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การพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างทักษะวิชาชีพด้ วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เดชณรงค์ รอดซุ ง1สวนีย์ เสริมสุ ข2 ประภาส เกตุไทย3
(วันที่รับบทความ: 7 สิ งหาคม 2561; วันแก้ไขบทความ: 20 พฤศจิกายน 2561; วันตอบรับบทความ: 12 มกราคม 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพใน
การเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพของนักศึ กษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา 2) สร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของนักศึ กษาฝึ กงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา 3) ทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
ทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิการของนักศึ กษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา 4) ประเมิ นความคิ ดเห็ นหลังการใช้รูปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พด้วย
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ ของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากการวิจยั พบว่า 1) สภาพการปฏิบตั ิในการฝึ กทักษะวิชาชีพของครู ในภาพรวม ครู ได้ปฏิบตั ิในการ
ฝึ กทักษะวิชาชี พ อยู่ในระดับมาก 2) รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พของนักศึ กษาฝึ กงาน มีข้ นั ตอนดังนี้
การศึกษาความต้องการ การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม การสาธิตทักษะ การเลียนแบบ การให้เทคนิ ควิธีการ การ
ทาอย่างถูกต้อง การทาอย่างชานาญ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ การคิดริ เริ่ ม การประเมินผลและการเทียบเกณฑ์
3) นักศึ กษาผูเ้ ข้ารั บการเสริ มสร้างตามรู ปแบบมีสมรรถนะด้านทักษะวิชาชี พและผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4) รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บัติการมี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ, การวิจยั ปฏิบตั ิการ, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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The Development of The Encouragement Model in Profession Skill
Through Action Research Process of Apprentice Students in The Section
of Industrial Course Belong to The Vocational Education Commission
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Abstract
This research was in the type of research and development. The objectives of this research were 1) to
study the state of encouragement in professional skill of apprentice students in the section of industrial course
belong to the vocational education commission 2) to create assess the model of the encouragement in
professional skill of the apprentice students in the section of industrial course belong to the vocational education
commission 3) to try to use the model of encouragement in professional skill of apprentice students in the section
of industrial course belong to the vocational education commission 4) to assess the opinion of the teachers after
using the model of encouragement in professional skill of apprentice students in the section of industrial course
belong to the vocational education commission. The results were 1) the overall of teachers trained of professional
skill for the apprentice students in the high level 2) there were 11 steps of the model of encouragement in professional
skill of apprentice students 3) The students who had got the encouragement by the developed model had the skill
of professional and passed on the specification criterion 4) The model of encouragement in profession skill
through action research process have accuracy, suitability, possibility and usefulness in the most level.
Keywords: Professional Skill Encouragement, Action Research, Vocational Education Commission
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บทนา
สถานการณ์ดา้ นความต้องการกาลังคนของประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่าประสบปั ญหาการผลิต
บุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชี วศึกษา
เนื่องจากแนวทางหลักของการพัฒนาบุคลากรในระดับนี้ ยังคงมุ่งให้ความสาคัญกับมิติเชิ งปริ มาณมากกว่า
เชิงคุณภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางด้านกาลังแรงงานที่แท้จริ งของประเทศ
ผลการศึ กษาจานวนกาลังคนที่ ขาดแคลนในปี 2551 พบว่า มีตาแหน่ งงานว่างถึง 419,632 อัตรา เป็ น
