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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานในการจัดฝกอบรม
นักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมครู ด ว ยวิ ธี ผ สมผสานในการจั ด ฝ ก อบรมนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารยที่
สอนในสาขาชางอุตสาหกรรม จํานวน12 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประเมินผลหลักสูตร
ฝกอบรมโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชา อาจารยผูสอน และผูเชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมควรประกอบดวย การฝกอบรมผานเว็บฝกอบรม จํานวน 3 หัวขอ และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 11 หัวขอ
2. การประเมิ นป จจั ยเบื้ องต น โดยให ผู เชี่ ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลักสู ตร พบว าหลั กสูตรมี ความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.61 ความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมในภาพรวม ความสอดคลองของหัวขอเรื่อง
ฝกอบรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีคาเทากับ
0.98, 0.97 และ 0.98 ตามลําดับ และจากการนําหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูเชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคลองแลวไปทดลองใช ปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.93
และ 78.85 และผลการปฏิบัติมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.64
3. การประเมินกระบวนการ พบวาหลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 82.85/81.57 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และผล
การประเมินภาคปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.34 มากกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 75
4. การประเมินผลผลิต พบวาผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอครูผูสอนที่ผานการอบรม ไดนําเอาความรู ทักษะ
ไปใชในการจัดการฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 และพึงพอใจในการฝกอบรมของครูผูสอนในการจัดการฝกอบรมภาคทฤษฎีโดยรวมอยูในระดับดี และ
การฝ กอบรมภาคปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ ดี ม าก คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นที่ ผ า นการจั ด ฝ ก อบรมภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติโดยรวม มีคาเฉลี่ยรอยละ 86.46 และ 85.78 ตามลําดับ และความพึงพอใจของนักเรียนตอครูผูสอนใน
การจัดการฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสาน, นักเรียนอาชีวศึกษา, การฝกประสบการณวิชาชีพ
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The Development of Teacher Training Curriculum with Blended Learning
for Training Vocational Students in Career Practicum Subject
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Prasit Pramongudomrat Pisit Methapatara and Pairote Stirayakorn

Abstract
The purpose of this research was to develop teacher training program with blended learning for preparing
students in career practicum subject. The sample group in this study included teachers12 persons in the field
of Industrial Technician under the Commission of Vocational Education. The developed training program was
validated by CIPP Model of Daniel L Stufflebeam and the results are summarized as follows.
1. Context Evaluation : The education administrative group, heads of the department, teachers and
specialists reported their opinions on the training program should be conduced through web-based training on
3 topics and workshop training on 11 topics.
2. Input Evaluation : The specialists rated the appropriateness of the training program at very high or
4.61, with the overall congruence, the congruence between topics and behavioural objectives, and the congruence
between the behavioural objectives and the test were 0.98, 0.97 and 0.98 respectively. The research tools and
the training program were implemented with the achievement scores and the exercise scores at 81.93 and
78.85 respectively while the practical part gain 75.64
3. Process Evaluation : It was found that the training course reached the efficiency of 82.85/81.57 which
was higher than the set criteria. The trainees practice scores reached an average of 78.34% that higher than
the set criteria of 75%.
4. Product Evaluation : It was found that the superiors were satisfied with the teachers who passed the
training course in which they could apply the knowledge from the course into real classroom to prepare
vocational students for practicum subject they rated their scores for satisfaction with an average of 4.17.
Their theoretical part was also rated at good level. While the practical part was rated at very good level. The
students’ achievement scores on theory part and practice part was 86.46 and 85.78 respectively. A high
satisfaction on the teachers was noted from the students, with a mean score of 4.45.
