110

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 2 July – December, 2017

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครู
แบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ ชัยวิชิต เชียรชนะ2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึก
ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในการบริหาร
ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ จํานวน 420 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระบบการฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม
สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คือ ผู้มีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาและผู้มี ส่วนร่วมในสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 2 คือ การดําเนินการฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการบริหารแบบวงจรวัฎจักรเดมมิ่ง และองค์ประกอบที่ 3 คือ ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับดีมาก ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการ
บริ หารระบบฝึ กอบรมครู แบบมีส่ วนร่ วม สํ าหรับฝึ กปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการ ซึ่ งหลั กสู ตรฝึ กอบรมที่พั ฒนาขึ้ น
ประกอบด้วย 1) คู่มือการบริหารระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมี
ส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้
แบบจําลองซิบ มีดังนี้ การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่าหัวข้อเรื่อง ในการฝึกอบรมทั้ง 3 หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมมีดัชนีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยนําเข้าพบว่าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าดัชนีความสอดคล้องกันทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านทฤษฎีเท่ากับ 83.65/82.32 และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 80.42 การประเมิน
กระบวนการพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับ 84.61/83.68 และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้าน
ปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 80.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเห็นว่าการจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด และการประเมินผลผลิตพบว่าผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษา
เป้ าหมายมี ความคิ ดเห็ นต่ อการนํ าความรู้ และทั กษะที่ ได้ จากการเข้ ารั บการฝึ กอบรมไปใช้ ในการจั ดฝึ กอบรมในสถาน
ประกอบการของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความเหมาะสมของ
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอนในแผนกวิชา หัวหน้างานหรือหัวหน้าสถานประกอบการ ที่มีต่อคู่มือการบริหาร
จัดการ คู่มือหัวหน้าแผนกวิชา คู่มือครู คู่มือสถานประกอบการ ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แบบมีส่วนร่วม
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Training Curriculum Development for the Heads of Departments to
Manage Teacher Training on Participatory for Enterprises Internship
Sasirin Mahawongsanan1* Pairote Stirayakorn2 and Chaiwichit Chianchana2
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the appropriateness of the
participatory training course for department heads on the teacher training management in enterprise
internship and 2) to develop and evaluate the proficiency of the participatory training course for
department heads on the teacher training management in enterprise internship. The research was
research and development and experimental research. The research targets were 420 participants
included management team, department heads and teachers in vocational institutes under the Office
of Vocational Education Commission (OVEC) and private enterprises. The results can be concluded as
follows. 1) The participatory training course for department heads on the teacher training management
in enterprise internship consisted of 3 main components, i.e. 1) the stakeholders from vocational
institutes and the enterprises, 2) the participatory training course for department heads on the teacher
training management in enterprise internship using Deming Cycle, and 3) the participatory training
course for department heads on the teacher training management in enterprise internship validated by
specialists. The results of the evaluation showed that the developed training program was very high
appropriateness complying with the research hypothesis. 2) The results of the efficiency evaluation of
the participatory training course for department heads on the teacher training management in
enterprise internship revealed that the training program consisted of: 1) the handbooks for the
participatory training course for department heads on the teacher training management in enterprise
internship evaluated at high appropriateness and 2) the curriculum for the participatory training course
for department heads on the teacher training management in enterprise internship evaluated by CIPP
Model. The evaluation of the training course according to CIPP Model showed that the context
evaluation revealed high congruence between the 3 topics and the objectives of the training course
with very high appropriateness. The input evaluation presented high appropriateness and high
congruence in every aspect. The try-out of the training course showed that the achievement on the
theoretical aspect was 83.65/ 82.32 and that of the practical part was 80.42 The process evaluation
