค่าเท่ากบั 0.96 
    เกณฑค์วามเหมาะสม และสอดคลอ้ง ดงันี�  
    +1  หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่องคป์ระกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
      0  หมายถึง เมื�อไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
    -1  หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่องคป์ระกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
 ระยะที� 2 การนําหลกัสูตรไปใช้และการประเมินหลกัสูตร 
 1. หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น         

  1.1 การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น มีขั�นตอนดงันี�  
   1.1.1 ศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั�น พุทธศกัราช 2558 แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี

เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม สํารวจความตอ้งการของนักศึกษา               
และสถานประกอบการ  
   1.1.2 นําข้อมูลที�ได้จากการศึกษาข้อมูลพื�นฐานมาวิเคราะห์ โดยผูว้ิจ ัยได้นํา                
แนวคิด กระบวนการพฒันาหลักสูตร 7 ขั�นตอนของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) มาเป็นแนวทาง                 
ในการพฒันาหลกัสูตร ดงันี�   
    ขั�นที� 1 สาํรวจความตอ้งการ  
    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสอบ
ถามสอบถามนักศึกษา และตวัแทนสถานประกอบการ เพื�อให้ได้ทราบถึงความต้องการจาํเป็น              
ในการพฒันาหลกัสูตร 
    ขั�นที� 2 กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
    เพื�อให้มีเนื�อหาที�ทนัสมยั เขา้ใจง่าย มีขั�นตอนและกระบวนการที�ชัดเจน 
โดยใชชื้�อเรื�องวา่ “ศิลปะการแต่งหนา้เพื�ออาชีพ”   
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    ขั�นที� 3 เลือกเนื�อหาสาระ  
    ผู ้วิจ ัยนําข้อมูลที�ได้จากการสอบถามความจากนักศึกษาและตัวแทน             
สถานประกอบการมาเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกเนื�อหาสาระ 
    ขั�นที� 4 จดัเนื�อหาสาระ  
    ขอบข่ายเนื�อหาสาระพิจารณาจากขอ้มูลหลกัสูตรที� 16 รหสัวิชา 1403-1117 
วิชาการแต่งหน้า Basic มาปรับปรุงเนื�อหา รวบรวมขอ้มูลและเทคนิคใหม่ ๆ จากหนงัสือเกี�ยวกบั
ศิลปะการแต่งหนา้ และสอบถามความตอ้งการ กาํหนดเนื�อหาสาระของหลกัสูตร โดยพิจารณาจาก
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ภาคทฤษฎี                       
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างผิว  2) ลักษ ณ ะของผิว 3) ว ัส ดุและอุป กรณ์ การแต่งหน้า และ                             
4) เครื�องสําอาง โดยภาคปฏิบติัให้นกัศึกษาลงมือปฏิบติัจริง ไดแ้ก่ วิธีการแต่งหน้าชีวิตประจาํวนั 
การแต่งหน้าแฟชั�น การแต่งหน้าเจ้าสาว การแต่งหน้าแฟนซี การแต่งหน้าเพื� อการแสดง                    
การแต่งหนา้นางงาม 
    ขั�นที� 5 เลือกประสบการณ์การเรียน  
    ศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตร โดยกําหนดระยะเวลา 5 วนั  แบ่งเป็น                
ภาคทฤษฎี 7 ชั�วโมงและภาคปฏิบติั 23 ชั�วโมง รวม 30 ชั�วโมง แผนการฝึกอบรม 5 แผน สื�อจาก               
การเรียนรู้ หลักสูตร มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เรียนรู้                
โดยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบติัจริง เน้นผูเ้รียน                
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเขา้ใจ เกิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั               
ในการทาํงาน สามารถสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองได ้ 
    ขั�นที� 6 จดัประสบการณ์การเรียน  
    1. การจดักิจกรรมฝึกอบรมโดยยดึจุดมุ่งหมายและเนื�อหา 
    2. การจดักิจกรรมการฝึกอบรมสามารถยดืหยุน่เวลาไดต้ามความเหมาะสม 
    3. การจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาจากเอกสาร           
ใบความรู้ รูปภาพ และของจริง 
    4. กิจกรรมการฝึกอบรม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั�นตอน วิธีการและลงมือ
ปฏิบติัจริง 
    5. การจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของ             
ผูเ้รียน และตลาดแรงงานมากที�สุด 
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    6. การฝึกอบรมเน้นทกัษะปฏิบติังาน ตรวจสอบชิ�นงาน สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นได้ นกัศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว ทาํงาน
เสร็จทนัเวลา 
    7. จดักิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื�อฝึกทักษะในการปฏิบัติ            