ตาแหน่งงานต้องการผูจ้ บการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอนุปริ ญญาร้อยละ 39.04 ขณะที่มีผสู ้ มัครงาน
เพียงร้อยละ 18.01 และได้รับเข้าทางานเพียงแค่ร้อยละ 22.01 เท่านั้น สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผสู ้ มัครส่ วนมาก
ไม่ได้รับการบรรจุเข้าทางานเกิดจากการขาดความรู ้ ทักษะ และความ สามารถที่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2555)
จากรายงานการวิ จัย เรื่ อ ง การศึ กษาความต้องการกาลัง คนเพื่ อวางแผนการผลิ ต และพัฒ นา
กาลังคนของประเทศของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา โดยความร่ วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อวาง
แผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการทบทวนผลงานวิจยั
ด้านการศึกษาความต้องการกาลังแรงงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความต้องการกาลังแรงงาน
ของไทยทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2553) โดยศึ กษามิติของ
ความต้องการกาลังคนและมิติของการผลิตกาลังคน พบประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกาลังคนด้าน
อาชี ว ศึ กษา คื อ ผูท้ ี่ จบการศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาทั้งสาขาและจานวน เมื่ อออกสู่ ต ลาดแรงงานก็ไ ม่
สอดคล้องกับความต้องการเชิงคุณภาพ ด้านสมรรถนะพื้นฐาน (Core Competencies) และสมรรถนะระดับ
วิชาชี พ (Function Competencies) ที่จาเป็ นในการทางาน ความต้องการกาลังคนในเชิ งคุณภาพ พบว่า ทุก
กลุ่มแรงงานมีระดับความสามารถด้านทักษะวิชาชี พด้านต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และ
ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ แก้ไ ขปั ญ หา ซึ่ งไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ จากสถานประกอบการ สาเหตุ เ นื่ อ งจาก
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาด้านอาชีวศึกษาไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ และครู ที่สอน
ในระดับอาชี วศึ กษามีปริ มาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับภารกิ จ ส่ งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยน ทาให้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ ระกอบการ(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2555)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นผูส้ อนในสถาบันการศึ กษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา เห็นว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญในการที่ จะสร้างสมรรถนะที่ พึงประสงค์
ของนักศึกษาให้เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงสนใจศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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ด้ว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารของนัก ศึ ก ษาฝึ กงานประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถนาไปใช้พฒั นานักศึกษาในสายวิชาชี พ ให้มีสมรรถนะด้าน
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อรองรับในระดับอาเซี ยน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพในการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การของนักศึ กษา
ฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. เพื่ อ ทดลองใช้รู ป แบบการเสริ มสร้ า งทัก ษะวิช าชี พ ด้ว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติก ารของ
นักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพื่อประเมินความคิ ดเห็นของผูใ้ ช้รูปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
1. มโนทัศน์ในการเสริ มสร้างทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาฝึ กงานประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการ
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดในการพัฒนาทักษะ
(Davies. 1971: 50-56; Harrow. 1972:
96-99; Simpson. 1972)
สมรรถนะด้ านทักษะวิชาชีพทีส่ ถาน
ประกอบการต้องการ
สภาพการเสริมสร้ างทักษะวิชาชีพ

รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะ
วิชาชีพด้วยกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการของนักศึกษาฝึ กงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
PLAN

REFLECT

การเสริ มสร้าง
ทักษะวิชาชีพ
(NDOSE Model)

OBSERVE

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การของนักศึ กษา
ฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) มีข้ นั ตอนการดาเนินงานวิจยั 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพในการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชากร คือ ครู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4,057 คน และทาการสุ่ มตัวอย่างตัวอย่างง่าย
