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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วฎั จักรเดมมิ่ง
ฉัตรชัย พันธ์นรุ ัตน์1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง
คือ ครูสอนคณิตศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน
82 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่งที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) ปัจจัยนําเข้า (2) กระบวนการ และ (3) ผลผลิต ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบเตรียมความพร้อมและหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบ มีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคู่มือการบริหารจัดการระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรม พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและหลักสูตร
ฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบซิปป์ มีผลดังนี้ การประเมินบริบทจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 7 หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ ผลการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 86.67/85.51 และด้านปฏิบัติเท่ากับ
ร้อยละ 85.63 การประเมินกระบวนการพบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 89.04/88.29
และประสิทธิภาพด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 89.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้านทฤษฎีตามเกณฑ์ 80/80 และด้าน
ปฏิบัติ ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าการจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและการประเมินผลผลิตพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาเป้าหมายประเมินการนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาของครูผู้สอนที่ผ่าน
การอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของครูอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: วัฎจักรเดมมิ่ง, ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา, หลักสูตรฝึกอบรม
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The Development of Training Course on Participatory Preparation System
for Vocational Students through Deming Cycle
Chatchai Punnurat1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract
This research aimed were to 1) developing and assessing the appropriateness of participatory
preparation system for vocational students through Deming Cycle, and 2)developing and evaluating
efficiency of the training course on participatory preparation system for vocational students through
Deming Cycle. The target group of the research, recruited specific, comprised mathematic teachers,
school administrators, and students under the Vocational Education Commission number of 82 people.
The findings of the research were as follows; 1) The participatory preparation system for vocational
students through Deming Cycle comprised 3 elements, namely (1) Input (2) Process and (3) Output
The appropriateness evaluation result of the preparation system and the training course by experts
revealed the highest appropriateness. and 2) The result of development and efficiency evaluation of
the training course on participatory preparation system for vocational students through Deming Cycle
includes the evaluation result of management manual for participatory preparation system by the
trainees, which revealed that the appropriateness of the manual was in the highest level. Meanwhile,
the efficiency evaluation of the training course on lesson plan writing through CIPP Model revealed that
the context evaluation by experts presented the highest correspondent and appropriateness between
7 training topics and the training objectives, the input evaluation of the course presented the highest
level of appropriateness and high correspondence between elements of the course and all items of
behavioral objectives. The try-out result of training course revealed the efficiency of the theoretical
scores at 86.67/85.51% and the efficiency of the practical scores at 85.63%. The process evaluation
revealed the efficiency of the theoretical scores of the training course at 89.04/88.29% and the
efficiency practical scores at 89.27%, which were higher than the set criteria of theoretical part at
80/80% and of the practical part at 75%. Moreover, trainees reported the highest appropriateness of
the training in overall and output evaluation revealed that the school administrators of the targeted
schools assessed for applying knowledge and skills gained from training to teach the preparation
lessons by trainees in overall in the highest level. While most vocational students who studied with
trained teachers satisfied the preparation lesson provided by the trainees in high level.
Keywords: Deming Cycle, the participatory preparation system for vocational students, training
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1. บทนํา
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาประชากร
ของประเทศให้ มี พ ลั ง มี ค วามสามารถที่ จ ะพั ฒ นา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีสันติสุข การศึกษา
จึงเป็นเครื่องมือพัฒนาประชากรและประเทศชาติและ
การที่จะดําเนินไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
จะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาเพราะการศึกษามีส่วน
สําคัญและจําเป็นในการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง การ
อาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝี มื อ ระดั บเทคนิ ค และระดั บเทคโนโลยี ใ นทุ ก สาขา
วิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม สิ่ งแวดล้ อม และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย
กระบวนการศึ ก ษาที่ ดี (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) [1]
ในปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้เปิดหลักสูตรระดับ ปวช. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสาย
อาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนําไปประกอบ
อาชี พ ได้ แ ละหลั ก สู ต รระดั บ ปวส. คื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้น
จากระดับ ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะมากขึ้น มีความรู้
ความชํานาญพิเศษมากขึ้น โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้เป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมทั้งระดับ
กลางจนถึงระดับใหญ่เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นกําลังใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้ามาเรียนในสายอาชีพ
ต้องมีการปรับตัวจากการเรียนสายสามัญ ตัวนักเรียนจะ
นั่งเรียนภาคทฤษฎีฟังครูสอนอย่างเดียวแต่การเรียนสาย
อาชีพจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติควบคู่
กันการทํางานมีการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานสามารถ
ที่จะทํางานนั้นให้สําเร็จได้ แต่การปฏิบัติงานจะต้องมีการ
เรียนรู้ทางทักษะในการปฏิบัติ งานช่างพื้นฐานการดูแล
รักษาและความปลอดภัยต่าง ๆ ร่วมถึงอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานเพื่อที่จะได้นําความรู้
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ที่ได้ออกไปประกอบอาชีพได้ซึ่งคล้ายกับธีรวุฒิ [2] ได้กล่าว
ถึงองค์ประกอบที่สําคัญที่แสดงให้เห็น ความสําคัญของ
สถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนก็คือ คุณภาพของผู้เรียน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาดี
มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงานอาชีพนั้น ๆ ผู้เรียนเป็น
ตัวแปรที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้การจัดการเรียนการ
สอนไม่ บรรลุ ตามเป้ าหมายและวั ตถุ ประสงค์ เช่ นกั น
บุคคลที่เข้ามาสู่ระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษาประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีเป็นจํานวนมากปัญหา
ด้านผู้เรียนที่เป็นผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ 1) พื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
อาชีวะและเทคนิคศึกษาไม่เท่ากัน และ 2) ขาดการสนับสนุน
จากสถานศึกษาอย่างจริงจังในการพัฒนานักศึกษาให้มี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเอง
บทบาทของการศึกษาไทยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสั งคม พบว่ า การที่ นั กเรี ยนไทยมี ผลสั มฤทธิ์ ต่ํ า
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เนื่ อ งจากปั ญ หาเรื่ อ งการเรี ย นการสอนยั ง ไม่ ค่ อ ยมี
ประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแนว
ใหม่ วิทยากร [3] ควรเป็นแบบกระตุ้น ชี้แนะ ให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความฉลาดทุกด้านรักการอ่านและการเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแทน
การสอนแบบบรรยายให้ท่องจําเพื่อสอบเอาคะแนนและ
เพื่อให้ได้ผลจริงจังต้องมีการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างครู
อาจารย์ อัมพร [4] เพื่อจะได้นําไปพัฒนาการเรียนการ
สอนและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้าน
อาชี ว ศึ ก ษา ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาต้ องหาแนวทางในการ
พั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาที่ สามารถตอบสนองต่ อการ
แก้ปัญหาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่หลากหลายสถาบันการศึกษาได้นําไปใช้
คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า นวิ ช าการสํ า หรั บ
นักศึกษาใหม่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางใน
การพั ฒนาคุ ณภาพของผู้ เรี ยนและทํ าให้ ผู้ เรี ยนระดั บ
ปวช. มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการพัฒนา
ระบบเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนเข้าใหม่
ก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
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1 แต่การที่ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
จะเกิดขึ้นและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้
ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านวิชาการนั้น จําเป็นต้องใช้
ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อร่วมกันระดมสมองในการหา
แนวทางแก้ปัญหาของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่ นั กเรี ยนที่เข้ าเรี ยนอาชี วศึกษามี พื้ นฐานทาง
การศึกษาไม่เท่ากัน เป็นผลของการออกกลางคัน เป็น
ปัญหาที่ต้องรีบดําเนินการแก้ไข เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนสายอาชีพจนจบหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการ
และความถนัดของตนเอง โดยมีการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักเรียนด้านวิชาการ โดยเฉพาะให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสาย
อาชีพที่พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของ
นั กเรี ยนและผู้ ปกครองที่ ต้ องการให้ เตรี ยมความด้ าน
คณิตศาสตร์มากที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า
หลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีว
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง เป็นสิ่งจําเป็น
ที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ที่ มุ่ งเน้ นให้ ครู สามารถนํ าความรู้ และทั กษะที่ ได้ รั บไป
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียนอาชีว
ศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดําเนินการ ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่มีการจัดการที่ดี มีขั้นตอนที่ชัดเจน มี
การติดตามผลและนําผลที่ได้มาทําการปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนสายอาชีพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครูที่ปรึกษา และ
สถานศึกษาอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนให้
สามารถเรี ยนสายอาชี พ ได้ อย่ างเหมาะสมจนสํ า เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบเตรี ยมความพร้ อมนั กเรี ยนอาชี วศึ กษา แบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง
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2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระบบเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่งที่พัฒนาขึ้นผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง
สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียม
ความพร้ อมนักเรี ยนอาชีวศึกษาแบบมี ส่วนร่ วม โดยใช้
วัฎจักรเดมมิ่ง
4.2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ในการฝึกอบรมประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)
เพื่ อ ประเมิ น ดั ง นี้ 1) การประเมิ น บริ บ ท (Content
Evaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและการนํ า เครื่ อ งมื อ มาใช้ ใ ห้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรม 3) การประเมิ น
กระบวนการ (ProcessEvaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจ
เกี่ ยวกั บการใช้ หลักสู ตรฝึ กอบรมและ 4) การประเมิ น
ผลผลิต (ProductEvaluation) ประเมินเพื่อตัดสินและ
ผลสําเร็จของการฝึกอบรม
4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเป็น 6
กลุ่ม ตามขั้นตอนการวิจัยโดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
4.3.1 ขั้นตอนการศึกษาความต้องการจําเป็น
ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาและผู้ปกครอง จํานวน
285 คน
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4.3.2 ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา จํานวน 7 คน
4.3.3 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิชาการอาจารย์ผู้สอน
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 คน
4.3.4 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 6 คน
4.3.5 ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ใน
