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รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาปีก ารศึก ษา 2555 จานวน 414 แห่ง โดยผู้อานวยการและตั ว แทน
ครูผู้สอน 1 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS หาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (correlation) และโปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะห์ ความเบ้ ความโด่ง องค์ประกอบ
เชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. รู ปแบบความสั มพั นธ์ โครงสร้างเชิ งเส้นของปั จจั ยที่มี อิทธิ พลต่อ ประสิ ท ธิ ผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูเ้ รียนสาขาวิชาชีพ เรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 2.1 อิทธิพลตรงทางบวก มี 3 ปัจจัย คือ ความผูกพันของครู การรับรู้ความสามารถ
รวมของครู และการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.46, 0.25, 0.18 ตามลาดับ 2.2 อิทธิพล
อ้อมทางบวกมี 2 ปัจจัยคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้
ความสามารถรวมของครูและความผูกพันของครู 0.42 การรับรู้ความสามารถรวมของครูมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อิทธิ
ทางอ้อมผ่านความผูกพันของครู 0.08 2.3 อิทธิพลรวมทางบวกมี 3 ปัจจัยคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ความ
ผูกพันของครู การรับรู้ความสามารถรวมของครู มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวก 0.60, 0.46, 0.33 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาค่าอานาจการพยากรณ์ (R2) พบว่า ตัวแปรที่นามาศึกษาในรูปแบบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ได้สูงสุดถึงร้อยละ 55 3. เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพล พบว่า การพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพสาหรับวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ค้นพบสามารถสรุปได้ว่า การประเมินระดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพในการนาไปปฏิบัติของครูผู้สอนเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเรียงตามลาดับหัวข้อและค่าเฉลี่ยความสาคัญจากมากไปหาน้อยได้จานวน 71 แนวทาง
คาสาคัญ : รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเรียนรู้จากประสบการณ์
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Abstract
This study was designed to develop a linear structural equation model of An Effectiveness
Model of Student’s Vocational Achievement for Institutes in Vocational Department by
Experience Learning. The multi-stage random sampling was applied for research samples which
consisted one director and one teacher of 414 colleges in Vocational Department on 2012. The
research instrument was 5-point rating scale questionnaire was applied for data collection and earned
data were analyzed by SPSS for Windows version 11.5 and the LISREL version 8.52 for skewness,
kurtosis, confirmatory factors analysis and to investigate the consistency between the hypotheses
model and the empirical data. The findings of this study were summarized as follows : 1. The structural
equation model of An Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement for Institutes in
Vocational Department by Experience Learning were fitted to the empirical data. 2. The factors
affected direct, indirect and total effects on Effectiveness of Student’s Vocational Achievement
were: 2.1 The direct effect has three factors as follows: teacher commitment, collective teacher efficacy
and Experiential Learning which the coefficient values at 0.46, 0.25 and 0.18 respectively. 2.2 The
indirect effect has two factors: Experiential Learning with its influencing coefficient value at 0.42 and
another factor was collective teacher efficacy with 0.08 coefficient value. 2.3 The total effect has three
factors: the Experiential Learning with the coefficient value at 0.60 then followed by teacher
commitment with coefficient value at 0.46 and at 0.33 for collective teacher efficacy respectively. The
R –Square of the structural equation model of An Effectiveness Model of Student’s Vocational
Achievement for Institutes in Vocational Department by Experience Learning was .55. 3) According
to the influencing path of the structural equation of the factors which influenced over An
Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement for Institutes in Vocational
Department by Experience Learning were develop and present to teaching process An
Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement 71 trend by the important ordinal
maximum to minimum.
Keywords : An Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement,
Institutes in Vocational Department, Experience Learning
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บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานสาคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา
ต่างๆในสังคมได้เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิตสามารถพัฒนา
ศักยภาพความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รวมเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รัฐเห็นความสาคัญของการศึกษาจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาพั ฒ นาคนให้ เป็ น มนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ทั้ งร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการพัฒนาที่มีมุมมองมาจากภายนอก (Outside in) แต่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบ
ผลสาเร็จนั้นจากการวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาอย่างหลากหลาย ควรจะใช้มุมมองจากภายใน (Inside out)
ซึ่งบทบาทที่สาคัญเป็นครูผู้สอนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด มีความสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลง สามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ก็จะสามารถนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาจะประสบผลสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จในการเรียนได้ ความผูกพันของครูที่มี