showed that the achievement score of the theoretical part was 84.61/ 83.68 and that of the practical
part was 80.60 higher than the set criteria on both theory and practice. Moreover, the trainees reported
high satisfaction on the training course. The product evaluation revealed that the superiors of the
vocational institutes reported high satisfaction on the application of the trained knowledge of both skills
and know-how to arrange the training in the enterprises. The superiors also reported high
appropriateness on the management handbook, the handbook of department heads, teacher
handbook, and the handbook for enterprises.
Keywords: Internship in enterprises, Participation
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1. บทนํา
การจั ดการศึกษาของไทย จํ าเป็นต้องมี การปฏิรู ป
การศึกษา เนื่องจากมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีปัญหา
ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต การใช้ การพั ฒ นา และการรั ก ษา
มาตรฐานวิ ชาชี พครู ซึ่ งสอดคล้ องกั บพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(4) ได้กําหนด
บทบั ญญั ติ ใ ห้ มี หลั ก การส่ งเสริ มมาตรฐานวิ ชาชี พ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ การพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบันที่ทําหน้าที่
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุ ค ลากรใหม่ และพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า การอย่ า ง
ต่อเนื่อง [1] นับเป็นหลักการและเหตุผลสําคัญในการ
กําหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีภารกิจ
ในการจัดการศึ กษาด้ านอาชีวศึ กษาดั งที่กํ าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 ให้มี
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น
การจั ด การศึ ก ษาในด้ า นวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และแผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนในด้ า น
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมทั้ ง เป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
นําความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย
มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ โดยการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องคํานึงถึง
การมี ร ะบบการพั ฒ นาครู แ ละคณาจารย์ ของการ
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี [2] อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาชีพ และเชื่อมโยงกับสถาน
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ประกอบการ เนื้อหาขาดการวิเคราะห์อาชีพ เน้นทฤษฎี
ที่กว้างเกินไป และไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ
ทําให้ไม่สอดคล้องตามความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ
และสถานประกอบการในหลากหลายวิชาชีพ [3] ทั้งนี้
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนต้องมี
ความรู้และประสบการณ์จริง มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามกระบวนการผลิต
อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการผลิตที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวทางแก้ไขและ
หลีกเลี่ยงปัญหาได้โดยการปรับปรุงบทบาทและกระบวน
การผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มี
ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ เพื่อมุ่งหวังให้ครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีว
ศึ กษา ได้ ไปฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานอื่นที่ให้ความร่วมมือทําข้อตกลงในการพัฒนา
ครูวิชาชีพ และบุคลากรอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีโอกาส
ปฏิ บั ติ ง านและฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานที่ สังกั ด ได้
พั ฒ นาทั ก ษะวิ ชาชี พ เพิ่ ม พู น ความรู้ เกิ ด การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน
กั บสถานประกอบการ นํ า ความรู้ และทั กษะที่ ได้ มา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่นักเรียนอาชีวศึกษา
ได้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพซึ่งถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการสอนอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การ
จัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถาน
ศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการหรือ
โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการส่งครูเข้า
ฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 153 คน
ครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม จํานวน 216 คน และ
เจ้าของสถานประกอบการ 25 คน พบว่าสภาพปัญหาใน
การส่งครูเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตาม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และเจ้าของสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มี
การดําเนินการทุกรายการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม และเจ้าของ
สถานประกอบการ เห็นด้วยที่จะมีการส่งครูเข้าไปฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ส่วนสภาพปัญหาการส่งครูเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
และการเตรียมการ ด้านกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรม
เตรี ยมความพร้อม ด้านกระบวนการฝึ กปฏิ บัติ งานใน
สถานประกอบการ และการดําเนินงานภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 153 คน ครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
จํานวน 261 คน และเจ้าของสถานประกอบการ จํานวน
25 คน มีปัญหาการส่งครูเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =
4.27, S.D.= 0.70)
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก
วิชาเพื่อพัฒนาระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วมสําหรับ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ โดยได้ เ ลื อ กใช้