Keywords : development of teacher training curriculum, blended Learning, training vocational students
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและฝ ก อบรมวิ ช าชี พ เป น
กระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับ
เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี เพื่ อ ให บุ ค คลมี ค วามรู
มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พรอม
ทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ สามารถนําทักษะความรูและประสบการณไปใชใน
การประกอบอาชีพสรางผลผลิตและรายไดเกิดการพัฒนา
อาชีพอยางมั่นคงและยั่งยืน [1] จากการศึกษาขอมูลของ
คณะกรรมการอํ านวยการปฏิรู ปการศึ กษา สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะ
กรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน
ดานการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย พบวาผูจบอาชีวศึกษามีความรูและทักษะ
รวมทั้งคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานคอนขางต่ํา
ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เนนวุฒิบัตร
มากกวาที่จะคํานึง ถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริง [2]
สอดคลองกับ ธีรวุฒิ ไดกลาวถึงสภาพปญหาในการจัด
อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา พบวานักศึกษาขาดความ
สนใจในด านการเรี ยน ขาดประสบการณ วิ ชาชี พ ขาด
ระเบียบวินัยในการทํางาน จากปญหาดังกลาวสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ พุ ทธศั กราช 2545 (ปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2546) โดยมี ยุ ทธศาสตร พั ฒนาผู เรี ยนจากการ
ปฏิบัติงานจริง (Solid Practical) โดยใหผูเรียนไปฝกงาน
ในสถานประกอบการเปนระยะเวลาครึ่งหลักสูตร หรือ
อยางนอย 1 ภาคเรียน เพื่อใหเกิดทักษะวิชาชีพจริงจาก
การปฏิบัติงาน (Solid Knowledge) ในสถานประกอบการ
(On-the-job training) มากขึ้น มีทักษะความสามารถตรง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม [3] แตจาก
การศึกษาของ อนันต ไดศึกษาสภาพการฝกงานในสถาน
ประกอบการของนั ก ศึ ก ษาประเภทช า งอุ ต สาหกรรม
พบวาผูควบคุมการฝกงานขาดความเชื่อถือในความรูของ
นักศึกษาฝกงาน และคําแนะนําของผูควบคุมการฝกงาน
กับทฤษฎีที่เรียนมาไมสอดคลองกัน ปญหาของนักศึกษา
ที่ เ ป น ป ญ หาสู ง สุ ด 2 รายการคื อ นั ก ศึ ก ษาขาดความ
เชื่ อมั่ น ในการทํ างานในช วงระยะแรกของการฝ กงาน
นักศึกษา มีความกังวลที่จะทํางานใหบรรลุตามที่ผูควบคุม

ฝกงานตองการ [4] และจากการศึกษาของ วิทยา ผลการ
วิ จั ยพบว า ป ญหาการจั ดอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี มี
ปญหาในระดับมาก ไดแก นักเรียนขาดความพรอมดาน
วุฒิภาวะ ขาดความรู ทักษะพื้นฐาน และความรับผิดชอบ
ในการฝกงานอาชีพ [2] และธีรวุฒิ ไดกลาวถึงสภาพ
ปญหาในการจัดอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา อี กส วน
หนึ่งคือ ครูผูสอน ขาดการฝกอบรมเพิ่มเติมในบางสาขา
วิชาขาดแคลนครู ในขณะเดียวกันบางสาขามีชั่วโมงสอน
มากเกินไป ขาดทักษะในการใชสื่อ ไมใชสื่อใหเกิด
ประโยชน ประกอบกั บครู จํ า นวนมากไม มี วิ ช าชี พ ครู
ครู ไ ม มี ค วามพยายามติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและขาดความรับผิดชอบ [5] สอดคลองกับที่
กรมอาชีวศึกษา ไดระบุปญหาการเรียนการสอนที่ตอง
เรงทําการปฏิรูปในดานคุณภาพของการจัดการศึกษาคือ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนคอนขางต่ํา ดานครูและบุคลากรคือ
ครู บางสวนยังขาดความรูความสามารถ ทั กษะในการ
จัดการเรียนการสอน ขาดจิตสํานึกและจิตวิญญาณของ
ความเปนครู จากประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัย
มี ความสนใจที่ จะแก ป ญหาของนั กเรี ยนโดยต องมี การ
อบรมทักษะพื้นฐานกอนฝกงานและครูตองทําหนาที่เปน
วิทยากร จัดการฝกอบรมใหแกนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานในการจัด
ฝ ก อบรมนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร อ ม
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งนาจะเปนแนวทาง
ในการแกไขทางหนึ่ง ในการฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ในการดําเนินการฝกอบรมนักเรียนใหมีความพรอมดาน
สมรรถนะพื้ นฐานเป นอย างดี ก อนออกไปฝ กงานตาม
สถานประกอบการ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานใน
การจั ดฝกอบรมนั กเรียนอาชี วศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
[6] แนวทางการพัฒนาบุคลากร [7] ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม [8] การประเมินผลการฝกอบรม [9]
ความรูเกี่ยวกับการเรียนรูแบบผสมผสาน [10] การจัด
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การเรียนการสอนของอาชีวศึกษา [11] ความเปนมาและ
ความสําคัญของการฝกงาน [12] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ของ วรวิทย ซึ่งไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น ของ
สถานประกอบการที่ เข าร วมการจั ดอาชี ว ศึ ก ษาระบบ
ทวิภาคี สาขาชางยนตกับวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ พบว า สถานประกอบการต อ งการให
สถานศึกษาไดใหความรูพื้นฐานทางทฤษฎี เพิ่มเติมกั บ
นักศึกษา ดังนั้นกอนจะมีการสงนักศึกษาเขาฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการ สถานศึ ก ษาควรที่ จ ะสอนวิ ชา
ทฤษฎีและปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคเรียนและพบวา
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สวนใหญจะ
มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในงานช า งเบื้ อ งต น ลดลง มี ก ารใช
เครื่องมือผิดประเภท ใชเครื่องมือผิดวิธี ตลอดจนไม
รูจักเก็บรักษาเครื่องมือ [13] และ วสันต ไดทําการวิจัย
เรื่ องการบริ หารการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี สาขาวิ ช า
เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัย เทคนิคลําพูน สถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 ผลการวิจัยพบปญหาวา
คือรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาไม
ตรงกับความรูที่นําไปใชฝกปฏิบัติในสถานประกอบการและ
นักศึกษามีทักษะกอนการออกฝกงานนอย ขอเสนอแนะ
คื อ ควรจั ดการเรี ยนการสอนในวิ ชาที่ เกี่ ยวกั บการใช
เทคโนโลยี ให มากขึ้ น พร อมทั้ งจั ดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาใหมีเนื้อหาสอดคลองกับการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริงใหมากที่สุด และควรเพิ่มทักษะให
นักศึกษาใหมีความรูความชํานาญในงานปฏิบัตินั้น ๆ
ใหมากขึ้นกอนที่จะออกไปฝกปฏิบัติงาน [12]
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิช า ครู ผู สอนวิช าฝกงาน และนักเรีย น
อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยกลุมเปาหมาย
5 กลุม ดังนี้
1. กลุมที่ 1 เปนกลุมที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อหา
ความตองการจําเปน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนา
แผนกวิ ช า ครู ผู ส อนในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ที่ สั ง กั ด

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแตละภาคของประเทศ
รวม 10 แหง ประกอบดวย ภาคเหนือ ไดแก วิทยาลัย
เทคนิ คพะเยา วิ ทยาลั ยเทคนิ คลํ าพู น ภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย ภาคกลาง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษกสมุ ท รปราการ ภาค
ตะวั น ออก ได แ ก วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ระยอง วิ ท ยาลั ย
เทคนิคสัตหีบ และภาคใต ไดแก วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จากผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 20 คน หัวหนาแผนกวิชาจํานวน 70 คน ครูผสู อน
ในวิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 70 คน
2. กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ใชในการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรฝกอบรม โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม
ในการประเมินหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 5 คน
3. กลุมที่ 3 เปนกลุมที่ใชในการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม โดยเปนอาจารยที่สอนในสาขายานยนต จํานวน
4 คน
4. กลุมที่ 4 เปนกลุมที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม โดยเปนครูผูสอนวิชาการฝกงาน
สาขาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จํานวน 6
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม จํานวน 12 คน
5. กลุมที่ 5 เปนกลุมที่ใชในการประเมินผลผลิต โดย
เปนผูบริหารของกลุมที่ 4 จํานวน 6 คน และนักเรียน
อาชีวศึกษาที่ไดผานการฝกอบรม จํานวน 66 คน
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมซึ่ง