ต่อการเรียนรู้วิชาชี พ เกี่ยวข้องกับความพยายามที่มากขึ้ นกว่าเดิมของครู ในการปฏิบัติ งานในสถานศึ ก ษา
(Mowday et al., 1982) ครูมีความยินดีเต็มใจในการทางานอย่างร่วมมือกัน สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
ระดับสูงของบุคคล เกี่ยวข้องกับความผูกพันในวัฒนธรรมแห่งการทางานร่วมกัน (Chester and Beaudoin,
1996; Looney and Wentzel, 2004 Cited in Ross and Gray, 2006) ในงานวิจัย Ross et al. (1997) ความ
ผูกผันในประสิทธิภาพของครูในช่วงที่ครูมีความเครียด พบความสัมพันธ์สองทางระหว่างประสิทธิภาพแห่งตนกับ
การทางานร่วมกันของครูกับเพื่อนครูสร้างบรรยากาศที่ช่วยเหลือกันในการร่วมกันแก้ปัญหาทดลองสื่อการสอน
ร่วมกันด้วยการทางานร่วมกันของครูได้พัฒนากลยุทธ์ การสอนใหม่ที่ยกระดับประสิทธิผลของครู ความสัมพั นธ์
ระหว่างประสิทธิภาพร่วมของครู ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ความผูกพันในการทางาน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในระดับสถานศึกษา ครูมีความยินดี เต็มใจช่วยเหลือครูท่านอื่นนอกเหนือจากงานที่ครูได้รับมอบหมาย
เป็นความผูกพันที่มีต่อ สถานศึกษา ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จทางวิชาการของผู้เรียน เพราะครู
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงแก่ผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ถ้าครูมีความรู้ความสามารถรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและรับรู้ความสามารถของครูคนอื่น หมายถึงความสามารถโดยภาพรวมของครูทุกคนมีความสามารถ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การรับรู้ความสามารถรวมของครูทั้งสถานศึกษาเป็นแรงกระตุ้นหรือพลังผลักดัน
ให้คณะครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนตลอดจนเพื่อนร่วมงาน
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสอนได้ดีมีประสิทธิภาพย่อมส่งอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนในท้ายที่สุด
ดังนั้นการรับรู้ความสามารถรวมของครูในสถานศึกษาจึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ด้ านวิ ชาการของผู้ เรียน จากงานวิ จั ย ของ Burcham (2009: 110) พบว่ าการรั บรู้ความสามารถรวมของครูมี
อิทธิพลต่อผลสาเร็จของผู้เรียนสาระวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง และรสวลีย์ อักษรวงษ์ (2545) พบว่าการรับรู้
ความสามารถของครูมีอิ ทธิ พ ลตรงต่ อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดังนั้นตัวแปรการรับรู้ความสามารถรวมของครู
จึงน่าจะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาก็เป็นได้จึงเป็นประเด็นที่ทาให้ผู้วิจัย
สนใจนาตัวแปรดังกล่าวเข้ามาศึกษาในครั้งนี้โดยกาหนดให้เป็นตัวแปรคั่นกลางในรูปแบบนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย
ความผูกพันของครู (Riehl & Sipple, 1996 ) และ การรับรู้ความสามารถของครู ตลอดจนการรับรู้ความสามารถรวม
ของครู (Ashton, 1985; Goddard, 2001; Hoy, & Hoy, 2000; Ross, 1993) ส่งอิทธิพลทางตรงและส่งอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความสาเร็จทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียนผ่านความผูก พันของครูอย่างมีนัยสาคัญ จึงเสริมสร้างให้ครูใน
สถานศึกษารับรู้ความสามารถส่วนตนและรับรู้ความสามารถรวมของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวมเพื่อที่จะได้มี
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ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ความผูกพันเพิ่มขึ้นอันจะนาไปสู่ความผูกพันต่อสถานศึกษา ต่อวิชาชีพครู ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลสาเร็จของผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้
ความผู ก พั น ของครู เ ป็ น ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของผู้ เ รี ย นวิ ช าชี พ เช่ น กั น ความผู ก พั น ของครู
3 องค์ประกอบหลักคือ ความผูกพันต่อสถานศึกษา (Mowday, Steers, & Porter, 1982) ความผูกพันต่ออาชีพ
การสอน (Firestone & Rosenblum, 1988) ความผูกพันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Kush man, 1992) กล่าวว่า
สิ่งที่ควรใส่ใจคือ ทาอย่างไรที่จะทาให้คณะครูมีความผูกพันใน 3 ประเด็นเพิ่มขึ้นเพราะถ้าครูมีความผูกพันแล้ว
ความสาเร็จทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างความ
ผู ก พั น ของครู กั บ ความส าเร็ จ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของผู้ เ รี ย น ฐิ ต พั ฒ น์ สตางค์ จั น ทร์ (2551) ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความผู ก พั น ของครู กั บ ความส าเร็ จ ทางวิ ช าการของผู้ เ รี ย น พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง สอง
มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจนาตัวแปรความผูกพันของ
ครูมาศึกษาในการวิจัยนี้โดยกาหนดให้เป็นตัวแปรคั่นกลางเช่นเดียวกัน
จากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยในฐานะครูผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิชาชีพจึงมีความสนใจที่จะค้นหารูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์
โดยการนาตัวแปรที่คาดว่าจะมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและมีอิทธิพลโดยทางอ้อมหรือส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรอื่นใน
รูปแบบเช่น การสอนโดยประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถรวมของครูและความผูกพันของครู เข้ามาเป็นตัว
แปรในรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ ค้นหาคาตอบในบริบทการจัดการศึกษาสถานศึกษา
สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยนี้มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ในสาขาวิชาชีพทุกแขนงซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ของการจัดการศึกษา
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบประสิ ท ธิ ผ ลของผู้ เรี ยนสาขาวิ ชาชี พ ส าหรั บ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1 และมีขั้นตอนการวิจัยภาพที่ 2
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (E L) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนาแนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb and Fry (1984) มาใช้เป็นกรอบในการ
วิจัยครั้งนี้

การรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนาแนวคิด
การรับรู้ความสามารถรวมของครูของ Goddard, Hoy and Hoy. (2000) มา
ใช้เป็นกรอบในการวิจัย ครั้งนี้
ความผูกพันของครู (TC) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดของ Dannetta (2002) มาเป็น
กรอบในการศึกษาเนื่องจากเป็นแนวคิดที่วัดความผูกพันในบริบทของ
การศึกษา ซึ่งแนวคิดของนักวิจัยอื่นๆจะไม่มุ่งไปที่บริบททางการศึกษาเหมือน
แนวคิดของ Dannetta

รูปแบบตัวแปรปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวม
ต่อประสิทธิผลของผู้เรียน
สาขาวิชาชีพด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

รูปแบบประสิทธิผลของ
ผูเ้ รียนสาขาวิชาชีพ
สาหรับวิทยาลัยในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งขั้นตอนเป็นระยะการวิจัยสรุปดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
ผลการวิจัย
1. พบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่าคะแนนซีสาหรับทดสอบสมมติฐานความเบ้ และความโด่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกติ เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 10 ตัว เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
4 ตัว เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถรวม
ของครู ความผูกพันของครู ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.145 ถึง 0.839 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยตัวแปรสังเกตได้ที่สัมพันธ์กันในตัวแปรแฝง
เดียวกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
2. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
ผู้เรียนสาขาวิชาชีพประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัว แยกเป็นตัวแปรแฝงภายนอกคือการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตัวแปรแฝงภายในคือ การรับรู้ความสามารถรวมของครู ความผูกพันของครู ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ
รูปแบบสมมุติฐาน มีค่าไค-สแควร์ 471.19 ที่ค่าองศาอิสระ 71 ค่า ความน่าจะเป็น 0.00 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ค่าดัชนี 0.106 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือจะต้อ งมีค่า น้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืน 0.88 ซึ่งต่ากว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 0.82 ซึ่งต่ากว่า 0.90 ค่าตัวอย่างวิกฤต
109.29 ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 200 แสดงว่ารูปแบบตั้งต้นไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงทาการ
ปรับรูปแบบยอมให้ความคลาดเคลื่อนการวัด มีความสัมพันธ์กนั ได้ตามคาแนะนาในดัชนีปรับโมเดลของโปรแกรม
ลิสเรล โดยคานึงถึงแนวคิดทฤษฎีประกอบในการปรับรูปแบบ โดยปรับเพิ่มพารามิเตอร์ TE จานวน 11 แมทริกซ์
TH จานวน 23 แมทริกซ์ TD จานวน 7 แมทริกซ์ ภายหลังการปรับรูปแบบพบว่า รูปแบบสมมุติฐานการวิจัย
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาได้จากค่าสถิติที่วัดความกลมกลืนของรูปแบบคื อ
ค่าไค - สแควร์ 23.46 ที่องศาอิสระ 30 ค่าความน่าจะเป็น 0.80 ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าดัชนี
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 0.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน 0.99 สูงกว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 0.98 สูงกว่า 0.90 ค่ารากที่สอง
ของเศษเหลือที่ทาให้เป็นค่ามาตรฐาน 0.021 ค่าตัวอย่างวิกฤต 1062.41 ซึ่งมากกว่า 200 และค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ 0.78 ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน มีค่าสูงสุด 2.47 ซึ่งถือว่า รูปแบบสมมติฐาน
มีความสอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลขององค์ ป ระกอบในรู ป แบบโครงสร้ า ง สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ ข องสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพเรียงตามลาดับขนาดอิทธิพลมาก
ไปหาน้อยอธิบายได้ดังนี้ 1. อิทธิพลทางตรง 1.1 ความผูกพันของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของผู้เรียน
สาขาวิชาชีพ 0.46 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1.2 การรับรู้ความสามารถรวมของครูมีอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 0.25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 0.18 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. อิทธิพล
ทางอ้อม 2.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพผ่านการรับรู้
ความสามารถรวมของครูและความผูกพันของครู 0.42 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.2 การรับรู้ความ
สามารถรวมของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพผ่านความผูกพันของครู 0.08 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. อิทธิพลรวม 3.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของ
ผู้เรียนสาขาวิชาชีพ0.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3.2 ความผูกพันของครูมีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล
ของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 0.46 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 3.3 การรั บ รู้ ค วามสามารถรวมของครู
มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 0.33 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพพบว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถอธิบายการรับรู้ความสามารถรวม
ของครูได้ร้อยละ 10 การเรียนรู้จากประสบการณ์และการรับรู้ความสามารถรวมของครู สามารถร่วมกัน อธิบาย