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาระบบ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยกัน
แสวงหารูปแบบของการพัฒนาหรือวิธีการแก้ปัญหา มี
การพัฒนาความสํานึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันทางอํานาจ
ของบุคคล และได้ใช้ทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วน
ของบุ คคล ในแต่ ละระดั บการปฏิ บั ติ มี ส่ วนร่ วมกั นใน
กระบวนการวางแผน การจั ดองค์ กร การสั่ งการ และ
ควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วน อย่างเต็มความสามารถ
ทั้งในทิศทางเพื่ อการปฏิ บั ติด้ านเดี ยวกั น หรื อการนํ า
เสนอซึ่ งความคิ ดในการดํ าเนิ นการตามกระบวนการ
ระหว่ า งสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ ครู แ ละบุ ค ลากร
อาชี ว ศึ ก ษาทํ าให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ทุ ก ฝ่ า ย คื อ
สถานศึกษาได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
ครู ผู้ สอนได้ มี ความรู้ ทั กษะและความเชื่ อมั่ นเพิ่ มขึ้ น
เนื่ องจากได้ รั บการพั ฒนาตนเองให้ ทั นต่ อเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ทํ า ให้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแรงงานที่มีทั กษะ
ฝีมือและความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมระบบฝึก
อบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรม
ครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึก
ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ที่ พั ฒนาขึ้นผ่ านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการ
บริ ห ารระบบฝึ ก อบรมครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวิจัยครั้งนี้ เริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาความต้องการของครูในการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ และเครื่องมือต่าง ๆ โดยในแต่ละ
ส่วนจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4.2 หลั กสู ตรฝึ กอบรมหั วหน้ าแผนกวิ ชา ในการ
บริ หารระบบฝึ กอบรมครู แบบมี ส่ วนร่ วม สํ า หรั บฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษา
เฉพาะระบบ การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา
4.3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา
ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับ
ฝึกปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ในการวิจั ยครั้ งนี้
ประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรโดยการประยุกต์ใช้แบบ
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จําลองของซิป (CIPP-Model) [4] โดยประเมิน 4 ด้าน
ดังนี้ การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัย
นําเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต
5. วิธีดําเนินการวิจยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ ง นี้
ผู้วิจัยจะกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
5.1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ได้ แก่ ผู้ บริ หารสถานศึ กษา หัวหน้าแผนกวิ ชา ครู ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสถานประกอบการโดยใช้วิธีเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.1.2 การประเมินความเหมาะสมของระบบฝึก
อบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.1.3 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
5.1.4 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยกลุ่ม
เป้ าหมาย ได้ แก่ หั วหน้ าแผนกวิ ชา ประเภทวิ ชาช่ าง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลของหลักสูตรฝึก
อบรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตาม
เกณฑ์ทกี่ ําหนด
5.1.6 การติดตามผลในการวิจัยโดยกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ทีจ่ ัดการ
ฝึกปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ โดยเลือกตามเกณฑ์
ที่กําหนด
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามใช้สถิติใน
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของคอนบาด (Cronbach’
Alpha Coefficience)
6.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้
สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
6.4 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้สูตร
CVR ของ Lawshe
6.5 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective
Congruence : IOC)
7. ผลการวิจยั
ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
7.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ตัวป้อน (INPUT) ประกอบด้วย ทรัพยากรที่นําเข้าสู่
กระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะเป็นคน วัสดุสิ่งของที่สัมผัสได้
เช่ น เงิ น เครื่ องจั กร และที่ สั มผั สไม่ ได้ เช่ น เป้ าหมาย
ปรั ชญาของระบบ ซึ่ งในการฝึ กอบรมครู แบบมีส่ วนร่ วม
สํ า หรั บ ฝึ ก งานในสถานประกอบการ ประกอบด้ ว ย
สถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และครู ส่วน
สถานประกอบการมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนกงาน ครูฝึก 2)
กระบวนการ (PROCESS) ประกอบด้ วย กิ จกรรมที่ จั ด
กระทําให้ ตัวป้อนออกมาเป็นผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์
ของระบบ การจัดกระทําอาจทําง่าย ๆ ขั้นตอนเดียวหรือ
อาจจะซับซ้อนเป็นหลายขั้นตอนจนเป็นระบบย่อย ๆ ใน
ระบบใหญ่ได้ การจัดกระทําอาจจะใช้เครื่องจักรหรือคน ซึ่ง
ในการฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกงานในสถาน
ประกอบการมีกระบวนการทํางาน ดังนี้คือ กําหนดคณะ
กรรมการสํารวจข้อมูล กําหนดแผนการฝึกอบรม เตรียม
ความพร้อมการฝึก ดําเนินการฝึกอบรม นิเทศติดตามการ
ฝึกอบรม สรุป/ประเมินผลการฝึกอบรม 3) ผลผลิต
(OUTPUT) เป็นผลที่ได้จากระบบโดยผ่านตัวป้อนและ
กระบวนการทําให้ได้ ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม
สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
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PROCESS

