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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงาน
ของครูฝึกในสถานประกอบการ
แทน โมราราย1* ไพโรจน์ สถิรยากร2 และ พิสิฐ เมธาภัทร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ หัวหน้างาน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในอาชีพมาแล้วมากกว่า 5 ปี
จํานวน 14 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่า ได้กระบวนการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ 5
องค์ประกอบได้แก่ (1) ขั้นศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม (2) ขั้นออกแบบ (3) ขั้นการทดลองใช้ (4) ขั้นใช้จริง (5) ขั้น
ติดตาม ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
และองค์ประกอบทุกรายการของรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้และ
2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการโดยการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จํานวน 3 หัวข้อและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 4 หัวข้อ ที่มี
องค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป ได้ผลดังนี้ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าในการฝึกอบรมทั้ง 7
หัวข้อเรื่อง กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (2) การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 82.85/81.59 และ คะแนนของผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 80.45 (3) การ
ประเมินกระบวนการพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 84.53/83.12 และ
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ นอกจากนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าการจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความพึงพอใจที่สุดและ (4) การประเมินผลผลิตพบว่า ผู้
นิเทศก์และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับมาก
ที่สุด ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านการคิด การทํางาน และการ
แก้ปัญหา ในระดับมาก จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
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The development model of integrated training course for coaching
competency development of trainers in workplaces
Tan Moraray1* Pairote Stirayakorn2 and Pisit Methapatara2
Abstract

