
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยั เรื� อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื�ออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย                   
สรุปเป็นขั%นตอนไดด้งันี%  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั% งนี%  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี%  
 1. เพื�อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น 
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น  
 3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติัก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น  
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ระยะที	 1 การพฒันาหลกัสูตร  
  1.1 ประชากรที�ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 ท่าน 
   1.1.2 ตวัแทนสถานประกอบการ จาํนวน 5 คน 
   1.1.3 นกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวนัออก ได้แก่ วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ จาํนวน 
101 คน วทิยาลยัเทคนิคบางแสน จาํนวน 60 คน วิทยาลยัสารพดัช่างระยอง จาํนวน 90 คน วิทยาลยั
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา จาํนวน 120 คน วิทยาลัยสารพัดช่างจนัทบุรี จาํนวน  70  คน วิทยาลัย
สารพดัช่างตราด จาํนวน 40 คน วิทยาลัยสารพดัช่างปราจีนบุรี จาํนวน 40 คน วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก จาํนวน 15 คน รวม 8 วทิยาลยั จาํนวนนกัศึกษา 536 คน 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 ท่าน              
ตวัแทนสถานประกอบการ จาํนวน 5 คน และนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย วิทยาลยัสารพดัช่าง
จนัทบุรี จาํนวน 20 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละผลการประเมินหลกัสูตร 
  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวนัออก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง
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 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษากลุ่มวชิางานเสริมสวย 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 
  1.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร 
 2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตร 
  2.1 หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น  
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน   
  2.3 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี%  
 1. ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 
  1.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกัสูตร มีขั%นตอน
ดงันี%  
   1.1.1 นาํแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งขององค์ประกอบหลกัสูตร  
ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู ้เชี� ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน โดยพิจารณาความเหมาะสม และ                  
ความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความเหมาะสม และสอดคล้องขององค์ประกอบหลกัสูตร  
เมื�อคาํนวณไดต้อ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 จึงจะมีความเหมาะสม และสอดคลอ้ง  
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   1.1.2 นาํแบบประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งขององค์ประกอบหลกัสูตร                    
ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ได้พิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้อง (IOC) แล้วมาวิเคราะห์             
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.96 
 2. ระยะที� 2 การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตร 
  2.1 หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น  
   2.1.1 นาํหลกัสูตรฉบบัร่างที�ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ เสนอผูเ้ชี�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 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน 
   2.2.1 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�ปรับปรุงแกไ้ขแล้ว เสนอต่อ             
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถาม
กับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาข้อสอบที� มีค่า IOC             
ตั%งแต่ 0.50 ขึ%นไป (สมนึก ภทัทิยธนี. 2553 : 220) ถือวา่เป็นขอ้สอบที�มีความสอดคลอ้ง 
   2.2.2 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน              
ได้ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดชันีความความสอดคล้อง (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 นิลพนัธ์. 2553 : 150) และมีค่าอาํนาจจาํแนก (r)             
อยูใ่นเกณฑ์ 0.20 ขึ%นไป (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) และจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย  
มีค่าเท่ากบั 0.45 และมีค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าเท่ากบั 0.39 
   2.2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน ที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าว
ไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) โดยกาํหนดความเชื�อมั�น
ตอ้งไม่ตํ�ากว่า 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2553 : 113) ซึ� งจากการวิเคราะห์แบบทดสอบ          
วดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน มีค่าเท่ากบั 0.77 
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   2.2.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณา               

ดงักล่าวแลว้ นาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที 

  2.3 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั 

   2.3.1 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 

จาํนวน 7 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะ             

การปฏิบติักบัพฤติกรรมที�ตอ้งการวดั (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณา 

ข้อที� มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั% งแต่ 0.50 ขึ% นไป (พิชิต ฤทธิ9 จรูญ. 2551 : 242) แสดงว่า        

ขอ้นั%นมีความสอดคลอ้ง 

   2.3.2 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ไดพ้ิจารณาแลว้ 

มาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.97 

   2.3.3 นาํแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั ที�ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 ท่าน ไดพ้ิจารณา

แลว้ นาํมาใชในการเปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติั ของนกัศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตร

ฝึกอบรมระยะสั%น มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี%  

 1. ระยะที� 1 การพฒันาหลกัสูตร 

  การประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอ้งขององค์ประกอบหลกัสูตร นาํค่า

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 ตรวจคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนักศึกษา นาํคะแนนของ 

นกัศึกษามาหาค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั%นทดสอบที 
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  2.2 ตรวจคะแนนจากทกัษะการปฏิบติัของนักศึกษา นาํคะแนนของนักศึกษามาหา          

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

 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื�นฐาน 

  1.1 ค่าร้อยละ (%) 

  1.2 ค่าเฉลี�ย ( X ) 

  1.3 ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ไดแ้ก่   

  2.1 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

  2.2 ค่าร้อยละ (%) 

  2.3 ค่าเฉลี�ย ( X ) 

  2.4 ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. สถิติที�ใชใ้นการวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน 

  3.1 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

  3.2 ค่าความยากง่าย (p) 

  3.3 ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

  3.4 ค่าความเชื�อมั�น (KR -20) 

 4. สถิติที�ใชใ้นการวดัทกัษะปฏิบติั 

  4.1 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

 5. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  5.1 ค่าที (t-test Dependent) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัครั% งนี%  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี%  

 1. หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งทั%งฉบบั เท่ากบั 4.67 

 2. ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนก่อนใช้หลักสูตรและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั% น            

หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการใชฝึ้กอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที�ตั%งไว ้
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 3. ทกัษะการปฏิบติั ก่อนใชห้ลกัสูตรและหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น หลงัการฝึก
อบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน           
ที�ตั%งไว ้
  