ความผูกพันของครูได้ร้อยละ 57 การเรียนรู้จากประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถรวมของครูและความผูกพัน
ของครู สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพได้ร้อยละ 55 พัฒนาข้อเสนอแนวทางการจัด
การเรียนการสอนตามรูปแบบประสิ ทธิผลผู้เรียนสาขาวิชาชีพ พบว่า ระดับอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของผู้เรียนสาขาวิชาชีพดังนี้ 1. ระดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์อยู่ในระดับมากทุกข้อและมีบางรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 2. ระดับอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพด้านความผูกพันของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ 3. ระดับอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพด้านการรับรู้ความสามารถรวมของครูในระดับมากทุกข้อเรียงลาดับมากไปน้อย
ผลของข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พบ สรุปว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพมาลาดับความสาคัญในการนาไปปฏิบัติโดยเรียงตามลาดับหัวข้อ ค่าเฉลี่ยความสาคัญจากมากไปหา
น้อยรวม 71 แนวทาง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อค้นพบในงานวิจัยสามารถนาข้อมูลมาประกอบการอภิปรายผลตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลได้
ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ผลการวิจยั
พบว่าปัจจัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของผูเ้ รียนสาขาวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ ผ่านการรับรู้ความสามารถรวมของครูและ
ความผูกพันของครูสามารถอธิบายได้ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อประสิทธิผลของ
ผู้เรียนสาขาวิชาชีพ และเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รียนให้ประสบความสาเร็จผูบ้ ริหารต้องส่งเสริมให้ครูคิดนอกกรอบ
และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนโดยใช้เทคนิควิธีที่แปลกใหม่
และกระตุ้นให้คณะครูมีพันธะสัญญากับเป้าหมายร่วมแสวงหาวิธีการทางานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันขอบข่าย
ความหมายของคาว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์กว้างขวางมากทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎี “การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์คือ กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ นาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ใหม่ขึ้น” หลายทฤษฎีประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น ทฤษฎีของ อับราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) หรือของ ฌองเพียเจท์ (Jean Piaget) ซึ่งมีบทสรุปในงานวิจัยว่าพัฒนาการของมนุษย์นั้น
มาจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวและผู้ที่ถือว่าเป็นผู้นาซึ่งจุดประกายให้กาเนิดทฤษฎี
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สาคัญ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ฌอง เพียเจท์ (Jean Piaget) เคิร์ทเลวิน (Kurt
Lewin) และเดวิ ท โคล์ บ (David Kolb) และจอห์ น ดิ ว อี้ (John Dewey) ในเรื่ อ ง “Learning by doing”
“การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” เป็นวลีที่ถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลายโดยเสนอแนวคิดว่า “เหตุการณ์ต่าง ๆ ย่อมเกิด
และดาเนินอยู่แน่นอน แต่สิ่งที่เราจะต้องคานึงถึง คือความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งนั้น ชี้ให้เห็นความสาคัญของ
ประสบการณ์ ที่ ม นุ ษ ย์ มี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลายแตกต่ า งกั น และสนั บ สนุ น ความคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาที่ ว่ า
ประสบการณ์ นั้ น ไม่ ส าคั ญ เท่ า กั บ ว่ า ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ อ ะไรบ้ า งจากประสบการณ์ นั้ น เลวิ น (Kurt Lewin)
มีความคิดคล้ายๆกันที่ว่าประสบการณ์จะนาไปสู่การเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความหมายของประสบการณ์นั้น
และสามารถนาออกไปใช้ในการพัฒนาตนเองหรือกลุ่มจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างมาสนับสนุน ในขณะที่
มีการศึกษาของ โคล์บและฟราย (Kolb and Fry. 1975) ระบุในผลการวิจัยว่าขณะที่ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนถนัด การเรียนรู้ก็จะเริ่มจากจุดนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็จะใช้รูปแบบการเรียนรู้
หลายรูปแบบ สรุปว่าการเรียนรู้เกิดเป็นวงจรต่อเนื่องโดยผู้เรียนจะเคลื่อนจากการรับรู้ หรือการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งหมด และคาร์ล โรเจอร์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกันเชื่อว่า
มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และการเรียนรู้จะได้ผลดีหากการเรียนรู้นั้นมีความหมาย หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ
อยากรู้อย่างแท้จริง นาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจจะเป็นการเรียน
รู้ที่มีความหมายยั่งยืน
2. ปัจจัยความผูกพันของครู (Teacher commitment) พบว่า ความผูกพันของครูมีอิทธิพลตรงต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพสูงกว่าตัวแปรอื่น ๆ อธิบายได้ว่า ความผูกพันของครูซึ่งประกอบไปด้วย ความผูกพัน
ต่อสถานศึกษา ต่อวิชาชีพ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นพฤติกรรมที่ครู
แสดงออกต่อผู้เรียนในทุก ๆ วันที่มีการเรียนการสอน การที่ครูมีความรักความเข้าใจในตัวลูกศิษย์ทุกคน โดยไม่มี