ประกอบดวย การฝกอบรมผานทางเว็บและการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยประยุกตใชรูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 การประเมิ นสภาวะแวดล อม (Context
Evaluation : C) โดยใชเครื่องมือจํานวน 3 ชุด ไดแก
แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชา
และแบบสอบถามครูผูสอนวิชาฝกงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input
Evaluation : I) ประกอบดวย เครื่องมือตาง ๆ ดังนี้

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

1. ชุดฝกอบรมครู สรางจากการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหสภาพปญหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม
ตลอดจนสภาพของการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา จาก
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชาและ
สอบถามครูผูสอนในวิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในแตละภาคของประเทศ
2. แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของหลักสูตร
ฝกอบรม, ความสอดคลองระหวางหัวขอการฝกอบรม
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม,ความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยสรางขอ
คําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม
3. แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม โดยสรางขอคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
(Rating Scale)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการ (Process
Evaluation : P) ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม ไดแก แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
2. แบบประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ดานทักษะของผูเขารั บ
การฝกอบรม
3. ใบนิ เ ทศการฝ ก อบรมเพื่ อ ใช ป ระเมิ น ผลการ
ฝกอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของการจัด
การฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้
1. แบบประเมินความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอ
ครูผูสอนที่เขารับการอบรมในการนําเอาความรูและทักษะ
ไปใชในการฝกอบรมนักเรียน
2. แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การฝกอบรมจากครูผูสอน
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 การประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อดําเนินการหา
ความต องการจํ า เป นในการฝ กอบรม โดยสั มภาษณ
ผูบริ หารสถานศึกษา หั วหน าแผนกวิ ชา และสอบถาม
ครู ผู สอนในวิ ชาฝ กงาน จํ านวน 10 แห งประกอบด วย

ภาคเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพะเยาวิทยาลัยเทคนิค
ลําพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิค
สุ ริ น ทร วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บุ รี รั ม ย ภาคกลาง ได แ ก
วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกสมุ ทรปราการ ภาคตะวั นออก ไดแ ก วิทยาลั ย
เทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และภาคใต ไดแก
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
4.3.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน หลังจากไดความ
ตองการจําเปนในการฝกอบรมและไดวัตถุประสงคในการ
ฝกอบรมและหัวขอเรื่อง ไดนํามาวิเคราะหและสรางชุด
ฝกอบรม จํานวน 14 เรื่ อง ในแต ละเรื่ องประกอบด วย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา วิธีการสอน สื่อและ
การประเมิ น ผลและได นํ า ชุ ด ฝ ก อบรมส ง ต อ ไปยั ง
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการฝ ก อบรมจากหน ว ยงานต า งๆ
จํานวน 5 ทาน ทําการประเมินชุดฝกอบรม
4.3.3 การประเมินกระบวนการ ใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
(Implementation) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากขอมูล
ประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ปที่รับผิดชอบ
เปนผูสอนในสาขาวิชาชีพ
2) ดํ าเนิ นการฝ กอบรมตามหลั กสู ตร ได จั ด
ดําเนินการฝกอบรมเปน 2 สวนคือ สวนแรก ฝกอบรมผาน
ทางเว็บ (Web-Based Training : WBT) และสวนที่สอง
เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3) การประเมิ นผลผลิ ต โดยการประเมิ น ผล
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอผูเขารับการฝกอบรม
ในการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะไปใช ฝ ก อบรมนั ก เรี ย น
ประเมินผลการจัดการฝกอบรมนักเรียนดานทฤษฎีและ
ดานทักษะ และประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนใน
การจัดการฝกอบรมของครูผูสอน
4.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS ทําการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ คาคะแนนเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม (E1/E2), คา
ดัชนีความสอดคลอง(IOC), คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบ, ประสิทธิภาพดานการปฏิบัติการ
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context
Evaluation : C)
ผลจากการหาความตองการจําเปน สามารถกําหนด
รายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมได จํานวน 14 หัวเรื่อง
คือ 1. กระบวนการฝ กอบรม 2. การบริหารโครงการ
ฝกอบรม 3. การเขียนโครงการฝกอบรม 4. การหาความ
ต อ งการจํ า เป น 5. การวิ เ คราะห ง าน 6. การเขี ย น
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 7. การสรางใบเนื้อหา 8. การสราง
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 9. การสรางใบลําดับ
ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน 10. การสรางใบสั่ งงาน 11. การ
สรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 12. การออกแบบและ
สรางสื่อการสอน 13. ทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอน
14. การวางแผนการสอน
5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)
ผลการประเมินมีดังนี้
5.2.1 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม
พบวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.61) และหัวขอเรื่องที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด ไดแก หลักสูตรนําไปใชปฏิบัติจริงได หลักสูตร
เปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม หัวขอเรื่องการ
ฝกอบรมมีความครบถวนและครอบคลุมหลักสูตร หัวขอ
เรื่องเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวเรื่อง แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม (คาเฉลี่ย 4.80)
5.2.2 การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเรื่อง
การฝกอบรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พบวามีคาดัชนี
ความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.98 มีความสอดคลองกันสูง
5.2.3 การประเมินความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ พบวา วัตถุประสงคเชิง
พฤติ ก รรมกั บ แบบทดสอบ มี ผ ลของค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองเฉลี่ยเทากับ 0.98 มีความสอดคลองกันสูง
5.2.4 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝ กอบรม
โดยนํ าหลั กสู ตรฝ กอบรมไปทดลองใช กั บครู ผู สอนใน
สาขายานยนต จํานวน 4 คน มีคะแนนแบบฝกหัดทาย
บทเรี ยน ร อ ยละ 81.93 มี ค ะแนนแบบ ทดสอบหลั ง
ฝกอบรม รอยละ 78.85 และผลการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 75.64 คาความเชื่อมั่นมากกวา 0.60 ทุกหัวขอเรื่อง

5.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation
: P) ผลการประเมินมีดังนี้
5.3.1 การประเมิ นวิ ทยากรที่ ใ ช ในการฝ ก อบรมมี
คะแนนเฉลี่ยรวมในทุกหัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ
90.5 พบวาวิทยากรมีคุณภาพการฝกอบรมในระดับดี
5.3.2 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมจากการ
นําหลักสูตรฝกอบรมไปดําเนินการฝกอบรม ผลคะแนน
เฉลี่ย การทําแบบฝกหัด/แบบทดสอบ และการปฏิบัติ
มีคารอยละ 82.85/81.51 และ 78.34 สูงกวาเกณฑที่
กําหนดคือ 80/80 และ 75
5.3.3 การประเมินความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม
ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (คาเฉลี่ย
4.19) โดยดานที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ วิทยากร
เป ดโอกาสให ผู เข า อบรมสอบถามและตอบป ญ หาข อ
คําถามไดชัดเจน รองลงมา ความเหมาะสมของวิทยากร
ฝกอบรมในภาพรวม วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจนตาม
ลํ า ดั บขั้ น ตอน สภาพของห อ งที่ ใ ช ใ นการฝ ก อบรมมี
ความเหมาะสม โสตทัศนูปกรณมีความครบถวนสมบูรณ
ใชงานไดดี สวนดานที่ผูเขาอบรมเห็นตรงกันวา มีความ
เหมาะสมนอยที่สุด คือ ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42)