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยั การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น ผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผล ดงันี%  
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั% น ที�ส ร้างขึ% นได้หลักสูตรที� เหมาะสม                 
สอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.67 ซึ� งอยู่ในระดับ                   
ความเหมาะสมมากที�สุด ทั%งนี% อาจเป็นเพราะว่า ผูว้ิจยัไดส้ร้างหลกัสูตรฝึกอบรมที�มีประสิทธิภาพ
ซึ� งช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาทุกประการ อีกทั% ง             
หลกัสูตรฝึกอบรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ%นนั%นผา่นขั%นตอนอยา่งมีระบบและวิธีการที�เหมาะสม โดยเริ�มจาก
การวิเคราะห์หลกัสูตรและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการแต่งหน้า โดยอาศยัแนวคิด
และทฤษฎีของนักการศึกษาหลายท่าน ศึกษางานวิจยัที� เกี�ยวกับการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม              
ทั%งภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากนั%นกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์มีความหลากหลายและและตอบสนองความสนใจของผูเ้รียน จึงทาํให้ผลการประเมิน
ความเหมาะสม และความสอดคล้องของหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั% นที�สร้างขึ%นมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
4.67 ซึ� งอยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมมากที� สุด และค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.96                       
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทาบา (Taba. 1962 : 10) กล่าวไวว้า่ ทุกหลกัสูตรไม่วา่จะเป็นการออกแบบ
ในลกัษณะใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ เกี�ยวกบัองคป์ระกอบหลกัของหลกัสูตร 
ซึ� งความต่อเนื�องและสอดคล้องกันอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ จุดมุ่งหมายทั�วไปและจุดมุ่งหมาย
เฉพาะการเลือกและสร้างเนื%อหาสาระ การจดัรูปแบบและประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล
โดยได้ขยายความเกี�ยวกับองค์ประกอบหลักไว้ดังนี%  1) จุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายเฉพาะ                     
เป็นส่วนประกอบที�มีความสําคญัอย่างยิ�งเพราะจุดมุ่งหมายจะเป็นเครื� องชี% วดัถึงเป้าหมายและ   
เจตนารมณ์ของหลกัสูตรว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นเช่นใด ซึ� งจุดมุ่งหมายทั�วไปจะกล่าวไว้
อยา่งกวา้ง ๆ และค่อนขา้งเป็นปรัชญาเนน้ที�ค่านิยมมากกว่าการเน้นทางดา้นจิตวิทยาหรือดา้นการเรียน
การสอน ส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเนน้ที�การประยกุตใ์ชม้ากกวา่ เป็นจุดมุ่งหมายที�กล่าวไวใ้นส่วน
ที�เป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ที�มีอยู่ในหลกัสูตรนั�นเอง 2) เนื%อหาสาระและ
ประสบการณ์เรียนรู้ จะเป็นสื�อกลางที�จะพาผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที�ไดก้าํหนดไว ้ 
เนื%อหาสาระที�จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงความรู้ธรรมดา ความคิดรวบยอดและหลกัการ การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์
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เจตคติและค่านิยม ทกัษะทางกาย 3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน 4) การประเมินผล      
เป็นการเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการวดัและประเมินผลที�มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
หลกัสูตรนั%น ๆ เปรียบเสมือนเป็นการกาํหนดเครื�องมือในการควบคุมการใช้หลกัสูตร และทาบา 
(Taba. 1962 : 454 - 455) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสูตรที�ตอบสนองความตอ้งการของ      
ผูเ้รียน ตามความเชื�อที�ว่าผูเ้รียนมีพื%นฐานแตกต่างกนัโดยกาํหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้      
7 ขั%นตอน ดงันี%  1) วนิิจฉยัความตอ้งการ : สาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจาํเป็นต่าง ๆ 
ของสังคม และผูเ้รียน 2) กาํหนดจุดมุ่งหมาย : หลงัจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและ        
ผูเ้รียนแลว้จะกาํหนดจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการให้ชดัเจน 3) คดัเลือกเนื%อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที�กาํหนดแลว้ 
จะช่วยในการเลือกเนื%อหาสาระให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย วยั ความสามารถของผูเ้รียน โดยเนื%อหา
ตอ้งมีความเชื�อถือได ้และสําคญัต่อการเรียนรู้ 4) จดัเนื%อหาสาระ : เนื%อหาสาระที�เลือกได ้ยงัตอ้งจดั
โดยคาํนึงถึงความต่อเนื�อง และความยากง่ายของเนื%อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจ
ของผูเ้รียน 5) คดัเลือกประสบการณ์เรียนรู้ : ครูผูส้อนหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งคดัเลือกประสบการณ์    
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนื%อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 6) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ : 
ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยคาํนึงถึงเนื%อหาสาระและความต่อเนื�อง 7) กาํหนดสิ� งที�จะ
ประเมินและวิธีการประเมินผล : ตดัสินใจว่าจะตอ้งประเมินอะไร เพื�อตรวจสอบผลว่าบรรลุตาม 
จุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่ และกาํหนดดว้ยวา่จะใชว้ธีิประเมินผลอยา่งไร ใชเ้ครื�องมืออะไร 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ที�ใช้แบบทดสอบวดัความรู้เรื� องศิลปะการแต่งหน้าเพื�ออาชีพ                          
มีผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หลงัฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ทั% งนี% อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเอื%อต่อการเรียนรู้ ทําให้นักศึกษาเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม รูปแบบของการจดักิจกรรมมีลาํดบัขั%นตอนที�ชัดเจนกระตุน้ให ้            
นกัศึกษาไดพ้ฒันาความคิดและความเขา้ใจ และกิจกรรมส่วนใหญ่เนน้ทกัษะการปฏิบติั ผูเ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัจริง มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาํเสนอ
ผลงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และทาํให้เกิดทกัษะในการปฏิบติัอย่างชัดเจน              