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
    8. การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา สรุปการเรียนรู้และผลการปฏิบัติ           
มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร เพื�อนาํมาปรับปรุงในครั� งต่อไป 
    ขั�นที� 7 การวดัและประเมินผล 
    ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะปฏิบติั ทั� งก่อนฝึกอบรมและ 
หลงัการฝึกอบรม 
   1.1.3 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั� น จาํนวน 5 แผนการฝึกอบรม ใช้เวลา           
ในการฝึกอบรม 30 ชั�วโมง 
  1.2 การหาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น มีขั�นตอนดงันี�  
   1.2.1 นําหลักสูตรฉบับร่างขอคําแนะนําจากอาจารย์ที�ป รึกษาวิทยานิพนธ์                 
เพื�อตรวจสอบและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตามที�อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์แนะนาํ  
   1.2.2 นําหลักสูตรฉบับร่างที�ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เสนอ                 
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่านเพื�อตรวจสอบความความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา โดยพิจารณาความเหมาะสม 
และสอดคลอ้ง (IOC) ของหลกัสูตรฉบบัร่างโดยการประเมิน IOC เมื�อคาํนวณไดต้อ้งมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากบั 0.5 จึงจะมีความเหมาะสม และสอดคล้องในการนาํหลกัสูตรฉบบัร่างไปใช้ และหา               
ค่าดชันีความสอดคลอ้งขององค์ประกอบของหลกัสูตร ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั  
0.96 
    เกณฑค์วามเหมาะสม และสอดคลอ้ง ดงันี�  
    +1  หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่องคป์ระกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
      0 หมายถึง เมื�อไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
    -1 หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่องคป์ระกอบของหลกัสูตร มีความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
   1.2.3 นําหลักสูตรฉบับร่างที�ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เสนอ                  
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่านเพื�อประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององค์ประกอบหลกัสูตร              
มีค่าเท่ากบั 4.67 
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  1.3 นําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรื� อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื�ออาชีพ สําหรับ                  
นกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใช้เป็นเครื�องมือในการวิจยักบันกัศึกษา             
ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน 
  2.1 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั� น  
เป็นแบบทดสอบ แบบปรนยั จาํนวน 60 ขอ้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชา                  
งานเสริมสวย มีขั�นตอนดงันี�  
   2.1.1 ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนจากเอกสาร                  
งานวจิยั เพื�อนาํมาวเิคราะห์ในการกาํหนดประเด็นการสร้างแบบวดัความรู้ เพื�อนาํมาใชใ้นการประเมิน
ความรู้ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น    
   2.1.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน ให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ตามเนื�อหาของหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น จาํนวน 60 ขอ้ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
  2.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน มีขั�นตอนดงันี�  
   2.2.1 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนที�สร้างขึ�น เสนออาจารยที์�ปรึกษา                  
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบ แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
   2.2.2 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ             
ผูเ้ชี� ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                       
ขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาขอ้สอบที�มีค่า 
IOC ตั� งแต่ 0.50 ขึ� นไป (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 220) ถือว่าเป็นข้อสอบที� มีความสอดคล้อง                    
และจากการวเิคราะห์พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
มีค่าเท่ากบั  0.97 
    เกณฑค์วามสอดคลอ้ง ดงันี�  