5.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
โดยไดติดตามผลครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม ไดนํา
ความรูที่ไดรับไปจัดการฝกอบรมกับนักเรียน ในภาคเรียน
ที่ 1/2553 ผลการประเมินมีดังนี้
5.4.1 การประเมินผลการฝกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ
คะแนนผลการฝกอบรมเฉลี่ยภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ คิด
เปนรอยละ 89.31 และ 91.09 ซึ่งอยูในระดับดี และดีมาก
5.4.2 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารฝ ก อบรมของ
นักเรียน พบวานักเรียนมีคะแนนผลการฝกอบรมดาน
ทฤษฎีเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 86.46 และปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 85.78
5.4.3 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการฝกอบรม
ของนั กเรี ยน พบว านั กเรี ยนมี ระดั บความคิ ดเห็ นในทุ ก
หัวขอที่ประเมินอยูในระดับ 4.45 โดยหัวขอที่มีระดับความ
คิดเห็นดวยสูงที่สุดคือ ผูสอนมีความกระตือรือรนในการ
ถายทอดความรู มีความรูเกี่ยวกับในเรื่องที่สอน
5.4.4 การประเมินความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอ
ครูผูสอนในการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชฝก

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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อบรมนักเรียน พบวาผูบังคับบัญชามีความเห็นดวยใน
การนําความรูเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่ อเตรียมความพรอมสํา หรับฝกประสบการณวิชาชี พ
มาใชในสถานศึกษา สรุปในภาพรวมอยูในระดับมาก
(ค า เฉลี่ ย 4.17) ด า นที่ เ ห็ น ด ว ยมากที่ สุ ด ได แ ก
มีการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ มากขึ้น มีการจัดเตรียม
วั สดุ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นการสอน (ค า เฉลี่ ย 4.50)
รองลงมาคื อ มี ก ารสาธิ ต ให ผู เรี ยนดู ข ณะทํ า การสอน
มี แ บบฟอร ม เพื่ อ ใช ป ระเมิ น ผลผู เ รี ย น และมี ค วาม
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ปฏิบัติอยูมากขึ้น
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลจากการหาความตองการจําเปน
6.1.1 ด านนโยบายการฝ กประสบการณ วิ ชาชี พของ
นั ก เรี ย นในสถานประกอบการ พบว า ผู บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาและหัวหนาแผนกวิชา มีความคิดไปในทางทิศทาง
เดียวกันคือการฝกงานของนักเรียนจะกอใหเกิดประโยชน
ตอนักเรียนเปนอยางมาก ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงกับงานจริง สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนไดสัมผัสสภาพแวดลอมในการทํางานจริง ทําให
นักเรียนไดทราบถึงสมรรถนะตนเอง เพื่อปรับตัวเตรียม
ความพรอมในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาใหเปน
ที่ตองการของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพราะการฝกงาน
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสคลุกคลีกับสภาพ
ของงานจริง ๆ ที่ไมมีในสถานศึกษา โดยผูเรียนจะได
เพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติในการทํางานในแตละ
สาขาวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนถึงการเรียนรูในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
6.1.2 ด านป ญหาการฝ กประสบการณ วิ ชาชี พของ
นั ก เรี ย น ในทั ศ นะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน า
แผนกวิชาและครูผูสอน พบวา นักเรียนมีพื้นฐานความรู
ไมเพียงพอ ความรูไมครอบคลุมงานในสถานประกอบการ
ไม ค อ ยมั่ น ใจในความรู ทั ก ษะของตนเองในเวลาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ สถานประกอบการไมมีความเชื่อมั่น
ในความรู ทักษะของนักเรียน มีวุฒิภาวะต่ํา ขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่ ขาดระเบียบ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร
ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ครูผูสอนขาดการฝกอบรมเพิ่มเติม ขาดความรับผิดชอบ

และมีภาระงานมาก และนักเรียนขาดความสนใจในการ
ฝกงาน ขาดระเบียบวินัยในการฝกงาน
6.1.3 แนวการแกไขปญหา การฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนั กเรี ยนในด านความรู ทั ก ษะและเจตคติ พบว า
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชา และครูผูสอน
มีความคิดในทิศทางเดียวกันคือ ควรจัดฝกอบรมความรู