(Simple random sampling) ได้จานวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก หาคุณภาพ
แบบสอบถาม มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 0.923 จากความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.796 และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหา
ค่าร้ อยละของสถานภาพของผูต้ อบ หาค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของสภาพในการเสริ มสร้ าง
ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กงาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
ระยะที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พ ด้ วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของนักศึ กษา
ฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่ างรู ปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การของนักศึ กษาฝึ กงาน ตาม
แนวคิดในการพัฒนาทักษะของ Davies (1971), Harrow (1972), Simpson (1972) แล้วตรวจสอบร่ าง
รู ปแบบโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พิจารณาใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ได้มีค่า 0.921 โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึ กษา จานวน 5 ท่าน และประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน โดยหา ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (IR) และพิจารณาใช้ค่า IR ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

ภาพที่ 2 (ร่ าง) รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างทักษะวิชาชีพด้ วยกระบวนการวิจัยปฏิบัตกิ ารของนักศึกษา
ฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การทดลองใช้กบั นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งชั้นปี ที่ 2 ที่ ออกฝึ กงานในสถาน
ประกอบการจานวน 30 คน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับการเสริ มสร้างทักษะ
วิชาชีพด้วยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของนักศึกษา (Work Shop) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ
ช่ วงที่ 1 คัด เลื อกผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการเสริ มสร้ างทักษะวิ ช าชี พ ตามความสมัค รใจ และทาการ
ประเมินทักษะวิชาชีพก่อนเข้าร่ วมโครงการ (Pretest) โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ช่ วงที่ 2 ทดลองใช้ต ามขั้นตอนการด าเนิ นการเสริ มสร้ างทักษะวิช าชี พ ซึ่ งมี 4 ขั้นตอนหลัก
หมุนเวียนต่อเนื่องกันที่เรี ยกว่า เกลียวของวงจรการวิจยั P-A-O-Rโดยใช้ระยะเวลารวม 4 สัปดาห์
โดยการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) แบ่งนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คื อ
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 (Try out) จานวน 15 คน และ กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 (Implement) จานวน 15 คน โดย
ดาเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบบแผนการทดลองมีดงั นี้
กลุ่มทดลองที่ 1 (Try out)
กลุ่มทดลองที่ 2 (Implement)

Time (ตุลาคม 2560)
Time (กุมภาพันธ์ 2561)
O1
X
O2
O1
X
O2

O2 คือ การวัดสมรรถนะทางทักษะวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กงานเทียบกับเกณฑ์
O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลองด้วยแบบทดสอบ
X คือ กระบวนการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
นาค่ าคะแนนไปเที ยบเกณฑ์ และหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E1/E2)
และค่ า ดัช นี ป ระสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness Index: E.I.) และสอบถามความคิ ด เห็ นการใช้รู ปแบบการ
เสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ช่ วงที่ 3 ติ ดตามผลการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พและการประเมิ นรู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะ
วิชาชีพ หลังเข้าร่ วมโครงการ (Posttest) โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์
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ระยะที่ 4 การประเมินความคิดเห็นของรู ปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชีพด้ วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประเมินความคิดเห็นจากหัวหน้าห้องผูเ้ ข้าร่ วมเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ ครู ที่เข้าร่ วมโครงการ
และหัวหน้าแผนกวิชา รวม 6 คน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิ ด 5
ระดับ ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) ตามความคิ ดเห็ นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.931 และค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.827 และการประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