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อคติไม่ลาเอียงว่า ลูกศิษย์จะมีสถานภาพในสังคมเป็นอย่างไร แต่ครูก็จะพยายามคิดหาวิธีการสอนที่เหมาะสมแก่
เด็กแต่ละคน เพื่อพัฒนาเขาให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่ การที่ครูมีความผูกพันกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก็จะทาให้ครูจะอุทิศทุ่มเทเวลาในการสอน และดูแลห่วงใยทุกข์สุขของผู้เรียนจะทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับครูทุกวัน รับรู้และเข้าถึงความห่วงใยของครูที่มีต่อตนเองเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความต้องการมาเรียน
ทุกวันและการสอนของครูที่ไม่ตึงเครียด ไม่น่าเบื่อ ก็จะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียน
เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเรียนให้ได้ดีที่สุด ความผูกพั นต่อวิชาชีพ ทาให้ครูรักและภาคภูมิใจในอาชีพของตน
ครูจะชอบสอนและชอบแสวงหาข้อมูลความรู้ที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ครูจะเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงความรู้ตัวเองให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์เสมอ ในการ
จัดการเรียนการสอนก็จะมี ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ จึงทาให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพในที่สุด สาหรับความผูกพันต่อสถานศึกษา เป็นความผูกพันที่ขยายผลจาก
ห้ อ งเรี ย นจากผู้ เ รี ย น จากอาชี พ การสอน มาเป็ น ความผู ก พั น ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานคื อ คณะครู ใ นสถานศึ ก ษา
จะทางานกับเพื่อนครูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา จะอุทิศและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผล
ของผู้เรียนสาขาวิชาชีพและมีความรักและความภาคภูมิใจกับสถานศึกษามีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ครูจะทาทุกอย่าง
เพื่อให้สถานศึกษาประสบความก้าวหน้า ครูที่มีความผูกพันต่อสถานศึกษาต่อวิชาชีพครู และต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นสู ง เมื่ อ มี ค วามผู ก พั น สถานศึ ก ษา ต่ อ วิ ชาชี พ ครู แ ละต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Ross & Gray (2004) ที่ทาการวิจัยเรื่องภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและความผูกพันของครูต่อค่านิยมขององค์การโดยมีการรับรู้ความสามารถรวมของครูเป็นตัวแปร
ขั้นกลาง จากผลการวิจัยสรุปว่า มีอิทธิพลตรงต่อความผูกพันของครูต่อสถานศึกษา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ผูกพันของครูผ่านการรับรู้ความ สามารถรวมของครูและในงานวิจัยเดียวกัน และยังพบว่าการรับรู้ความสามารถ
รวมของครู ซึ่งเป็นตัวแปรขั้นกลางมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันของครูด้วย โดยมีอิทธิพลตรงต่อความผูกพัน
ต่อพันธกิจของสถานศึกษาและมีความผูกพันต่อวิชาชีพครูและ Kush man (1992) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันของครูต่อสถานศึกษา และความผูกพันของครูต่อความสาเร็จทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า
ความผูกพันของครูกับความสาเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาใช้เพราะสามารถทาให้ครู
มีความผูกพัน โดยเฉพาะความผูกพันต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรียน ต่อวิชาชีพครู ต่อสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอันจะไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ
3. ปัจจัยการรับรู้ความสามารถรวมของครู (Collective teacher efficacy) พบว่า ส่งอิทธิพลตรงต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ ทั้งยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพโดยอ้อมผ่าน
ความผูกพันของครู ถือว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สามารถอธิบายได้ว่า
การรับรู้ความสามารถรวมของครูเป็นการรับรู้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์งานการสอนว่าในการจัดการเรียน
การสอนที่จะทาให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องการปัจจัยอะไรบ้าง เมื่อเข้าใจเงื่อนไขแล้วก็จะได้จัดหาทรัพยากร
ซึ่งอาจเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อทาให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบผลสาเร็จ
และเมื่อวิเคราะห์พบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลหรือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ครูก็จะพยายามขจัด
ปัญหาเพื่อทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพในที่สุด
ถ้าครูในสถานศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์งานการสอนพบว่า ปัจจัยสนับสนุนและมีปัจจัยที่เป็นปัญหา
อุปสรรค ก็จะช่วยให้การรับรู้ความสามารถรวมของคณะครูในสถานศึกษานั้นสูงกว่าความสามารถรวมของครู
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ในสถานศึกษาอื่นที่ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ภาพรวมของงานการสอน การรับรู้ความสามารถรวมของครู
ยังเกี่ยวพันไปถึงความสามารถของครูในการประเมินความสามารถรวมด้านการสอนของคณะครูในสถานศึกษา
จะส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพได้ในที่สุดขณะเดียวกัน
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพใดวิชาชีพที่ถูกพัฒนาด้วยรูปแบบของการวิจัยนี้จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อกัน
เนื่องจากทุกตัวแปรที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถที่ดึงออกมาจากภายในของครูได้ทุกคน ดังรูปแบบ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
การเรียนรู้จากประสบการณ์นี้
การวิเคราะห์งานการสอน

