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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ 2) พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม
การสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ การดําเนิน 
การวิจัย มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม  
การสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ประชากร
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สอนวิชาชีพ โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ จํานวน 16 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ ได้แก่ เป้าหมายและหลักการ 
สมรรถนะอาชีพ พัฒนาโมดูลการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะแรกเข้า องค์ประกอบที่ 2 มี 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ได้แก่ (1) สร้างความตระหนัก (2) ให้ความรู้ (3) กําหนดภาระงาน (4) ออกแบบ
การสอน (5) นําไปใช้ และ (6) ประเมินผลการฝึก ส่วนที่ 2 ติดตามประเมินผล องค์ประกอบท่ี 3 ประเมินสมรรถนะ
อาชีพ และองค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลย้อนกลับ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการสอนปฏิบัติ
สําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า โมดูลการฝึกอบรมการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และเมื่อนําไปทดลองใช้สรุปผลการฝึกอบรม ได้ดังนี้ (2.1) 
ผลงานระหว่างการฝึกอบรมของผู้สอนวิชาชีพ ได้แก่ แผนการสอน เอกสารเน้ือหาในการสอน ใบปฏิบัติงาน ใบประเมินผล 
การปฏิบัติงานและสื่อประกอบการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.38 (2.2) ติดตามผลการปฏิบัติ 
การสอนกับนักเรียน จํานวน 106 คน โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ พบว่าผู้สอนวิชาชีพมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติ 
การสอน คิดเป็นร้อยละ 86.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.38/86.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
และ (2.3) ประเมินผลนักเรียนหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึ้นไปจํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 95.28  
และ 3) ผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ โดยการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพหลังการใช้
รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ พบว่า ทุกคนมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกหน่วยสมรรถนะ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย 
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The Development of Practical Instructional Model for Vocational Teachers 
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Abstract 

The purposes of this study were to 1) develop the Practical Instructional Model for Vocational 
Teachers, 2) develop the Practical Instruction Training Module for Vocational Teacher, and to 3) study 
the results of the Practical Instructional Model for Vocational Teachers. This research was comprised of 
3 steps: 1) developing the Practical Instructional Model for Vocational Teachers, 2) developing the 
Practical Instruction Training Module of vocational teacher, and 3) study the results of using the 
Practical Instructional Model for Vocational Teachers. The sample population were 16 vocational 
teachers, in Phradabos School Bangkok. Data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis methods. The results revealed that 1) The Developed Practical 
Instructional Model for Vocational Teachers which consists of 4 main elements as follows: 1) 
Preparation included Purpose, Competencies, Developing the competence-based training module, and 
Evaluation of the trainee’s competency before training. 2) This element can be divided into 2 parts; 
First, Competence-based training process which were (1) Awareness (2) Knowledge (3) Assignment (4) 
Instructional Design (5) Application and (6) Practice Evaluation. And Second, Follow up and Assessment. 
3) Competency evaluation and the last element, 4) Feedback. The experts evaluated the developed 
model at the “highest” level. 2) The experts evaluated the practical instruction training module of 
vocational teacher at the “highest” level and when put to try out, the results revealed that (2.1) Work 
piece between Training results of trainees included Training plan, Information sheet, Work sheet, 
Evaluation sheet, and Intructional media., the result found that the average score was 92.38 percentage. 
(2.2) The follow up and evaluation to use to conduct teaching for 106 students in Phradabos School 
Bangkok. The average teaching performance score was 86.20 percentage, which in accordance to the 
research hypothesis is a practical training module for vocational teacher. Can be used for effective 
training was 92.38/86.20 which higher than anticipate by value of 80/80. 2.3) The average score students 
after studying was 80 percentages or more, the average percentage of the 102 participants, was 95.28., 
and 3) The results of Practical Instructional Model for Vocational Teachers, revealed that the trainees in 
this study “passed” the evaluation on every unit of competency, which in accordance to the research 
hypothesis. 
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1. บทนํา 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” เพื่อสร้างความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง
ของโลกในอนาคต คือ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ให้สามารถ
รองรับการขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการวางแผนอย่าง
ครอบคลุมในการรองรับสถานการณ์การขาดแคลน
แรงงานในระยะยาว ผ่านแนวคิดการ บูรณาการการศึกษา
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตและฝึกอบรม
บุคลากร ให้มีทักษะความสามารถตรงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการในภาคการผลิต โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถาน
ประกอบการภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมโยงความ
ต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถาน
ประกอบการเข้ากับหลักสูตรอาชีวศึกษา [1] 
 จากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยดังกล่าวข้างต้น 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมให้แก่กําลังคน 
และพัฒนากําลังคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลจากการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 [2] พบว่า การผลิต
กําลังคนของประเทศไทย ยังคงไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
ทําให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนระดับ กลางเพ่ิมมากขึ้น 
ด้านคุณภาพแรงงานและกําลังคน ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่
ส่วนหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับลักษณะ
งาน และส่วนมากขาดคุณลักษณะทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และกิจนิ สัยอุตสาหกรรม รวมทั้ งไม่มีความอดทน 
กระตือรือร้นในการทํางาน ไม่มีประสบการณ์ ไม่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ขณะเดียวกันแรงงาน
ที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการ ส่วนหน่ึงมีทักษะความรู้
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและลักษณะงาน
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน ดั ง นั้ น
เพื่อเป็นการเตรียมกําลังคนให้มีความรู้ด้านวิชาการ และ
ทักษะ วิชาชีพอย่างเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพเป็นไป

ตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิต
อุตสาหกรรม ต้องเริ่มจาก “หัวใจของการผลิตกําลังคน” 
ซึ่งอยู่ที่คุณภาพของครูผู้สอน สอดคล้องกับข้อเสนอใน
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 
2552-2561 ว่า ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะ ครูผู้สอน
วิชาชีพ ควรเป็นผู้รอบรู้ด้านวิชาการ ทักษะการวิเคราะห์
งานอาชีพ มีประสบการณ์การทํางานในสถานการณ์จริง 
และสามารถจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและฝึก
ทักษะให้ผู้เรียนพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างแท้จริง 
การฝึกอาชีพจะมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับผู้สอน/ผู้ฝึก ซึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพในการประยุกต์ทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการการทํางาน  
 การสร้างนิสัยการปฏิบัติงานจะได้ผลต่อเมื่อผู้สอน/ 
ผู้ฝึกได้ให้ผู้เรียนได้ทํางานจริง แหล่งของเน้ือหาสาระที่
เชื่อถือได้ของการฝึกอาชีพเฉพาะแต่ละอาชีพ มาจาก
แหล่งเดียวเท่านั้น คือ ประสบการณ์ของผู้ชํานาญงาน
ของอาชีพนั้น [3] ผู้สอนวิชาชีพ ถือเป็นบุคคลและปัจจัย
สําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการฝึก เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ทําให้ผู้รับการฝึกมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะ
ช่วยให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4] และมี
บทบาทสําคัญในการถ่ายโอนความรู้ ทักษะและเจตคติ
อันดี ซึ่งทําให้แรงงานในอาชีพเกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน [5] 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-
2561 [2] มีข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลน 
ครูผู้สอน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะครูผู้สอน
วิชาชีพ ส่งผลให้ผลิตและพัฒนากําลังคนไม่มีคุณภาพ 
ผู้สอนวิชาชีพส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะที่ตรงกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ตลอดจนเทคโนโลยี ที่
ใช้จริง ๆ ในสถานประกอบการ ขาดความรู้ทักษะเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดหรือการสอน ตลอดจนขาดความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในการสอนงาน/ฝึก
อาชีพ และเมื่อเข้าฝึกอบรมตามสถาบันที่จัดฝึกอบรม  
ก็ไม่สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ได้โดยตรง หรือ
การศึกษาต่อในสถานศึกษาก็ต้องใช้ระยะเวลานานและ
ไม่สามารถฝึกทักษะได้ตรงกับงานและเทคโนโลยีในสถาน
ประกอบการ [6] 
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 ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานจะส่งผลต่อการสร้างกําลังคนให้มีสมรรถนะ 
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ซึ่งการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เป็นการพัฒนาบุคคลให้มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เน่ืองจากการสนับสนุน
ให้บุคคลไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาใช้ระยะเวลา 
นาน และไม่สามารถฝึกทักษะได้ตรงกับงาน ดังนั้นถ้า
ต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคคลการพัฒนา สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
และจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบวัดผล จะเป็นอีก
ทางหนึ่งซ่ึงจะช่วยผลักดันการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการ [7] 