สรุ ปผลการวิจยั
ระยะที่ 1 ผลการศึ ก ษาสภาพในการเสริ มสร้ างทั ก ษะวิชาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา สั งกัดสานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพการปฏิบตั ิในการฝึ กทักษะวิชาชีพของครู ในภาพรวม 3 อันดับ
แรกที่ ครู มีการปฏิ บตั ิ คื อ การรับรู ้ การเตรี ยมความพร้อม และการสาธิ ตทักษะ ตามลาดับ และสิ่ งที่ ครู
ปฏิ บตั ิ อนั ดับท้ายสุ ด คื อการทาอย่างชานาญ ในภาพรวมมี การปฏิ บตั ิ น้อยอยู่ 3 ประเด็นคื อ 1) ด้าน
การศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ 2) ด้านการทาอย่างถูกต้อง 3) ด้านการทาอย่างชานาญ
ระยะที่ 2 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาฝึ กงานด้ ว ย
กระบวนการวิจยั ปฏิบัตกิ าร ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ด้วยกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการที่สมบูรณ์ ดังภาพ 3

ภาพที่ 3 รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของนักศึกษาฝึ กงาน
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

94

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

จากภาพ การเสริ มสร้ า งทักษะวิช าชี พ ด้วยกระบวนการวิจั ย ปฏิ บัติการของนักศึ กษาฝึ กงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเป็ นวงจรความสัมพันธ์ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan: P) หมายถึง การกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ในการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พ
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ทกั ษะวิชาชีพที่ตอ้ งการ (Needs) ออกแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พประกอบด้วย
การกาหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการดาเนิ นการตามกระบวนการ วางแผนในการจัดกิ จกรรม วางแผน
สร้างเครื่ องมือประเมินทักษะวิชาชี พ กาหนดสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ จัดทาแผนปฏิบตั ิการในการเสริ มสร้าง
ทักษะวิชาชีพ
2. การด าเนิ นการ (Act: A) หมายถึ ง การด าเนิ นการตามขั้นตอนในการเสริ มสร้ างทักษะวิ ชาชี พ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาความต้องการของสถานประกอบการ (NEEDS) ขั้นตอนที่ 2 การ
พัฒนาทักษะวิชาชี พ (DEVELOPMENT of SKILL) มี 9 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู ้ (Perception) การเตรี ยม
ความพร้อม (Readiness) การสาธิ ตทักษะ (Demonstration) การเลียนแบบ (Imitation) การให้เทคนิ ควิธีการ
(Methodology) การทาอย่า งถูกต้อง (Precision) การทาอย่า งช านาญ (Autonomous) การปรั บปรุ งและ
ประยุ ก ต์ใ ช้ (Adaptation) การคิ ด ริ เริ่ ม (Origination)และขั้น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลทัก ษะวิ ช าชี พ
(Evaluation) การที่ ผูเ้ สริ มสร้ างทักษะวิช าชี พ ประเมิ นผลทักษะวิช าชี พ ของผูร้ ั บการเสริ มสร้ า งทักษะ
วิชาชีพ ผูร้ ับการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพนาผลงานมาเทียบกับเกณฑ์
3. การสั ง เกต ตรวจสอบและติ ด ตาม (Observe: O) หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของ
กระบวนการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ปั จจัยสนับสนุน
อุปสรรค ประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนิ นการตามขั้นตอน แนวทางสาหรับการสะท้อนกลับ
ของกระบวนการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ และผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
4. การสะท้อนผล ทบทวนแก้ไข และปรับปรุ งแผนการดาเนิ นงาน (Reflect: R) หมายถึง การให้
ข้อมูลในการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พตามที่ บนั ทึ กข้อมูลไว้ เกี่ ยวกับการสังเกตกระบวนการ และผลการ
เสริ มสร้ า งทักษะวิชาชี พ การวิเ คราะห์ปัจจัยสนับสนุ น และปั จจัยอุปสรรคของการเสริ มสร้ า งทักษะ
วิชาชี พ ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การสะท้อนกลับโดยอาศัยกระบวนการ
กลุ่ มในลักษณะวิ พากษ์วิ จารณ์ การประเมิ นผลการดาเนิ นการระหว่างบุ คคลที่ มีส่ วนร่ วมในการวิ จัย
ปฏิ บตั ิ การ การปรั บปรุ งวิธีการดาเนิ นการตามแนวทางเดิ มไปเป็ นการดาเนิ นการตามวิธีการใหม่ การ
ทบทวนและปรับปรุ งการวางแผนดาเนินการของกระบวนการวิจยั ในรอบหรื อเกลียว
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์และความเป็ นไป
ได้ของรู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชีพ ด้ วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ของนักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูว้ ิจยั นาคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชี พ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ก่อนการทดลอง (Pretest) ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง (Posttest) ไปหาประสิ ทธิ ภาพของ