The aims of this research were to develop and assess the appropriateness of the development model
of integrated training course for coaching competency development of trainers in workplaces and to develop
and evaluate efficiency of the integrated training course for coaching competency development of trainers in
workplaces. The target group of the research comprised supervisors in workplaces who had working
experiences over 5 years 14 people. The research finding can be concluded as follows; 1) The result of
development and assessment of the integrated training course for coaching competency development of
trainers in workplaces revealed the process postulating relationship of 5 elements namely; (1) step of training
need analysis, (2) step of design, 3) step of try-out, (4) implementation step, (5) following up step. The model
evaluation by experts revealed that the model and all elements of the model had appropriateness in the
highest level which was corresponding to the research hypothesis. and 2) The result of the training course
development and efficiency evaluation revealed that the objectives of the training course were to nurture
trainees of the training course for knowledge, skills and good habits concerning coaching of trainers in
workplaces. The training course comprised of 3 topics of self learning package and 4 topics of workshop
training. Each topic comprised of content, media, activities and evaluation process. The efficiency evaluation of
the training course applying CIPP Model revealed that (1) the context evaluation by experts presented the
highest level of correspondence and appropriateness between 7 training topics and the training objectives, (2)
the input evaluation of the training course presented appropriateness in the highest level as well as high
correspondence in all items between elements of the training course and the behavioral objectives. The try-out
result of the training course showed theoretical achievement at 82.85/81.59% and practical achievement at
80.45%, (3) the process evaluation showed theoretical achievement of the training course at 84.53/83.12% and
practical achievement of the training course at 83.33%, which were higher than the determined criteria of both
theoretical and practical parts. Moreover, trainees of this course reported the highest level of satisfaction for
overall of the training, (4) the product evaluation showed satisfaction of supervisors on applying knowledge and
skills gained from training to teach in workplaces by trainees in high level in overall. Furthermore, learners
reported satisfaction towards teaching of trainers in workplaces in overall in the highest level, meanwhile
trainers in workplaces reported satisfaction on learners’ attributes in aspects of thinking, working and problem
solving in high level. According to the efficiency evaluation result of the training course, all items reached the
determined criteria, it thus can be concluded that the training course was efficient following the research
hypothesis.
Keywords: The Development Model of Integrated Training Course for Coaching Competency Development
of Trainers in Workplaces, The Integrated Training Course
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1. บทนํา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้จัดการศึกษาที่มุ่งในการเตรียมคนให้มี
ความรู้ ความคิด ทักษะความชํานาญ ก้าวทันกับเทคโนโลยี
มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในสาขาที่ได้ศึกษามาใน
ระดับต่าง ๆ บุคคลที่ผ่านการศึกษาทางอาชีวศึกษาจะเป็น
แรงงานระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังที่ ธีรวุฒิ [1] ได้กล่าวไว้ว่า “การอาชีว ศึกษาเป็นการ
จัดการศึกษา เพื่อเตรียมทรั พยากรมนุษย์ที่ มีคุณภาพ
สําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ่มอาชีพ โดยจัดเป็นกระบวน
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลด้านทักษะ ความชํานาญ ด้านความรู้ความเข้าใจ
และด้านเจตคติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่คนเลือก
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ โดย
กําหนดให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนํา
รายวิชาไปจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาคเรี ย น [2] ในปั จ จุ บั น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 654,083 คน โดยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ที่จะต้องออกฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่
ละปี ประมาณ จํานวน 267,161 คน และมีสถาน
ประกอบการที่ ร่วมมื อในการจัดการเรี ยนสอนร่ วมกั น
จํานวน 8,098 แห่ง [3] ในสถานประกอบการแต่ละแห่ง
จะมอบหมายให้หัวหน้างาน หรือผู้มีประสบการณ์ในการ
ทํางาหน้าที่เป็น ครูฝึกในสถานประกอบการทําหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หรือสอนงาน เนื่องจาก
นักเรียนเข้าไปฝึกงาน ยังขาดความรู้ ทักษะที่นักเรียนจะ
ได้รับจากสถานประกอบการ นั้นอาจเป็นเพราะการ
ถ่ายทอดการสอนงานของครูฝึกประจําสถานประกอบการ
ซึ่งทําให้นักเรียนประสบปัญหาในเรื่อง ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไม่ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์
ของหลักสูตร [4] ผลจากการออกฝึกงานของ นักเรียน
นักศึกษาในสถานประกอบการที่ผ่านมา 1) ไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากครูฝึก 2) ได้รับการสอนงานไม่ครบ
ตามหลักสูตร 3) นักศึกษาขาดความสนใจงานที่ฝึกงาน
4) สถานที่ ฝึ ก งานไม่ มี อ งค์ ค วามรู้ พ อหรื อ ไม่ ต รงกั บ
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สาขาวิชาที่เรียน สอดคล้องกับวีระ [5] สําหรับแรงงาน
อาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานคือ 1) คุณภาพของผู้จบ
การศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานเท่าที่ควร สาเหตุของ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานไม่ประสบผลสําเร็จตามมุ่งหมาย
ของหลักสูตรส่วนหนึ่ง เกิดจากปัญหาด้าน การถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือการสอนงานจริงในสถานประกอบการ
ของครูฝึกในสถานประกอบการ คือสอนสอนงานไม่ได้
หรือไม่เป็น สาเหตุเกิดจาก 1) ไม่มีความรู้เรื่องการสอน