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวนัทนา เนาวว์นั (2548 : 47) กล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารจดัการฝึกอบรม 
สรุปดงันี%  1) เพื�อปรับปรุงระดบัความตะหนกัในตนเองของแต่ละบุคคล ความตระหนกัรู้ในตนเอง 
คือ การเรียนรู้เกี�ยวกบัตนเอง อนัไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบ
ของตนในองคก์ร การตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่ง สิ�งที�ตนเองปฏิบติัจริง และปรัชญาที�ยึดถือ
การเข้าใจถึงทัศนะที�ผูอื้�นมีต่อตนเอง และการเรียนรู้ว่าการกระทาํของตนมีผลกระทบต่อผูอื้�น          
อย่างไร เป็นตน้ 2) เพิ�มพูนทกัษะการทาํงานของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทกัษะด้านใดดา้นหนึ� ง 
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หรือหลายดา้นก็ได ้เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ต 3) เพิ�มพูนแรงใจของบุคคล อนัจะทาํให้การปฏิบติังาน
เกิดผลดี แม้ว่าบุคคลหนึ� ง ๆ จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน แต่หากขาดแรงจูงใจ           
ในการทํางานแล้ว บุคคลนั% นก็อาจมิได้ใช้ความรู้ และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที�           
และผลงานก็ยอ่มจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร ดงันั%น การสร้างแรงจูงใจจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง 
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวยวิทยาลัย
สารพดัช่างจนัทบุรี หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทั%งนี%
อาจเป็นเพราะว่าการจดักิจกรรมการฝึกอบรมมีรูปแบบที�ชัดเจน มีสื�อการสอนจากเอกสารและ             
เพาเวอร์พอ้ย สาธิตเป็นลาํดบัขั%นตอน วิทยากรคอยดูแลอย่างใกลชิ้ดขณะที�นกัศึกษาลงมือปฏิบติั
หากนักศึกษาไม่เข้าใจจะมีการสาธิตเพิ�มเติมเป็นรายบุคคล นอกจากนักศึกษาลงมือปฏิบติัตาม               
ที�วิทยากรสาธิตจนเกิดทกัษะความชาํนาญแลว้ ก็จะสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค ์ความละเอียด 
ความเรียบร้อย ความประณีตสวยงาม และสามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที�ก ําหนด                   
ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551 : 104 - 106) กล่าวไวว้่า การเรียนการสอน               
ที�เน้นดา้นทกัษะปฏิบติัมียุทธวิธี 3 ยุทธวิธี เพื�อให้ผูส้อนไดเ้ลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเงื�อนไขของ                 
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั% งได้ลาํดับขั%นตอนในการดาํเนินการที�เหมาะสมกับแต่ละยุทธวิธีด้วย               
มีรายละเอียดดงันี%  1) การสอนทฤษฎีก่อนสอนงานปฏิบติั เป็นการสอนที�เหมาะสมสําหรับการสอน
เนื%อหาของงานปฏิบติัที�มีลกัษณะซับซ้อนหรือเสี�ยงอนัตราย และลกัษณะของเนื%อหาสามารถแยก
ส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ซึ� งมีการดาํเนินการที�มีขั%นตอน ดังนี%  (1) ขั%นนํา           
เป็นขั%นที�จะแนะนําและกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เห็นคุณค่าในงานนั% น (2) ให้ความรู้        
เป็นขั%นที�ให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบังานที�จะทาํ ซึ� งครูจะสามารถใชก้ารใด ๆ ก็ได ้แค่ควรเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดซ้กัถาม จนกระทั�งผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ (3) ขั%นให้ฝึกปฏิบติั เป็นขั%นที�ให้ผูเ้รียนลงมือ
ทาํงาน ซึ� งเริ�มจากการให้ผูเ้รียนทาํตาม หรือเรียนแบบ หรือใหล้องผิดลองถูกต่อไปจึงให้ลองทาํเอง 
โดยครูคอยสังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ จนกระทั%งทาํได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงให้ฝึก        
ทาํหลาย ๆ ครั% ง จนกระทั�งทาํได้ชํานาญ (4) ขั%นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั%นที�ผูส้อนประเมิน
ทกัษะปฏิบติั และลกัษณะนิสัยในการทาํงานของผูเ้รียน (5) ขั%นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ 
ซึ� งจะเป็นขั%นที�ผูส้อนจะได้รู้ว่าการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั%นมีความย ั�งยืนหรือไม่ หากผูเ้รียนสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างชาํนาญ ผูเ้รียนก็ควรจะจาํสิ� งเรียนรู้ได้ดีและนาน 2) การสอนงานปฏิบติัก่อนสอน
ทฤษฎีเป็นวิธีการสอนที�เหมาะสม สําหรับเนื%อหางานปฏิบติัที�มีลกัษณะไม่ซับซ้อน หรือเป็นงาน
ปฏิบัติที�ผูเ้รียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เป็นงานที�มีอตัราการเสี� ยงอันตรายกับชีวิตน้อย            
ซึ� งมีการดาํเนินการที�มีขั%นตอน ดังนี%  (1) ขั%นนํา ปฏิบติัเช่นเดียวกบัข้อ 1 (2) ขั%นให้ผูเ้รียนปฏิบัติ       
และสังเกตการณ์ ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติงาน และมีการสังเกตการณ์ ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติ           
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มีการสังเกตการณ์ปฏิบติั และจดบนัทึกข้อมูลไว ้(3) ขั%นวิเคราะห์ การปฏิบัติและสังเกตการณ์         
ร่วมกับวิเคราะห์พฤติกรรมในการปฏิบติัและการอภิปรายผลการวิเคราะห์ (4) ขั%นเสริมความรู้       
จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบติั ผูส้อนจะทราบวา่ ควรเสริมความรู้อะไรให้แก่ผูเ้รียน 
จึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนในการปฏิบติั (5) ขั%นให้ผูเ้รียนปฏิบติังานใหม่ เมื�อรู้จุดบกพร่องและ
ไดค้วามรู้เสริมที�จะใช้ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จึงให้ผูเ้รียนปฏิบติังานใหม่อีกครั% ง (6) ขั%นประเมินผล
การเรียนรู้ ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1 (7) ขั%นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ ปฏิบติัเช่นเดียวกบั
ขอ้ 1 3) การสอนทฤษฎีและปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนัเป็นการสอนที�เหมาะสมสําหรับบทเรียนที�มี
ลกัษณะของเนื%อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัที�ไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้ด็ดขาด มีขั%นตอนดงันี%   
(1) ขั%นนาํ (2) ขั%นให้ความรู้ ให้ปฏิบติั และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไปพร้อม ๆ กนั (3) ขั%นให้ปฏิบติังาน
ตามลาํพงั (4) ขั%นประเมินผลการเรียนรู้ (5) ขั%นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้งานปฏิบติั 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั% น พบว่า มีคุณภาพสูง ทําให ้                    

ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มีความรู้พื%นฐานเกี�ยวกบัการแต่งหน้า รู้สภาพผิวหน้า 

เครื�องสําอาง และการบาํรุงรักษาผวิหนา้ มีทกัษะการปฏิบติัในการแต่งหนา้ชีวติประจาํวนั แต่งหนา้

แฟชั�น แต่งหน้าเจา้สาว แต่งหน้าแฟนซี แต่งหน้าเพื�อการแสดง แต่งหน้านางงาม เมื�อฝึกทกัษะ               

การปฏิบัติจนเกิดความชํานาญแล้ว สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ความละเอียด   

ความเรียบร้อย ความประณีตสวยงาม และสามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที�ก ําหนด                     

อยูใ่นระดบัดีมาก 

   

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั%น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี%  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ควรออกแบบทกัษะการปฏิบติัใหมี้เกณฑด์า้นมิติของเวลาในการประเมิน 

 2. ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั% น ให้เข้าใจและจดัเตรียม                 

สื�อการเรียนการสอนให้ครบตามที�ระบุไว ้หรืออาจมีการจดัเตรียมให้เหมาะสม เพื�อให้การปฏิบติั 

กิจกรรมของนกัศึกษาดาํเนินไปอยา่งมีลาํดบัขั%นตอน และบรรลุวตัถุประสงค ์

 3. ควรมีการบนัทึกขอ้บกพร่องของหลักสูตร พฤติกรรมของนักศึกษาทุกคนโดยการ

สังเกตจากการทดลองกบันกัศึกษาไวด้ว้ย เพื�อนาํมาปรับปรุงในการใชค้รั% งต่อไป 

 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การผลิตและใชห้ลกัสูตรมากขึ%นเพื�อช่วยพฒันากระบวนการจดัการเรียน
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การสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร และกระตุ้นทกัษะการปฏิบัติ                 

ในทุกรายวชิาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั-งต่อไป 

 ควรวิจยัเรื�องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั% น ในรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ 
กบัการสอนปกติ เป็นตน้ เพื�อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติั และช่วยประหยดัเวลาในการสอนของครู 