รู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของนักศึ กษาฝึ กงาน ซึ่ งมีค่าสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.57/88.94 และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ พล (Effectiveness Index :
E.I.) เท่ากับ 0.669 คือ ผ่านเกณฑ์
ระยะที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นการใช้ รูปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษา
ฝึ กงาน ด้ วยกระบวนการวิจยั ปฏิบัตกิ าร ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ความคิ ด เห็ นต่ อรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งทัก ษะวิ ช าชี พ ด้ว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บ ัติ การของ
นักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่
1. มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะวิชาชี พและการแข่งขันทักษะวิชาชี พในระดับต่าง ๆ นาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นแนวทางในการฝึ กทักษะวิชาชี พในสถานศึ กษา ขยายผลไปใช้ในการฝึ กทักษะวิชาชี พ
ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. ครู ผสู ้ อนมีกรอบและขั้นตอนในการพัฒนาทักษะวิชาชี พให้กบั นักศึกษา โดยผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ทักษะวิชาชี พสามารถพัฒนาปรับปรุ งขั้นตอนและวิพากย์ วิจารณ์ การปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันทาให้ผเู ้ ข้ารับการ
เสริ มสร้างทักษะวิชาชี พผ่านตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชี พร่ วมกัน ซึ่ งสามารถนาไปใช้ใน
ประเภทวิชาอื่น ๆ จะส่ งผลทาให้สามารถผลิตแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. มีความเหมาะสมกับนโยบายทางด้านอาชีวศึกษาของรัฐบาล เหมาะสมกับบริ บทของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา และช่ วงวัยของนักศึกษา สามารถนาไปพัฒนาทักษะวิชาชี พให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
4. มีความสอดคล้องตามหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีการจัดองค์ประกอบขั้นตอนอย่างเป็ น
ระบบ มีความสอดคล้อง ถูกต้อง สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึ กษาสภาพในการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พของนักศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพการปฏิบตั ิในการฝึ กทักษะวิชาชีพของครู ในภาพรวมมีการปฏิบตั ินอ้ ยอยู่
3 ประเด็นคื อ 1) ด้านการศึ กษาความต้องการของสถานประกอบการ ในการศึ กษาความคาดหวังของ
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สถานประกอบการก่อนทุกครั้งที่จะฝึ กทักษะวิชาชี พให้กบั นักศึกษาสอดคล้องกับสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2550:
277-279) กล่าวว่า การศึ กษาความต้องการเป็ นกลวิธีที่ช่วยให้เกิ ดความเข้าใจถึ งแนวทางและสิ่ งที่ ควร
ดาเนิ นการ เพื่ อพัฒนาให้นักศึ กษาวิชาชี พที่ จะออกฝึ กประสบการณ์ ในสถานประกอบการได้มีความรู ้
ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 2) ด้านการทาอย่างถูกต้อง ในการมอบหมาย
งาน นักศึกษาสามารถทาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ตอ้ งมีแบบงานหรื อใบสัง่ งานสอดคล้องกับ Harrow (1972:
96-99) กล่ า วว่า ขั้นการท าอย่า งถูกต้อ งเป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ย นจะต้องฝึ กฝนจนสามารถทาสิ่ งนั้น ๆ ได้อย่า ง
ถูกต้องสมบูรณ์ 3) ด้านการทาอย่างชานาญ ในการให้นกั ศึ กษาฝึ กปฏิ บตั ิ ทกั ษะวิชาชี พซ้ า ๆ จนมีความ
ชานาญไม่มีโอกาสที่ จะเกิ ดการกระทาผิดพลาดเกิ ดขึ้ นสอดคล้องกับ Simpson (1972) กล่าวว่าขั้นการ
กระทาอย่างชานาญ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการกระทา จนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พของนักศึ กษาฝึ กงานด้วยกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รู ปแบบการเสริ มสร้ า งทัก ษะวิ ช าชี พ ของนักศึ กษาฝึ กงาน ด้วยกระบวนการวิจัย ปฏิ บัติ การ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นวงจรความสัมพันธ์ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan: P) หมายถึง การกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ในการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พ
เกี่ ยวกับ การวิ เ คราะห์ทัก ษะวิ ช าชี พ ที่ ส ถานประกอบการต้อ งการ (Needs) สอดคล้อ งกับ ส านักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา (2555: 32-34) กล่าวว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับอาชี วศึกษามีความรู ้ทกั ษะ และ
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
2. การดาเนินการ (Act: A) หมายถึง การพัฒนาทักษะวิชาชีพ มี 9 ขั้นตอน