INPUT
ผูม้ ีส่วนร่วม
สถานศึกษา
 ผู้บริหาร
 หัวหน้า
แผนกวิชา
 ครู

กําหนดคณะกรรมการ

OUTPUT
การบริ หารงานคุณภาพ

สํารวจข้อมูล

กําหนดแผนการฝึกอบรมฯ
เตรียมความพร้อมการฝึกฯ

สถาน
ประกอบการ
 ผู้บริหาร
 หัวหน้า
แผนกงาน
 ครูฝึก
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ดําเนินการฝึกอบรมฯ

P

ร่วมปรับปรุง

ร่วมวางแผน

D

A

ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมประเมิน

C

นิเทศติดตามการฝึกอบรมฯ

ระบบฝึกอบรม
ครูแบบ
มีส่วนร่วม
สําหรับฝึก
ปฏิบัติงานใน
สถาน
ประกอบการ

สรุป/ประเมินผลการฝึกอบรมฯ
นําผลการฝึกอบรมฯไปประยุกต์ใช้
FEEDBACK

รูปที่ 1 ระบบการฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
และมีวิธีการตรวจสอบระบบ คือ ข้อมูลย้อนกลับเรียกว่า
“FEEDBACK” ซึ่งจะพบควบคู่กับโครงสร้างของระบบอยู่
เสมอ โดยเฉพาะในยุคมุ่งเน้นประสิทธิภาพจนกล่าวได้ว่า
เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของระบบ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(FEEDBACK) หมายถึง ตัวที่บ่งชี้ว่า ผลผลิตของระบบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร เพียงใด ซึ่งตัวบ่งชี้นี้เป็น
ข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพของระบบได้ เทคนิควิธีการที่
ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับมีหลากหลายวิธีและจัดกระทําได้
โดยคนหรือเครื่องจักร ผลผลิตที่ได้คือ ระบบฝึกอบรมครู
แบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
7.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรม
ครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) คู่มือ
การบริหารระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วน
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ร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ 2)
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบ
ฝึ กอบรมครู แบบมี ส่ ว นร่ วม สํ า หรั บฝึ กปฏิ บั ติ งานใน
สถานประกอบการสําหรับฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 3 หัวข้อเรื่อง ได้แก่
1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการฝึก อบรม 2)
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิ น
ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 3) เทคนิคการเป็น
ผู้นิเทศ ซึ่งในแต่ละหัวข้อเรื่องจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบเฉลย ใบแบบ
ฝึกหัด แบบทดสอบ ใบเฉลยแบบทดสอบ สื่อประกอบ
การบรรยาย วิธีการถ่ายทอดและแผนการฝึกอบรม ซึ่งใช้
เวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2 วัน โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้แก่
หัวหน้าแผนกวิชา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา
7.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการ
บริหารระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก
วิ ชา ในการบริ หารระบบฝึ กอบรมครู แบบมี ส่ วนร่ วม
สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า คู่มือการบริหารระบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหาร
ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
7.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก
อบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครู
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP
Model) ของ Daniel L. Stufflebeam [4] มีดังนี้
การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation : C) เป็นการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการ
บริ ห ารระบบฝึ ก อบรมครู แ บบมี ส่ วนร่ วม สํ า หรั บฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี
ค่าของดัชนีความสอดคล้องกันสูงและผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I)
เป็นการประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เชิ ง พฤติ ก รรมกั บ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี ค่าดัชนีความสอดคล้อง
กันสูงทุกรายการ และการประเมินความเหมาะสมของ
แบบประเมินผลการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีค่า
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation
: P) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบ
มีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในขั้นตอนการนําหลั กสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง (Implementation) พบว่า มีค่าผลสัมฤทธิ์
คะแนนด้านทฤษฎีในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อเรื่องเท่ากับ