จริ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่ ครู ส อนคณิ ต ศาสตร์ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 12 คน
4.3.6 ขั้ น ตอนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมกลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน
คณิตศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน และ
นักเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 70 คน
4.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
4.4.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสม
ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
4.4.2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา
และ ผู้ ปกครองเครื่ องมื อที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามเพื่ อ
สํารวจสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมประเมิน
โดยผู้ เชี่ ยวชาญเครื่ องมื อที่ ใช้ คื อแบบประเมิ นความ
สอดคล้องและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
3) การนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้จริง (Implementation) เครื่องมือที่ใช้คือหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้ วั ฎจั ก รเดมมิ่ ง ที่ ประกอบด้ ว ย
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แบบทดสอบภาคทฤษฎีและใบประเมินผลงานปฏิบัติและ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม
4) การประเมินผลและติดตามผลหลัง
การฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม
5. วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
และประเมินความเหมาะสมของระบบเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม ผู้มีส่วนรวมประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 10 ขั้นตอนดังนี้
5.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเตรียมความพร้อม
นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
พื้นฐานการเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา จาก
เอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้ในการ
พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
5.2 ศึกษาความต้องการจําเป็นในการเตรียมความ
พร้ อมนั กเรี ยนอาชี วศึ กษา ขั้ นตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษา
ความต้องการจําเป็นในการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา โดยการสร้างแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และนั กเรี ยนในสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 285 คน
5.3 ร่ า งระบบการเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย ได้ร่างระบบเตรียมความ
พร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักร
เดมมิ่ง โดยยึดหลักทฤษฎีเชิงระบบ IPO ซึ่งประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ INPUT PROCESS OUTPUT
จากนั้นให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเมื่อผ่านการ
ตรวจสอบแล้วจะได้ร่างระบบเตรียมความพร้อม
5.4 ประเมินความเหมาะสมของระบบเตรียมความ
พร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย ได้คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวศึกษา โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อ
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ประเมิ นความเหมาะสมของระบบเตรี ยมความพร้ อม
นักเรียนอาชีวศึกษา
5.5 สร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้
ศึกษาข้อมูลจากการสํารวจ ความคิดเห็นและได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสนทนากลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ทยานิ พนธ์ มากํ าหนดเป็ นหั วข้ อเรื่ อง ในการจั ดทํ า
หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้หัวข้อเรื่องจํานวน 7 หัวข้อเรื่อง
5.6 ประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนนี้
ผู้วิจัย ได้นําหลักสูตรฝึกอบรม ที่ผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วประเมินหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อจะ
ได้นําข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุง
แก้ไข หลักสูตรฝึกอบรมต่อไป โดยแบบประเมินสําหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง
5.7 พั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ร ะบบเตรี ย มความพร้ อ ม
นักเรียนอาชีวศึกษา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ ยวข้ อง และวิ เคราะห์ องค์ ประกอบของระบบ เพื่ อ
กําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยคู่มือประกอบด้วย 3
ตอน 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา 2) ความรู้พื้นฐานการเตรียมความพร้อม 3)
แนวทางปฏิ บั ติ ตามระบบเตรี ยมความพร้ อมนั กเรี ยน
อาชีวศึกษา
5.8 การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม (Try-out)
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย ได้นําหลักสูตรฝึกอบรม ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.9 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implementation) ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรฝึก
อบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.10 ติ ดตามและประเมิ นผลหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ติดตามผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มีความเห็นว่า การจัดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมมากผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มเป้าหมายมี
ความเห็นต่ อการนําความรู้และทักษะที่ได้ จากการฝึ ก
อบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เข้า
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รับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
นักเรียนอาชีวศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนจากครูผู้สอนทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมมีความเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้สูตร
KR-20 และแบบสอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha
Coefficience (α)ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ร้อยละ 80/80 และภาคปฏิบัติเกณฑ์
ร้อยละ 75
6. ผลการวิจยั
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ดังรูปที่ 1 เป็นระบบที่แสดงถึง
3 องค์ประกอบ ในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยโช้วัฎจักรเดมมิ่ง
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมโดยแต่ละองค์ประกอบ
จะประกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ และผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
และ การติดตามผลตามวัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระบบเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง
6.2.1 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3
ตอน 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา 2) ความรู้พื้นฐานการเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษา 3) แนวทางการปฏิบัติตามระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
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Input