การรับรู้
ความสามารถรวม

การประเมินความสามารถทางการสอนของกลุ่ม
การเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกสอน โดยผู้เรียนไม่ได้
สนใจอยากรู้มาก่อน
การเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้ โดย
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ความผูกพันต่อสถานศึกษา
ความผูกพันต่อวิชาชีพครู

ความรู้ของผู้เรียน

ประสิทธิผลของ
ผูเ้ รียนสาขา
วิชาชีพ

การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์

ทักษะของผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน

ความผูกพัน
ของครู

ความผูกพันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ภาพที่ 3 รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การวิจัยพบว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
รวมสู งสุดต่อ ประสิท ธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพในภาพรวม จึ งควรท าโปรแกรมพัฒ นาด้า นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลตรงสูงสุด คือ ความผูกพันของครูและการรับรู้ความสามารถรวม
ของครู ตามลาดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักว่าประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพเป็นเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเกิดจากทั้งครูและผู้บริหาร โดยต้องหาแนวทางและเทคนิควิธี การที่จะทาให้ครูเกิด
ความผูกพันทั้งต่อสถานศึกษา ต่อวิชาชีพครู ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ และแสวงหาวิธีการที่จะพั ฒ นา
ความสามารถของครูให้เพิ่มขึ้น เพื่อทาให้ครูตระหนักถึงความสามารถส่วนตนเพื่อนาไปสู่การรับรู้ความสามารถ
รวมของครูในที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลอันจะนามาสู่การพัฒนาประสิทธิผลของผู้เรียน
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