84.61/83.68 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนด้านปฏิบัติมี
ค่าร้อยละ 80.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทั้งด้านทฤษฎี
และด้านปฏิบัติ
การประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P)
เป็ นขั้ น ตอนการติ ดตามและประเมิ น ผลผู้ เ ข้ ารั บ การ
ฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินระดับการนําความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการฝึกอบรมครูสําหรับฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการของหัวหน้าแผนกวิชาที่ผ่านการอบรม
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ตามความคิดเห็ นของผู้ บังคับบั ญชาในภาพรวมพบว่ า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมิน
ความเหมาะสมของผู้ บั งคั บบั ญชา หั วหน้ าแผนกวิ ชา
ครู ผู้ สอนในแผนกวิ ชา หั วหน้ างานหรื อหั วหน้ าสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อคู่มือการบริหารจัดการ คู่มือหัวหน้า
แผนกวิชา คู่มือครู คู่มือสถานประกอบการ ในการบริหาร
ระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
8. อภิปรายผล
การพัฒนาระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม สําหรับ
ฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ได้ ทํ าการศึ กษา
สภาพการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในภาพรวม
แล้วนําข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นระบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรม
ครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
8.1 การพัฒนาและประเมินระบบการฝึกอบรมครู
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ทั้ ง องค์ ป ระกอบใหญ่ แ ละองค์ ป ระกอบย่ อ ย ทั้ ง นี้
เนื่องจากก่อนการร่างระบบฝึกอบรมครูแบบมีส่วนร่วม
สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ ได้ มี
การศึ กษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของการฝึ ก
ปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ และได้สั มภาษณ์ผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องหรื อมี ประสบการณ์ ในการฝึ กปฏิ บั ติ งานใน
สถานประกอบการถึ งปั ญ หาตลอดจนแนวคิ ด ในการ
พั ฒ นาระบบฝึ ก อบรมครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ ที่ เ หมาะสมหรื อ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการศึ ก ษาในประเทศ และ
สอดคล้ องกั บบริ บทของสถานศึ กษาสั งกั ดสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และบริ บทของงานใน
สถานประกอบการ แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวล
และสังเคราะห์เป็นระบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรมครูแบบมี
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ส่วนร่วม สําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
นํามาประเมินเบื้องต้นก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนีย์
[5] การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาหลักสูตรจะทําให้ทราบสภาพปัญหาและความ
ต้ อ งการได้ อ ย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง และสอดคล้อง
กับปทุมพร [6] ที่กล่าวไว้ว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
มี กรอบและทิ ศทางเพื่ อการพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรม
ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
วิเคราะห์หาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม
8.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรม
ครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีเท่ากับ
84.61/83.68 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 80.60 ทั้งนี้
เนื่ อ งจากในการออกแบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมได้ มี
การศึกษาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมก่อน และ
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) เพื่อนําไปใช้ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน แล้วใช้
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ไ ปสร้ า งใบ
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย โดยใบเนื้อหา
จะใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้ศึกษาได้ ง่ายขึ้น สร้างใบ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่ อวั ดและประเมิ นผู้ เข้ า
ฝึกอบรมตามระดับแต่ละวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์ไว้ และ
เพื่อให้การบรรยายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้นผู้วิจัยจึง