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ 2) ขาดการเตรียมการสอนในแต่
ละครั้ง (job) 3) ขาดการวางแผนการสอนหรือฝึกในแต่
ละภาคเรียน 4) ขาดความรับผิดชอบหรือให้ความสําคัญ
ในการสอนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 5) ภาระงานใน
หน้ าที่ประจํ ามีมาก สอดคล้องกับรายงานผลของการ
ประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานพอจะ
สรุปได้ดังนี้
สถานประกอบการขาดเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีในการฝึกทักษะที่สอดคล้องกับลักษณะ
ของหลักสูตร และสถานประกอบการไม่มีครูฝึกในสถาน
ประกอบการที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ครูฝึกในสถานประกอบการจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาจําเป็นต้อง
มีการเสริมสร้างศักยภาพครูฝึกให้มีความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้านสมรรถนะครูฝึกเรื่องการสอนงาน เพื่อ
ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ได้เกิดความรู้และประสบการณ์
จากการปฏิบั ติ จริ งในสถานประกอบการให้ มีคุ ณภาพ
การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาครูฝึกใน
สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) เจตคติ (Attitudes) ความ
ชํานาญ ความสามารถ (Ability) ของครูฝึกให้สามารถ
ปฏิ บั ติ การสอนได้ อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ย ของไพโรจน์ [6] พบว่ า กระบวนการและ
เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพใน
การทํางานให้ดีขึ้น วิธีการหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จและ
เป็ นที่ยอมรั บก็คื อ การฝึ กอบรม ซึ่ งการฝึ กอบรมเป็ น
กระบวนการและขั้นตอนที่สําคัญมาก
ในการฝึกอบรมหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์
การทํางาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายทําหน้าที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษาที่
ฝึกงานในสถานประกอบการ จําเป็นต้องพัฒนาฝึกอบรม
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ในด้านการสอนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
ครูฝึก และหลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการนั้นควรจะเป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย
การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายหรื อ ผสมผสาน เนื่ อ งจากมี
นั กเรี ยนนั กศึ กษาที่ เข้ าฝึ กงานจํ านวนมากและสถาน
ประกอบการได้ให้หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าที่เป็นครูฝึกนั้นมีจํานวนมาก และหลายสาขาวิชา
ทําให้มีความแตกต่างในการเรียนรู้ เพื่อความรวดเร็วใน
การเตรียมพร้อมของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
ดังนั้นจึงต้องออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่
เหมาะสมกั บความแตกต่ างกั นของผู้ เข้ ารั บการอบรม
ด้านอาชีพ เวลา ประสบการณ์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าครูฝึกใน
สถานประกอบการต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ เพื่อให้ครูฝึกสามารถนําความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสอนงานการฝึกอาชีพ
ถ่ ายทอดความรู้ และประเมิ นผลนั กเรี ยนที่ เข้ ารั บการ
ฝึกงาน ให้นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและตรงตามความต้องการของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
เพื่ อพั ฒนาสมรรถนะการสอนงานของครู ฝึ กในสถาน
ประกอบการที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการที่
พั ฒนาขึ้ นสามารถนํ าไปใช้ ใ นการฝึ กอบรมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
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4. วิธีการดําเนินการวิจยั
4.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
การศึ กษาค้ นคว้ าในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยมุ่ งศึ กษาความรู้
ทักษะการปฏิบัติตามภาระงานในหน้าที่ของครูฝึก โดย
กําหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายดังนี้
4.1.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อหา
ความต้องการจําเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ หัวหน้างาน ครูฝึกในสถานประกอบการ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน ครู นิ เ ทศก์ เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 102 คน
4.1.2 ขั้นตอนการประเมินรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ฝึกงาน และด้านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน
9 ท่าน
4.1.3 ขั้นตอนการประเมินโครงสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอน
งานของครูฝึกในสถานประกอบการและแผนการฝึกอบรม
ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกงานของอาชีวศึกษาและด้าน
การฝึกอบรม จํานวน 5 คน
4.1.4 ขั้นตอนการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการ ใน จั ง หวั ด นครสวรรค์
อุทัยธานี พิจิตร และกําแพงเพชร จํานวน 12 คน
4.1.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง กลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้างานของสถานประกอบการ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกําแพงเพชร
จํานวน 7 แห่งๆ ละ 2 คน รวมครูฝึกในสถานประกอบการ
จํานวน 14 คน
4.1.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูฝกึ ในสถาน
ประกอบการ จํานวน 14 คน นักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ จํานวน 30 คน และผู้นิเทศก์ จํานวน 16 คน
4.2 ขั้นตอนการวิจยั
4.2.1 ขั้นตอนในดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 8
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 3) ร่างรูปแบบการการพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงาน
ของครูฝึกในสถานประกอบการ 4) ประเมินรูปแบบการ
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
แบบผสมผสาน 6) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) 7) ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
(Implement) และ 8) ติดตาม และประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation)
4.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์ การ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึก
อบรมใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบใช้ สู ต ร KR-20 และแบบสอบถามใช้ วิ ธี ข อง
Cronbach's Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 และ
ภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75
5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
ผลการพัฒนารูปแบบ ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดง
ความสัมพันธ์ของ 5 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ

n=9
S.D.
X
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 4.55 0.51
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
2. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาความต้องการ 3.56 0.60
ในการฝึกอบรม
3. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นออกแบบ
4.59 0.52
4. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใช้
4.75 0.46
5. ขั้นตอนที่ 4 ขั้นใช้จริง
4.84 0.38
6. ขั้นตอนที่ 5 ขั้นติดตามผล
4.72 0.47
ค่าเฉลี่ยรวม
4.47 0.50
รายการประเมินองค์ประกอบ
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแบบผสมผสานเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝกึ ในสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์งานรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2)
การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 4) การสร้างใบสั่งงาน 5) การสร
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) กระบวนการเรียนรู้
และวิธีการสอน 7) การวางแผนการสอน ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รปู แบบซิป
(CIPP Model) ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก และผล
ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับ
หัวข้อเรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องสูงทั้ง 7 หัวข้อเรื่อง
2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดังนี้
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ
2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 12 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของหลัก สูต รฝึก อบรม จากกลุ่ม ทดลองมีค่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 82.85/81.59
และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 80.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ผล ดังตารางที่ 2
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ฐานข้อมูล

บทบาท
ศึกษษาข้อมูลและวิเครราะห์
ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับครู
ค ฝึก

ศึกกษาความต้อง
การใในการฝึกอบรม

เอกสาร/ งานวิิจัย

ภาระงาน

บทความ

อาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญ
ญ

สมรรรถนะด้านการสอนงาน

กําหนดงาน (JOBB)