2.1 การรับรู ้ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ในสิ่ งที่จะทาโดยการให้ผเู ้ รี ยนสังเกตการทางานอย่างตั้งใจ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากระทรวงศึ กษาธิ การ (2550: 24) กล่าวว่า การรับรู ้
คือ การรับรู ้ในสิ่ งที่จะต้องปฏิบตั ิโดยผ่านประสาทสัมผัสสอดคล้องกับ Fitts (1964) กล่าวว่า การรับรู ้ คือ
ขั้นความรู ้ความเข้าใจ (The Cognitive Phase) ควรจะกระทาในช่วงเวลาสั้น ๆ
2.2 การเตรี ยมความพร้อมเป็ นการปรับตัวให้พร้อม เพื่อการทางานหรื อแสดงพฤติ กรรมทั้ง
ทางด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และอารมณ์ ปรั บตัว ให้พ ร้ อ มที่ จ ะท าการเคลื่ อ นไหวหรื อ แสดงทัก ษะนั้น ๆ
สอดคล้องกับ Simpson (1972) กล่าวว่า เป็ นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทางานหรื อแสดงพฤติกรรม
นั้น ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ การปรับตัวให้พร้อมที่จะแสดงทักษะนั้น ๆ
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2.3 การสาธิ ตทักษะเป็ นการอธิ บายการปฏิบตั ิ งานอย่างละเอียดและชัดเจน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้
เห็นลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจากตัวอย่างที่ผสู ้ อนสาธิ ต ตั้งแต่ตน้ จนจบโดยต้องเป็ นการกระทาที่เป็ น
ธรรมชาติ ไม่ช้าหรื อเร็ วเกิ นปกติ และครู ควรแนะนาผูเ้ รี ยนในการสังเกต ควรชี้ แนะจุ ดสาคัญที่ ควรให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ สอดคล้องกับ De Cecco (1974: 272) กล่าวว่า สาธิ ตและอธิ บายแนะนาเป็ นขั้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เห็ นลาดับขั้นตอนการปฏิ บตั ิ จากตัวอย่างที่ ผูส้ อนสาธิ ตให้ดู ทาให้ผูเ้ รี ยนเห็ นรายละเอี ยดการ
ปฏิบตั ิในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Joyce, B;& Weil, M. (1986) กล่าวว่าการสาธิ ตเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานอย่างละเอียดและชัดเจน และเป็ นการทางานซ้ าอีกครั้งตั้งแต่ตน้ จนจบ
2.4 การเลียนแบบเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนสังเกตการณ์กระทาที่ ตอ้ งการ ให้ผเู ้ รี ยนทาได้ซ่ ึ งผูเ้ รี ยน
ย่อมจะรับรู ้ หรื อสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนแต่ผเู ้ รี ยนจะสามารถอธิ บายได้ว่า ขั้นตอน
หลักของการปฏิบตั ิมีอะไรบ้างสอดคล้องกับ Harrow (1972: 96-99) กล่าวว่าขั้นการเลียนแบบ เป็ นขั้นที่
ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตการกระทาที่ตอ้ งการ เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผูเ้ รี ยนจะสามารถ
บอกได้วา่ ขั้นตอนหลักของการกระทานั้น ๆ มีอะไรบ้าง
2.5 การให้เทคนิ ควิธีการเป็ นการแนะนาเทคนิ ควิธีการ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถทางานได้ดี
ขึ้น หลังจากผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะวิชาชี พได้แล้ว สอดคล้องกับ Davies (1971: 50-56) กล่าวว่า ขั้น
ให้เทคนิ ควิธีการ เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ ได้แล้ว ผูส้ อนอาจแนะนาเทคนิ ควิธีการที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ทางานนั้นได้ดีข้ ึน
2.6 การทาอย่างถูกต้อง เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนทักษะวิชาชี พ จนสามารถทาสิ่ งนั้น ๆ ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับ Harrow (1972: 96-99) กล่าวว่า ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
(Precision) ขั้นนี้ เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนจนสามารถทาสิ่ งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่
จาเป็ นต้องมีแบบอย่างหรื อมีคาสัง่ นาทางการกระทา การกระทาที่ถกู ต้องแม่นยา
2.7 การทาอย่างชานาญ เป็ นการปฏิบตั ิทกั ษะวิชาชีพแบบทาซ้ า ๆ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
โดยทักษะที่เกิดขึ้ นจะเพิ่มพูนความชานาญเป็ นอัตโนมัติมากขึ้นสอดคล้องกับ Fitts (1964) กล่าวว่า ขั้น
ชานาญ (The Autonomous Phase) เป็ นขั้นที่ปฏิบตั ิทกั ษะนั้นรวดเร็ วและถูกต้องตลอดจนโอกาสจะกระทา
ผิดก็จะไม่เกิดขึ้นทักษะที่เกิดขึ้นเป็ นการเพิ่มพูนความชานาญเป็ นอัตโนมัติมากขึ้น
2.8 การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งทักษะวิชาชี พ หรื อการปฏิบตั ิ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และ ประยุกต์ใช้ทกั ษะวิชาชี พที่ตนเองได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ Simpson (1972) กล่าวว่า เป็ นขั้นที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งทักษะหรื อการปฏิบตั ิของ
ตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทกั ษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