พื้นฐานที่สําคัญ ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ กอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานประกอบการ เพราะการฝกอบรมเปนการเสริม
สมรรถภาพใหกับบุคลากรที่ใชระยะเวลาสั้นสิ้นเปลือง
นอย สามารถสรางคนใหปฏิบัติงานไดทันทีที่เสร็จสิ้น
การฝกอบรม
6.1.4 การดําเนินการจัดฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ในการจัดฝกอบรมนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การฝกประสบการณวิชาชีพ พบวาผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิชาและครูผูสอน เห็นดวยอยางยิ่ง ในการ
จัดฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรูในการจัดฝกอบรมนักเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ
กอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
สวนหัวหนาแผนกวิชา ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรสง
ครู ผูสอนเข า ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่ อ
เพิ่มเติมความรูและประสบการณ สวนครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวา การฝกอบรมจะทําใหครูผูสอนไดพัฒนา
ความรูเพิ่มเติม และมีความเปนครูมืออาชีพมากขึ้ น
เพราะครูผูสอนมีความสําคัญในการชี้แนะแนวทางใหแก
นักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครู
ผูสอนไดเพิ่มพูนความรูความชํานาญและความสามารถ
เพิ่มขึ้นใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหกระทรวง ศึกษาธิการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6.1.5 ดานความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมของผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชาและครูผูสอน พบวา
ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมของผูบริหารสถาน ศึกษา
และหัวหนาแผนกวิชา สวนใหญมีอยูในระดับคอนขาง
นอย และสวนความรูและทักษะของครูผูสอนเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมที่มีอยูในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง ทุกหัวขอ
เรื่องและมีความตองการฝกอบรมในทุกหัวขอเรื่องในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนการ
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จัดการศึกษา มุงประสบการณหลายอยางใหกับผูเรียน
มิไดมุงฝกทักษะใหมีประสบการณเพื่อประกอบอาชีพ
เพี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น แต ก ารจั ด การฝ ก อบรมเป น
หลักสูตรที่ไดกําหนดขึ้นตามมาตรฐานของแตละองคการ
เปนการกําหนดขึ้นตามความจําเปนของแตละองคการ
เปนรายบุคคล เปนกลุมเพื่อเตรียมตัวจะเขาทํางานหรือ
กําลังปฏิบัติงานประจําอยูแลวใหมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดการฝกอบรมมีแนวทางแตกตาง
จากการจัดการศึ กษาในสถานศึกษา ดั งนั้ นผูที่จ ะจั ด
ฝกอบรมควรที่จะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ฝกอบรมเพิ่มเติม จึงจะมีความรูความสามารถในการจัด
การฝกอบรมใหบรรลุเปาหมายไดดี ดวยเหตุที่กลาวมาจึง
ทําใหภายในสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับการฝกอบรม
คอนขางนอย
6.1.6 ดานรูปแบบการฝกอบรมที่ใชในการจัดฝกอบรม
ครูผูสอน ใชวิธีการผสมผสานมาใชในการฝกอบรม ทั้งนี้
เนื่องจากภาระงานของครูผูสอนมีภาระหนาที่คอนขางมาก
ซึ่งเปนขอจํากัดประการหนึ่ง ในการพัฒนาครูผูสอนจาก
ปญหาดังกลาว จึงไดใชวิธีการผสมผสานในการจัดการ
ฝกอบรม จะทําใหขอจํากัดในดานเวลา รวมถึงพื้นฐานที่
แตกตางกันของอาจารยผูสอนจะไมเปนอุปสรรคตอการ
ฝกอบรม
6.1.7 ดานหลักสูตรฝกอบรม นําขอมูลที่ไดจากการหา
ความต องการจํ าเป นนํ ามาพิ จารณาสร า งรู ป แบบการ
ฝ ก อบรมในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดยใช วิ ธี
ผสมผสานระหวางการฝกอบรมดวยเว็บในหัวขอที่ 1-3
และการฝ ก อบรมแบบบรรยายและเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใน
ชั้นเรียนหัวขอที่ 4-14 ทั้งนี้เพราะขอมูลที่ไดจากการหา
ความตองการจําเปน เปนการคนหาปญหาและอุปสรรค
สภาพการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ปฏิบัติงานวา
ขาดตกบกพรองในดานความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในดานใดบาง ซึ่งจะทําให
ไดขอมูลที่แทจริงในการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อแกไข
ปญหาไดตรงกับความตองการขององคการ
6.2 การดําเนินการฝกอบรม
6.2.1 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม พบวา
หลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 82.85/81.51และ 78.34
โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ (80/80 และ 75)
เนื่องจากไดมี การวิ เ คราะหหัวเรื่ อ งหลั ก หัวเรื่องย อย

โดยมี ก ารวิ เ คราะห ร ายการความรู เ พื่ อ การกํ า หนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอยางเปนตามลําดับขั้นตอน และ
มีการแยกยอยเนื้อหาความรูใหเปนสวนยอย ๆ พอเหมาะ
แก ผูเรี ยนที่จ ะรับได จึงเป น เหตุใ ห ป ระสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมผานเกณฑที่กําหนด
6.2.2 ความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม ผลการ
ประเมิ นในภาพรวมมี ความเหมาะสมมาก โดยด านที่ มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คือวิทยากรเปดโอกาสใหผูเขา
อบรมสอบถามและตอบปญหาขอคําถามไดชัดเจน สวนใน
หัวขออื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานที่มี
ความเหมาะสมนอยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
เนื่องจากผูเขารับการอบรมเห็นวานอยเกินไป เพราะหัว
เรื่ องในการอบรมมี จํ านวนมากและเป นการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
6.3 การติดตามผลการฝกอบรม
6.3.1 การประเมิ นผลการฝ กอบรม พบว าผู ผ านการ
ฝกอบรมมีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากใน
ระหวางการเตรียมการทําแผนการฝกอบรมไดนัดหมาย
และตรวจเปนระยะ ๆ โดยการสงขอมูลติดตอสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) และไดเดินทางไปที่วิทยาลัย
เทคนิคเพื่อติดตามและตรวจปรั บเปนระยะ ๆ และให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหแผนการฝกอบรม
มีความสมบูรณมากขึ้น
6.3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
นักเรียน พบวาผลการฝกอบรมดานทฤษฎีเฉลี่ย คิดเปน
รอยละ 86.46 และคะแนนปฏิบัติเฉลี่ย คิดเปนรอยละ
85.78 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดานความพึงพอใจใน
การฝกอบรมของนักเรียน พบวานักเรียนมีความคิดเห็น
ในทุกหัวขอที่ประเมินอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูผูสอนไดดําเนินการสรางหลักสูตรที่เปนขั้นตอนใน
ระหวางการฝกอบรม โดยมีวิทยากรคอยชวยเหลืออยาง
ใกล ชิ ด และครู ผู ส อนมี ค วามตั้ ง ใจในการเข า รั บ การ
ฝ กอบรม ตลอดจนได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
6.3.3 การประเมินความคิดเห็นของผูบังคั บบัญชา
สรุปในภาพรวม ผูบังคับบัญชาเห็นดวยในการนําเอา
รูปแบบการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร อ มสํ า หรั บ ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ มาใช

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

ฝกอบรมนักเรียน ดานที่เห็นดวยมากที่สุดคือ ครูผูสอน
มีการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ มากขึ้น มีการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในการสอน และครูผูสอนมีการ
จั ด ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมได ดี ทํ า ให เ กิ ด ผลดี ใ นการ
ฝกงานของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรฝกอบรมได
สรางขึ้นมาอยางเปนระบบ ผานการวิเคราะห ตรวจสอบ
ประเมิน ทดลองใชและนําขอมูลที่ไดมาทําการปรับปรุง
แกไข จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ครูผูสอนที่เขา
รับการฝกอบรมไดนําเอาความรูที่ไดไปใชในการฝกอบรม
นักเรียนจริง มีความกระตือรือรนในการเตรียมการสอน
และได รั บ การสนั บ สนุ น และติ ด ตามผลจากผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
7. ขอเสนอแนะ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรดําเนิน
การจัดฝกอบรมครูผูสอน ในการจัดฝกอบรมนักเรีย น
อาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณ
วิชาชีพใหกับครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีความรู ทักษะและ
เจตคติ เพื่อเปนวิทยากรตนแบบในการขยายผลการอบรม
ใหกับสถานศึกษาของตนเองและสถานศึกษาอื่น ๆ ตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
7.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมครู พี่ เ ลี้ ย งในสถาน
ประกอบการในการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาใน
สถานประกอบการ
7.2 พัฒนารูปแบบการนิเทศนักเรียนอาชีวศึกษาใน
การฝกงานในสถานประกอบการ
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