    +1 หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่ส่วนประกอบวดัความรู้เกี�ยวกบัศิลปะการแต่งหน้า
เพื�ออาชีพ มีความสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

      0 หมายถึง เมื� อไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบวัดความรู้เกี� ยวกับศิลปะ                
การแต่งหนา้เพื�ออาชีพ มีความสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

     -1 หมายถึง เมื�อแน่ใจว่าส่วนประกอบวดัความรู้เกี�ยวกบัศิลปะการแต่ง
หนา้เพื�ออาชีพ มีความไม่สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

   2.2.3 นาํแบบทดสอบที�ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาํแนะนาํแลว้นาํไปทดสอบ (Try Out) กบันกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวยที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 20 คน 
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   2.2.4 นาํคะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบมาหาค่าระดบัความยากง่าย (p) โดยพิจารณา
ความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.20 - 0.80 (มาเรียม นิลพันธ์. 2553 : 150) และมีค่าอาํนาจจาํแนก (r)               
อยูใ่นเกณฑ์ 0.20 ขึ�นไป (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) และจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย   
มีค่าเท่ากบั 0.45 และมีค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าเท่ากบั 0.39 
   2.2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าว
ไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR - 20) โดยกาํหนดความเชื�อมั�น
ตอ้งไม่ตํ�ากว่า 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2553 : 113) ซึ� งจากการวิเคราะห์แบบทดสอบ             
วดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนมีค่าความเชื�อมั�น มีค่าเท่ากบั 0.77 
  2.3 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั  
  3.1 การสร้างแบบวดัทักษะการปฏิบัติ การฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั� น             
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค (Scoring Rubric) 3 ระดบัมีขั�นตอน ดงันี�  
   3.1.1 ศึกษาเกณฑ์การสร้างแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัจากเอกสารงานวิจยั       
เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษามาประมวลและกาํหนดขอ้มูล ตวัชี� วดั โครงสร้าง และขอบข่ายของ                
เนื�อหาของแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัของนักศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรม เพื�อนาํมาใช้ในการ
ประเมินทกัษะการปฏิบติัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น  
   3.1.2 วิเคราะห์และสร้างแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั สําหรับนักศึกษาที�เป็น
กลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมที�ตอ้งการจะวดั ได้แก่ ทกัษะ               
การแต่งหน้าเพื�ออาชีพ โดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบัติที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ� นเป็นแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแยกองค์ประกอบ (รุ้งศิรินทร์ จนัทร์หอม.    
2545 : 26)   
  3.2 การหาคุณภาพแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั มีขั�นตอน ดงันี�  
   3.2.1 นําแบบประเมินทักษะการปฏิบัติที�สร้างขึ� น เสนออาจารย์ที�ป รึกษา                  
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบ แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
   3.2.2 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะ            
การปฏิบติักับพฤติกรรมที�ต้องการวดั (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา  
ข้อที�มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั� งแต่ 0.50 ขึ� นไป (พิชิต ฤทธิZ จรูญ. 2551 : 242) แสดงว่า                
ข้อนั� นมีความสอดคล้อง และจากการวิเคราะห์พบว่า แบบประเมินทักษะการปฏิบัติค่าดัชนี              
ความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.97 
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     เกณฑค์วามสอดคลอ้ง ดงันี�  
    +1 หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่ส่วนประกอบของแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั              

มีความสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
      0 หมายถึง เมื� อไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบของแบบประเมินทักษะ          

การปฏิบติั มีความสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
     -1 หมายถึง เมื�อแน่ใจวา่ส่วนประกอบของแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั              

มีความไม่สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
   3.2.3 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัที�ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญและได้

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํแลว้ นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  
   3.2.4 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั มาใช้จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันักศึกษา            
ที�เขา้รับการฝึกอบรม จาํนวน 30 คนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ณ วิทยาลยัสารพดัช่างจนัทบุรี ซึ� งวิทยากร
และผูช่้วยวทิยากรเป็นผูป้ระเมินทกัษะการปฏิบติัของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
   3.2.5 นําข้อมูลที� ได้จากการประเมินทักษะการปฏิบัติ  แบบรูบริค (Scoring 
Rubric) 3 ระดบั มาวเิคราะห์แลว้นาํเสนอแบบตารางภาพรวม และนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินค่า
แบบประเมินเป็นแบบรูบริค (Scoring Rubric) 3 ระดบัมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก  
ค่าเฉลี�ย (X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าที�ได้จากแบบประเมินมาเทียบกับ                    
ค่าเฉลี�ยแลว้แปลความหมาย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี�  
 1. ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 
  1.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร                  
มีขั�นตอนดงันี�  
   1.1.1 นาํแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร  
ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู ้เชี� ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน โดยพิจารณาความเหมาะสม และ                 
ความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเหมาะสม และสอดคล้องขององค์ประกอบหลกัสูตร  
เมื�อคาํนวณไดต้อ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 จึงจะมีความเหมาะสม และสอดคลอ้ง  
   1.1.2 นาํแบบประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององค์ประกอบหลกัสูตร                    
ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ได้พิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้อง (IOC) แล้วมาวิเคราะห์             
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.96 
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 2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตร 
  2.1 หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น  
   2.1.1 นําหลักสูตรฉบับร่างที�ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เสนอ                   
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน เพื�อประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร  
   2.1.2 นาํหลกัสูตรฉบบัร่าง ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ไดพ้ิจารณาความเหมาะสม 
และความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตรแลว้ มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
โดยความเหมาะสม และความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั 4.67 
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน 
   2.2.1 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ             
ผูเ้ชี� ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                    
ข้อคาํถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาข้อสอบที�มี            
ค่า IOC ตั�งแต่ 0.50 ขึ�นไป (สมนึก ภทัทิยธนี. 2553 : 220) ถือวา่เป็นขอ้สอบที�มีความสอดคลอ้ง 
   2.2.2 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน                
ได้ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดัชนีความความสอดคล้อง (IOC) แล้วมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.97 
   2.2.3 นาํแบบทดสอบที�ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาํแนะนาํแลว้นาํไปทดสอบ (Try Out) กบันกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวยที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 20 คน 
   2.2.4 นาํคะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบมาหาค่าระดบัความยากง่าย (p) โดยพิจารณา
ความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.20 - 0.80 (มาเรียม นิลพันธ์. 2553 : 150) และมีค่าอาํนาจจาํแนก (r)               
อยูใ่นเกณฑ์ 0.20 ขึ�นไป (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) และจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย  
มีค่าเท่ากบั 0.45 และมีค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าเท่ากบั 0.39 
   2.2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าว

ไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR - 20) โดยกาํหนดความเชื�อมั�น

ตอ้งไม่ตํ�ากว่า 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2553 : 113) ซึ� งจากการวิเคราะห์แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน มีค่าเท่ากบั 0.77 

   2.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิZ ทางการเรียที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณ า                 

ดงักล่าวแลว้ นาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน ของนกัศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที 
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  2.3 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั 

   2.3.1 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะ             
การปฏิบติักับพฤติกรรมที�ต้องการวดั (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา  
ข้อที�มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั� งแต่ 0.50 ขึ� นไป (พิชิต ฤทธิZ จรูญ. 2551 : 242) แสดงว่า           
ขอ้นั�นมีความสอดคลอ้ง 
   2.3.2 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ไดพ้ิจารณาแลว้ 
มาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.97 
   2.3.3 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ได้พิจารณา
แลว้ นาํมาใชในการเปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติั ของนกัศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
ฝึกอบรมระยะสั�น มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย (X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที 
 แบบแผนของการวจัิย 
 ในการวิจยัครั� งนี� ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ประเมินผลก่อนและหลงั
การทดลอง One Group Pretest - posttest Design (พิชิต ฤทธิZ จรูญ. 2551 : 138) ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  รูปแบบการวจิยั 
 

ทดสอบก่อนใชห้ลกัสูตร ทดลอง ทดสอบหลงัใชห้ลกัสูตร 
T1 X T2 

 
 สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 T1 แทน การทดสอบวดัความรู้เกี�ยวกบัศิลปะการแต่งหนา้ก่อนการใชห้ลกัสูตร 
 X แทน การทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั�น  
 T2 แทน การทดสอบวดัความรู้เกี�ยวกบัศิลปะการแต่งหนา้หลงัการใชห้ลกัสูตร 
 
 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอน ดงันี�  
 ระยะที� 1 
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาที�เข้ารับการฝึกอบรม เพื�อทาํความเข้าใจกับนักศึกษาเกี�ยวกับ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ บทบาทของนกัศึกษา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการจดักิจกรรมการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม 5 แผน จาํนวน 30 ชั�วโมง 
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 ระยะที� 2 

 1. ทาํการทดสอบก่อนเรียน โดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 

 2. ปฏิบติัการแต่งหนา้ก่อนการฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการปฏิบติัแบบรูบริค 

(Scoring Rubric) 3 ระดบั 

 3. หลังจากจดักิจกรรมการฝึกอบรมด้วยหลักสูตระยะสั� นแล้วจึงทําการทดสอบวดั               

ผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนชุดเดียวกนักบั

ก่อนเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 

 4. หลงัจากจดักิจกรรมการฝึกอบรมด้วยหลกัสูตระยะสั� นแลว้จึงทาํการประเมินทกัษะ

การปฏิบติัหลงัเรียน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการปฏิบติัแบบรูบริค (Scoring Rubric) 3 ระดบั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี�  

 1. ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 

  การประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบหลกัสูตร นําค่า

คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ย (X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าที�ได้มาเทียบกบั            

ค่าเฉลี�ยแลว้แปลความหมาย มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.67  

  เกณฑก์ารประเมิน ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99 - 100) 

  4.51 - 5.00  หมายถึง เหมาะสมมากที�สุด 

  3.51 - 4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 

  2.51 - 3.50  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  1.51 - 2.50  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

  1.00 - 1.50  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

  2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตร 

  2.1 ตรวจคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธิZ ทางการเรียนของนักศึกษา นาํคะแนนของ 

นกัศึกษามาหาค่าเฉลี�ย (X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั�นทดสอบที 

 2. ตรวจคะแนนจากทกัษะการปฏิบติัของนกัศึกษา นาํคะแนนของนกัศึกษามาหาค่าเฉลี�ย 

(X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั�นทดสอบที 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื�นฐาน 
 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี�ย (X ) 
 3. ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม   
 1. ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
 2. ค่าร้อยละ (%) 
 3. ค่าเฉลี�ย (X ) 
 4. ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการวดัผลสัมฤทธิ3ทางการเรียน 
 1. ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
 2. ค่าความยากง่าย (p) 
 3. ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  
 4. ค่าความเชื�อมั�น (KR - 20) 
 สถิติที�ใช้ในการวดัทกัษะปฏิบัติ 
 1. ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 2. ค่าที (t-test Dependent)    