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2.9 การคิ ด ริ เ ริ่ ม โดยผูเ้ รี ย นสามารถปฏิ บ ัติ ทกั ษะวิ ช าชี พ หรื อกระทาสิ่ งใด สิ่ งหนึ่ งอย่า ง
ชานาญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยผูป้ ฏิบตั ิจะเกิดความคิดใหม่ ๆ ใน
การปรับการกระทาให้เป็ นไปตามที่ ตนเองต้องการสอดคล้องกับ Simpson (1972) กล่าวว่า เมื่อผูเ้ รี ยน
สามารถปฏิบตั ิหรื อกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอย่างชานาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ ของ
นักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเสริ มสร้ า งทักษะวิชาชี พ ด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิ บตั ิ การของ
นักศึกษาฝึ กงาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษามีค่าสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.57/88.94 และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ พล (Effectiveness Index :
E.I.) เท่ ากับ 0.669 คื อ ผ่านเกณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของตระกูล จิ ตวัฒนากร(2555) ที่ ได้ทา
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชี พ
ส าหรั บ ครู ผู ้ส อนบริ หารธุ ร กิ จ ของวิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา และผลการวิ จัย พบว่ า การสร้ า งและหา
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ การพัฒนาสมรรถนะ มีประสิ ทธิ ภาพตามสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีค่าที่ ได้
85.33/82.67 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ภายหลังฝึ กอบรมสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินความคิดเห็นการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ของนักศึ กษาฝึ กงาน
ด้ว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติ ก าร ประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม สั งกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รู ปแบบการเสริ มสร้ า งทัก ษะวิ ช าชี พ ด้ว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติก ารของนักศึ กษาฝึ กงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นแนวทางในการฝึ กทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา โดยขยายผลไปใช้
ในการฝึ กทักษะวิช าชี พในด้า นต่ า งๆ ได้ และพัฒนาทักษะวิชาชี พให้ตรงกับ ความต้องการของสถาน
ประกอบการ ครู ผสู ้ อนมีกรอบและขั้นตอนในการพัฒนาทักษะวิชาชี พ สามารถพัฒนาปรับปรุ งขั้นตอนและ
วิพากย์ วิจารณ์ นาไปใช้ในประเภทวิชาอื่นๆ ส่ งผลทาให้สามารถผลิตแรงงานเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้
อย่างเพียงพอสนองตอบนโยบายของรัฐบาล มีความเหมาะสมกับนโยบายทางด้านอาชี วศึกษาของรัฐบาล
เหมาะสมกับบริ บทของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา และช่วงวัยของนักศึกษา เพื่อที่จะนาไป
พัฒนาทักษะวิชาชี พให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้จริ ง
สอดคล้อ งกับ เมธี ศิ น สมอุ่มจารย์ (2556) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบที่
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ผูท้ รงคุ ณวุฒิให้การรั บรองความเหมาะสม และได้รับการประเมิ นความเป็ นไปได้ในระดับมากและมี
ความเห็นว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม และการนารู ปแบบไปใช้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนควรนาไป
กาหนดเป็ นนโยบาย เพื่อใช้ในการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรนารู ปแบบไปปรับใช้ตาม
บริ บทของแต่ละสถานศึกษา ในการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
3. ครู ผสู ้ อนควรมีการเสริ มสร้างทักษะวิชาชีพ ในขั้นตอนที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ินอ้ ย
4. ครู ผสู ้ อนควรนารู ปแบบไปส่ งเสริ มพัฒนาการของนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพเพื่อให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดทุกคนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
5. ครู ผสู ้ อนควรนารู ปแบบใช้เป็ นแนวทาง ในการพัฒนาทักษะวิชาชี พของนักศึ กษาฝึ กงาน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรนารู ปแบบไปพัฒนานักศึ กษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) เพื่อให้มีทกั ษะ
วิชาชีพ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ควรพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างทักษะวิชาชี พของนักศึ กษา ในประเภทวิชาอื่ น ๆ เช่ น
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และศิลปกรรม
3. ควรนารู ปแบบไปแก้ปัญหาการเสริ มสร้างทักษะวิชาชี พ ให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ PLC
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