P
D
C
A

-วางแผนดําเนินการ
-กําหนดนโยบาย
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
-ประชุม
-แนะแนว
-ประชาสัมพันธ์
-การรับสมัคร
-การคัดเลือก
-การติดตามผลงาน
ผู้มีส่วนร่วม
ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง

0utput

Process

P
D
C
A

การเตรียมความพร้อม
1. ด้านวิชาการ ความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน
- ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานทางการ
คํานวณ
กิจกรรมด้านวิชาการ
1. เรียนปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และการคํานวณ

P
D
C
A

วิธีการพัฒนาผู้เรียน
เนื้อหา

1.ศึกษาดูงาน
2.ฝึกอบรม

สื่อ

วิธีสอน
ประเมินผล

ติดตามผล PDCA

ผลการดําเนินการ
-ติดตามผลและ
ประเมินผล
-ติดตามความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์
-ติดตามความพึงพอใจของ
นักเรียน

ผู้มีส่วนร่วม
ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา
นักเรียน
ติดตามผล PDCA

ผู้มีส่วนร่วม
ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน
ติดตามผลPDCA

รูปที่ 1 แสดงระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฏจักรเดมมิง่
ผลการประเมินคู่มือการบริหารจัดการระบบเตรียม
ความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้เข้าการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.80 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียน
แผน การจัดเรียนรู้ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1)
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 2) การเขียนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 3) การสร้างใบเนื้อหา 4) การสร้างแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 5) การออกแบบและการสร้างสื่อการสอน
6) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน 7) การวางแผนการ
สอน ซึ่งแต่ละหัวข้อเรื่องมีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ
การสอน กิจกรรม และการประเมินผล
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพหลั กสู ตรฝึ กอบรมได้
ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ CIPP Model ของ
Stufflebeam, D., et al. [5] ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1) การประเมิ นบริ บทโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
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และผลประเมิ นความสอดคล้ องของวั ตถุ ประสงค์ การ
ฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่องพบว่ามีความสอดคล้องสูงทั้ง 7
หัวข้อเรื่อง
2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพบว่ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมกั บ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของหลั ก สู ต รมี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องสูงทุกรายการ ประกอบ 1) หัวข้อเรื่องกับ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม 2) หั ว ข้ อ เรื่ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม 3) เนื้อหากับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4)
แบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) สื่อการ
สอนกับจุ ดประสงค์เชิง พฤติกรรม 6) วิธีการสอนกั บ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่ มทดลอง6คนพบว่ า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจากกลุ่มทดลองมี
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ค่า ค ะ แ น น ผ ล สัม ฤ ท ธิ ์ภ า ค ท ฤ ษ ฎีE1/E2เ ท่า กับ
86.67/85.51และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.63สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด
3) การประเมินกระบวนการเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตรฝึกอบรมได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการประเมิน
1. คะแนนทํา
แบบฝึกหัด
2. คะแนนทํา
แบบทดสอบ
3. คะแนน
ภาคปฏิบัติ