ออกแบบและสร้ า งสื่ อ ประกอบการบรรยายโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Power Point) และ
เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นผู้วิจัยจึงพยายามออกแบบ
สื่อให้เหมาะสมกับการบรรยายแบบถาม-ตอบเป็นหลัก
ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ [7] โดยทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
เพื่อให้ได้ความรู้หลัก และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เนื้ อ หาสื่ อ ประกอบการฝึ ก อบรม
แบบฝึ ก หั ด แบบทดสอบ และกํ า หนดวิ ธี ก ารสอน
ตามลํ าดั บ นอกจากนี้ ในการวางแผนการบรรยาย ซึ่ ง
ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามสํ าคั ญ เป็ น อย่ างยิ่ ง จึ ง วางแผนในขณะ
บรรยายโดยการประยุกต์ใช้กระบวนจัดการเรียนแบบ
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่แยกย่อยเนื้อหา
ให้เป็นก้อนหรือส่วนเล็ก ๆ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาใน
แต่ ละช่ วง เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กฤช [8] ที่กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการเรียนการ
สอนเป็ นขั้ นตอนที่ ดํ าเนิ นการถ่ ายทอดความรู้ เพื่ อให้
บุคคลสามารถทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่บุคคลนั้นไม่
เคยทํามาก่อนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
โดยยึดหลักประสบการณ์ของการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการ
เรียนการสอนสามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
สนใจปัญหา (Motivation) ขั้นสนใจปัญหาเป็นก้าวแรก
ในการนําทางเข้าไปหาการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ปัจจัยที่ทํา
ให้เกิดความสนใจในเนื้อหาอาจเกิดมาจากหลายประการ
ด้วยกัน เช่น แรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน เจตคติ
ค่านิยม เป็นต้น ขั้นสนใจปัญหามักจะเริ่มต้นด้วยการ
สร้างปัญหาให้นักเรียนได้คิด โดยการใช้คําถาม หรือการ
กล่ าวนํ าเพื่ อดึ งดู ดความสนใจที่ จะติ ดตามและศึ กษา
เนื้อหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นการให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู้ ใ หม่ ๆ ที่ จ ะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาใน
ขั้ น ตอนแรก ดั ง นั้ น ในขั้ น นี้ จึ ง ต้ อ งใช้ เ วลามากกว่ า
ขั้นตอนอื่ น ๆ โดยอาจใช้วิธีการให้เนื้ อหาหลากหลาย
ระบบ เพื่อเน้นย้ําความเข้าใจให้กับนักเรียน เช่น การ
บรรยาย การถามตอบหรือให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง
เป็นต้น 3) ขั้นนําข้อมูลมาใช้ (Application) เป็นการ
ตรวจสอบความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับว่าสามารถนํามา
แก้ปัญหาที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ที่ ตั้ ง ไว้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม เช่ น
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือการสอบถามระหว่างการ
เรี ยน หากยั งไม่ สามารถแก้ ปั ญหาได้ ก็ อาจจะต้ องให้
ศึกษาเพิ่มเติม หรือเสนอแนะให้ดําเนินการอื่น ๆ ต่อไป
4) ขั้นประเมินผลสําเร็จ (Progress) เป็นการตรวจสอบ
ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ โดย
พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นหลัก ถ้าหาก
บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็แสดงว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ขึ้น ในขั้นนี้จะกระทําทันทีหลังจากขั้นตอนที่ 3 ถ้ายังไม่
ผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กําหนดไว้ ก็อาจจะต้องกลับไป
ศึกษาเพิ่มเติมหรือดําเนินการอย่างอื่น ๆ ต่อไป
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
9.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการ
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บริ ห ารระบบฝึ ก อบรมครู แ บบมี ส่ วนร่ วม สํ า หรั บฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการตามสภาพจริ ง ของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษา
9.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา ในการบริหารระบบฝึกอบรม
ครู แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม สํ า หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนการฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. กิตติกรรมประกาศ
ทุ น การวิ จั ย บางส่ ว นได้ รั บ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ขอขอบพระคุ ณ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ใ ห้
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
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