กําหนดงาน (JO
OB)

ออกแบบ

กํกาหนดงาน (JOBB)

ภาาคทฤษฎี

ภาคคปฏิบัติ

เลือกรูปแบบผสมผสาน
1.Face-to-Facee 2.Offline 3.Onnline

เลือกรูปแบบผสมผสาน
1.Face-to-Face 2.Offline 3.Onlline

ใบ
ใ เนื้อหา

ใบลําดับ
สื่ อ

วิธีสอน

สืสอ่อ

วิธีสอน

ใบ
บทดสอบ

ใบสั่งงาน

ใบประเมินนผล

ทดลอง

ทดลองใช้ช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try Out)

ใช้จริง

นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
ก
จริง (Implement) และหาประสิ
แ
ทธิภาพของหลักสูตร

ติดตาม

ติดตามผล

รูปปที่ 1 รูปแบบกการพัฒนาหลักสู
ก ตรฝึกอบรมมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมมรรถนะการสออนงานของครูฝึกึ
ในสถานปประกอบการ
จากตารางงที่ 2 พบว่า ผู ้เข้าอบรมมีคาคะแนนผล
่า
ตารางที่ 2 ผลการประเมิมินประสิทธิภาพพหลักสูตรฝึกอบบรม
สัมฤทธิ
ม ์ภาคทฤษฎีฎี E1/E2 เท่าากับ 84.53/833.12 และ
ในขั้นตอนการรนําหลักสูตรฝึฝกอบรมไปใช้จจริง
ภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑฑ์ที่กําหนด
n=14
และผู้เข้ารับการฝึฝึกอบรมมีความมพึงพอใจต่อกาารฝึกอบรม
รายการปประเมิน
เต็ม เฉลีย่
ร้อยละ
ในรระดับมากที่สุด
64 53.80 E 1 =84.533
คะแนนทําาแบบฝึกหัด
4) การปรระเมินผลผลิต เป็นการติดตามผลการ
ต
คะแนนทําาแบบทดสอบ 82 68.20 E 2 =83.122
เป็นครูฝึกในสถาานประกอบการร จํานวน 14 คน ได้การ
165 138.30
คะแนนภาาคปฏิบตั ิ
83.833
ประเมินผลผลิตพบว่
พ า ผู้นิเทศก์ก์ มีความพึงพออใจต่อการ
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นําความรู้และทักษะของครูฝึกในสถานประกอบการที่
ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสอนของครูฝึกในสถาน
ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการ
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ส่ว นครูฝ ึก ในสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
ด้านการคิด การทํางาน และการแก้ปัญหา ในระดับมาก
6. อภิปรายผลการวิจยั
6.1 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ก่อนการกําหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้มีการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้ อ งการของการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการโดยสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา และครู ฝึ ก ในสถาน
ประกอบการถึงปัญหาตลอดจนแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการพั ฒนาหลัก สูต รฝึกอบรมแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบทของ
การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ภาระงานในสถานประกอบการ แล้ ว จึ ง นํ า ข้ อ มู ล
ทั้ ง หมดมาประมวลและสั ง เคราะห์ เ ป็ น รู ป แบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแบบผสมผสานเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
และประเมินเบื้องต้นก่อน แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมิ น นั้ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบดั ง กล่ า วให้ มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับของพิสิฐ [8] ได้
สรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับช่าง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ การหาความต้องการของการ
ฝึกอบรม (Needs) เป็นการสํารวจหาความต้องการ
หรือสภาพของปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน หรือ
สถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้าน
เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต งานบุ ค คล หรื อ ด้ า นการ
จัดการ เป็นต้น การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
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พื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรจะทําให้ทราบสภาพ
ปัญหาและความต้องการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริงได้ ดังผล
การวิจัยของกฤช [9] ที่พบว่า การสอนแบบผสมผสานเป็น
การนําเอาข้อดีของวิธีการสอนการวัดการประเมินผลและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนมาใช้ร่วมกันทําให้ครูมีทางเลือก
ในการสอนมากขึ้น ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์สูงขึ้น
6.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเมื่อนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาด้านการฝึกอบรมได้ หลังจาก
นําหลักสูตรไปใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ทักษะ และกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับ การเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสมรรถนะครูฝึกแบบ
ผสมผสาน เมื่อนําหลักสูตรฝึกอบรมมาใช้จริง ส่งผลดังนี้
1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นําไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ
ของครูฝึกและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุป องค์ความรู้และ
นําไปใช้ในสภาพจริงได้ เป็นเพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้
พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม
และการประเมินผล ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1)
การวิเคราะห์งานรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ
2) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 4) การสร้างใบสั่งงาน 5) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) กระบวนการ
เรียนรู้และวิธีการสอน 7) การวางแผนการสอน จากนั้น
ได้จัดทําแผนหรือโครงการในการพัฒนาสมรรถนะครูฝึกใน
สถานประกอบการ และผลการประเมินประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการ
เรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม เพื่อนํามาประยุกต์ในการสร้าง
หลั กสู ตรฝึ กอบรม แล้ วนํ าให้ ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดั บมากที่ สุ ดและมี ความสอดคล้ องทุ ก
รายการส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากในการออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมได้มีการศึกษาความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมก่อน และในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
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ผู้วิ จั ย ได้ ใ ช้ ท ฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ หัว ข้ อ เรื่ อ ง (Topic
Analysis) เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้ชัดเจน แล้วใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
วิเคราะห์ได้ไปสร้างใบเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการ
บรรยาย โดยใบเนื้อ หาจะใช้รู ป ภาพประกอบเพื่ อ ให้
ศึกษาได้ง่ายขึ้น สร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
เพื่ อ วั ด และประเมิ น ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมตามระดั บ แต่ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ วิ เ คราะห์ ไ ว้ และเพื่ อ ให้ ก ารบรรยาย
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้าง
สื่ อ ประกอบการบรรยายโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
(Microsoft Power Point) ซึ่งสอดคล้องกับ พิสิฐ [8]
โดยทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้หลัก
และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา
สื่ อ ประกอบการฝึ ก อบรม แบบฝึ ก หั ด แบบทดสอบ
และกําหนดวิธีการสอน ตามลําดับ ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับอโนมา [10] และ ชัยยศ [11] ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ใ นการวางแผนการบรรยาย ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ให้
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจึงวางแผนในขณะบรรยายโดย
การประยุก ต์ใ ช้กระบวนจัดการเรียนแบบMIAP ของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่แยกย่อยเนื้อหาให้เป็น
ก้อนหรือส่วนเล็ก ๆ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละ
ช่วง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
กฤช [9] ที่กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการเรียนการสอนเป็น
ขั้นตอนที่ดําเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคคลสามารถ
ทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยทํามาก่อน
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดยยึดหลั ก
ประสบการณ์ของการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการเรียนการสอน
สามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นสนใจปัญหา
(Motivation) ขั้ น สนใจปั ญ หาเป็ น ก้ า วแรกในการนํ า
ทางเข้าไปหา การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 2. ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ ที่
จะช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนแรก 3. ขั้นนําข้อมูลมาใช้
(Application) เป็นการตรวจสอบความรู้ใหม่ที่นักเรียน
ได้รับว่าสามารถนํามาแก้ปัญหาที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
การเรียนการสอนที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ 4. ขั้นประเมินผล
สํ า เร็ จ (Progress) เป็ น การตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ าก
ขั้นตอนที่ 3 ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นหลัก
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินการดังนี้ 1) ควรให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถานประกอบการทุ ก แห่ ง ได้ นํ า
หลั กสู ตรฝึ กอบรม ที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ น ไปใช้ ในการฝึ ก
อบรมครู ฝึ ก ประจํ า สถานประกอบการ 2) ควรสร้ า ง
เครือข่ายวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ให้นําไปพัฒนาบุคลากรของ
สถานประกอบการให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สมรรถนะ ครูฝึกในสถานประกอบการ 3) ควรจัดสรร
งบประมาณให้ แก่ สถานศึ กษา แต่ ละกลุ่ มอาชี วศึ กษา
จังหวัดเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
7.1.2 สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 1) ควรนํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จัดฝึกอบรม ตลอดจนรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคในการนํารูปแบบไปใช้เพื่อมาปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 2) ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ ครู
ฝึ ก ในสถานประกอบการ 3) ควรดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการสอน 4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตามประเมินผล การปรับปรุง หลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ ตามแผนปฏิ บั ติ ง านแล้ ว สรุ ป ผล
ประเมินผล และรายงานสถานศึกษา
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสมรรถนะ ครู ฝึ ก ในสถาน
ประกอบการ กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ของ
แต่ละสาขาวิชา
7.2.2 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมสมรรถนะ ครู ฝึ ก ในสถานประกอบการ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
7.2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการ
เรียนการสอนภายหลังที่ได้มีการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ
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