เต็ม
70

n=12
เฉลี่ย ร้อยละ
62.33
E 1 =89.04

84

74.17

160

142.3 89.27

E 2 =88.29

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 89.04/88.29และภาคปฏิบัติมีค่า
ร้อยละ 89.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดและผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรมมี ความพึ งพอใจต่ อการฝึ กอบรมในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.47 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4) การประเมิ นผลผลิ ตผลการประเมิ น
ความคิ ดเห็ นของผู้ เข้ าอบรมต่ อการจั ดฝึ กอบรม พบว่ า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าการจัดฝึกอบรมใน
ภาพรวมมีค วามเหมาะสมมาก ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของ
สถานศึกษาเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนที่ได้รับ
การสอนจากครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความเห็นว่าใน
ภาพรวมมีคามเหมาะสมในระดับมาก
7. อภิปรายผล
7.1 ผลการพัฒนาและประเมินระบบได้ระบบที่
เหมาะสมกับการนําไปใช้งาน ส่งผลให้ครูผู้สอนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1) สามารถเตรียมความ
พร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา 2) สามารถเขีย นแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3) กําหนดเกณฑ์การประเมิน 4) พัฒนา
การประเมิน ด้า นกระบวนการและผลงานสามารถ
ตรวจสอบได้ทุก ขั้น ตอน เป็น เพราะในการสร้างระบบ
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ได้ มุ่งเน้ นให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่ วนร่วมและ
ใช้ วั ฏจั กรเดมมิ่ งในการแก้ ปั ญหาหรื อในการพั ฒนาโดย
คํ านึ งถึ ง [6] การศึ กษาสภาพปั ญหาและความต้ องการ
จํ าเป็ นในการฝึ กอบรมจากครู ผู้ สอน เพื่ อนํ าข้ อมู ลมา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาขององค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ
7.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ด้ า นการเรี ย นการสอนได้ เ นื่ อ งจากการนํ า หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมไปใช้จริง ส่งผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่
สามารถนํา ไปใช้ใ นการเตรีย มความพร้อ มนัก เรีย น
อาชีว ศึก ษา 2) ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาได้เป็นเพราะการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการจําเป็น แล้วนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายสร้างเป็น
หลั กสู ตร [7] โดยทํ าการวิ เคราะห์ หั วข้ อเรื่ องเพื่ อให้ ได้
ความรู้หลักและความรู้ย่อย และนํากําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
วิธีการสอนรวมถึงการประเมินผล ส่วนผลประเมินหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องทุกรายการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของยุทธ [8] ที่ได้ก ล่า วถึง ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วยอยู่
ในระดับมากทั้งนี้ เป็นเพราะเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาที่กําหนด มีการใช้สื่อ กิจกรรมฝึกปฏิบัติช่วงบรรยาย
วิทยากรมีเทคนิคในการนําเสนอ และใช้รูปแบบซิปป์ ใน
การประเมิ นหลั กสู ตร เพราะเป็ นกระบวนการประเมิ น
ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ขั้ น ตอนทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ด
ประกอบการตัดสินใจ [9] การปฏิบัติ การสอนให้ มี
ประสิทธิภาพนั้นต้องมาจากประสบการณ์ของครูผู้สอนและ
จําเป็นต้องให้การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้การฝึกอบรมเป็น
การเพิ่มพูนความรู้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง และมีการติดตาม
กํ ากั บ ดู แลอย่ า งใกล้ ชิ ดตามความเหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์ต่อไป
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษาดําเนินการดัง นี้ 1)
ควรให้สถานศึกษาของ
อาชี ว ศึ ก ษานํ า ระบบเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ไปใช้
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้และ
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพ 2) ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ ส ถานศึ ก ษาของอาชี ว ศึ ก ษาได้ จั ด
โครงการฝึ ก อบรมครู ส อนคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก าร
พั ฒ นาระบบเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
แบบมีส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ วัฎ จั ก รเดมมิ่ ง เพื่ อพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้สอนให้สามารถนําความรู้และทักษะที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
8.1.2 สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 1) ควรส่งเสริม
การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ในรายวิชาอื่น เช่น
วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ให้ครูผู้สอนได้นําไปใช้
เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กเรี ยน 2) ให้ การ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการทดลองใช้
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม โดยไม่เน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ
การเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง จึงควรมีการศึกษาวิจัย
โดยการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ใช้ระบบเตรียมความพร้อมอกับการเรียนแบบปกติ
8.2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมครูสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ฝึ ก อบรมผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ การ
ฝึกอบรมทางไกลโดยใช้ระบบ Video Conference
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