การนําสมรรถนะอาชีพมาพัฒนาผู้สอนวิชาชีพ
ดังกล่าว และจัดการฝึกอบรมโดยใช้กรอบหรือข้อกําหนด
ตามมาตรฐานอาชีพ ที่เป็นตัวกําหนดถึงสมรรถนะที่
จําเป็นต่องานในสาขาอาชีพ โดยการฝึก อบรมฐาน
สมรรถนะ (Competence-based Training) คือ  การ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความ 
สามารถท่ีจําเป็นสําหรับการทํางานมาใช้เป็นฐานของการ
จัดฝึกอบรม หรือนํามาใช้เป็นเน้ือหาของการฝึก อบรม
และจัดกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
ต้องการ ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตาม
เนื้อหาน้ัน ๆ [8] จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ 
เพื่อให้ได้แนวทาง และกระบวนการในการพัฒนาผู้สอน
วิชาชีพ ให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ที่ดีในทางวิชาชีพ อันจะนําไปสู่การสร้างกําลังคน
ให้มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ  
 2.2 พัฒนาโมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับ 
ผู้สอนวิชาชีพ 
 2.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ  
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 2.1 รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.2 โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 2.3 ผู้สอนวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้รูปแบบ
การสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพทุกคน ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพทุกหน่วยสมรรถนะ 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 4.1 พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ 
  4.1.1 ศึกษารายละเอียดของการพัฒนา 
มาตรฐานอาชีพ สมรรถนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้สอน บทบาทหน้าที่ของครูฝึก นักฝึกอบรม
และสมรรถนะอาชีพของ Training Regulations 
ประเทศฟิลิปปินส์ (Technical Education and skill 
Development Authority: TESDA) เพื่อเป็นแนวทาง 
และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 
  4.1.2 จัดทําร่างสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ โดย
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  4.1.3 ประเมินความความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 9 ท่าน  
  4.1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน การสอนปฏิบัติ การพัฒนา
สมรรถนะ การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ และโมดูลการ
ฝึกอบรม 
  4.1.5 นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์กําหนดเป็น
กรอบแนวคิดและร่างรูปแบบการสอนปฏิบัติ  
  4.1.6 นําร่างรูปแบบการสอนปฏิบัติ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ และปรับปรุงแก้ไข 
 4.2 พัฒนาโมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ 
  4.2.1 นําสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ มาแปลง
เป็นรายละเอียดในโมดูลการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ 

4.2.2 กําหนดเนื้อหา และวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมของโมดูลการฝึกอบรมและนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
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จํานวน 9 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

4.2.3 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเป็นโมดูล
การฝึกอบรม ซึ่งแต่ละโมดูลประกอบด้วยจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เนื้อหา ใบปฏิบัติงาน/กิจกรรม และ 
แบบประเมินกิจกรรม  

4.2.4 ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม
ของโมดูลการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน 
ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้ 

4.2.5 นําโมดูลการฝึกอบรมการสอนสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ ไปทดลองใช้กับผู้สอนวิชาชีพที่ เป็น
ประชากรตัวอย่าง โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอน
วิชาชีพ หลักสูตรเตรียมช่าง จํานวน 16 คน ของ
โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ 
   (2) มีการประเมินสมรรถนะแรกเข้าผู้สอน
วิชาชีพ โดยนําเกณฑ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะย่อย
ของสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
หลังจากนั้นจึงดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรม 
   (3) ประเมินผลการฝึกอบรมใน 3 ด้าน 
คือ 3.1) ประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม ได้แก่ 
การจัดทําแผนการสอน เอกสารเนื้อหา ใบปฏิบัติงาน 
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่ือประกอบการสอน 
โดยใช้แบบประเมินผลงาน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการฝึกอบรมที่ได้จากคะแนนเฉล่ียของการ
ประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80 
3.2) ติดตามหลังการฝึกอบรมจากการปฏิบัติการสอนกับ
นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ จํานวน 106 คน ใน
หลักสูตรเตรียมช่าง ได้แก่ งานเช่ือม งานไม้ งานปูน 
งานเครื่องยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์ และงานไฟฟ้า จนครบ
ตามหลักสูตร หลักสูตรละ 9 วัน แล้วประเมินผลโดยใช้
แบบประเมินการดําเนินการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม จากคะแนนเฉล่ียของการ
ประเมินทักษะการดําเนินการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 3.3) 
ติดตามผลคะแนนนักเรียนหลังการเรียน  
 4.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ  
 โดยการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพหลังการใช้
รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพมีการ 

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.3.1 สร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 
 4.3.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถนะ จํานวน  
3 ท่าน ประเมินเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้สอน
วิชาชีพและปรับปรุงแก้ไข 
 4.3.3 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน
สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ จํานวน 3 ท่าน  
 4.3.4 ประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ  
 4.3.5 สรุปและรายงานผลการประเมินสมรรถนะ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ  
  5.1.1 ได้สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ จํานวน  
2 หน่วยสมรรถนะ และ 9 สมรรถนะย่อย ดังนี้ 
  หน่วยสมรรถนะที่ 1 วางแผนการสอน มีหน่วย
สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) กําหนดสาระสําคัญในการสอน 
2) จัดทําแผนการสอน 3) จัดเตรียมส่ือประกอบการสอน 
4) จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลการสอน 
  หน่วยสมรรถนะที่ 2 ดําเนินการสอน มีหน่วย
สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) จัดเตรียมทรัพยากรในการสอน 
2) ทําการประเมินก่อนการสอน 3) ปฏิบัติการสอน 4) 
ประเมินผลการเรียนการสอน 5) ประเมินสมรรถนะหลัง
การสอน 
  5.1.2 รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ ได้แก่ 1) 
เป้าหมาย และหลักการ 2) กําหนดสมรรถนะอาชีพ 3) 
ประเมินสมรรถนะแรกเข้า 4) พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะ องค์ประกอบที่ 2 มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้าง
ความตระหนัก 2) ให้ความรู้ 3) กําหนดภาระงาน 4) 
ออกแบบการสอน 5) นําไปใช้ 6) ประเมินผลการฝึก และ
ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผล องค์ประกอบที่ 3 ผล
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะอาชีพ 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินสมรรถนะ
อาชีพ และองค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุง 
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 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด (x ̅= 4.83, S.D. = 0.28) และ
การดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมของรูปแบบมีความ

เหมาะสมระดับมากที่สุด (x ̅= 4.90, S.D. = 0.20)  
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับมาก ผลการพัฒนา
รู ปแบบการสอนปฏิบั ติ สํ าหรั บ ผู้ สอนวิ ชาชี พมี
องค์ประกอบแสดงดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการสอนปฏิบัตสํิาหรับผู้สอนวชิาชีพ 
 

5.2 ผลการพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ  

5.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ 

ซึ่งโมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ ประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม, แผน 
การฝึกอบรม, จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม, เน้ือหาที่ใช้ใน
การฝึกอบรม, กิจกรรม/ใบงาน และการประเมิน ผลงาน/
กิจกรรม สรุปได้ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมดูลฯ 

รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านโครงสรา้ง 4.81 0.25 มากทีสุ่ด 
2. ด้านเนื้อหา 4.95 0.13 มากท่ีสุด 
3. ด้านกิจกรรม/ใบงาน 4.52 0.52 มาก 
4. ด้านแบบประเมิน 4.71 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.32 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินความ
เหมาะสมของโมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x ̅= 4.74, S.D. = 0.32) 
 5.2.2 การนําโมดูลการฝึกอบรมการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ไปทดลองใช้กับผู้สอน
วิชาชีพ สรุปผลการฝึกอบรม ได้ดังนี้  
   1) การประเมินผลงานระหว่างการ
ฝึกอบรม ของผู้สอนวิชาชีพ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม 

ผลงาน คะแนนเฉลี่ย 
1. แผนการสอน 91.43 
2. เน้ือหาประกอบการสอน 90.95 
3. ใบปฏิบัติงาน 90.23 
4. ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 93.15 
5. สื่อประกอบการสอน 96.08 

รวม 92.38 
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จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินผลงาน
ในภาพรวมทุกผลงาน มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
92.38  

2) การติดตามผลหลังการฝึกอบรม
จากการไปปฏิบัติการสอนกับนักเรียน สรุปผลใน
ภาพรวม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน 

รายการประเมิน ร้อยละ 
1. จัดเตรียมทรัพยากร  86.25  
2. ก่อนปฏิบัติการสอน 88.61  
3. ปฏิบัติการสอน  83.74 

รวม 86.20 

จากตารางที่ 3 ผลในภาพรวมของ
การปฏิบัติ การสอนของผู้สอนวิชาชีพทั้ง 16 คน มี
คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 86.20 

จากผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้สอน
วิชาชีพมีคะแนนเฉล่ียของการประเมินผลงานระหว่างการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.38 และมีผลการประเมิน
ทักษะการปฏิบัติการสอนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
86.20 แสดงว่า โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติ
สําหรับผู้สอนวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 92.38/ 86.20 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 ตามสมมุติฐานของการ
วิจัย 

5.2.3  การติดตามผลนักเรียนหลังเรียนผล
ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 
และผลการปฏิบัติงานหลังการเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 80 ขึ้นไปจํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 95.28  

5.3  ผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ เป็นการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพหลังการ
ใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรบัผู้สอนวิชาชีพ พบว่า ผล
การประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ โดยผู้ประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพทั้ง 3 ท่านได้ประเมินผล “ผ่าน” ให้กับ
ผู้สอนวิชาชีพทุกคน แสดงว่า ผู้สอนวิชาชีพที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของทั้ง 9 
สมรรถนะย่อยในหน่วยสมรรถนะทั้ง 2 สมรรถนะ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ ผู้สอนวิชาชีพที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามรูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ ทุกคนผ่านการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ
ทุกหน่วยสมรรถนะ 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพมี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา
รูปแบบการสอนปฏิบัติ สําหรับผู้สอนวิชาชีพ ได้นํา
แนวคิดของวิธีระบบ (System Approach) และหลักการ
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) สอดคล้องกับ Kongkiat [9] ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการรายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดวิธีระบบ 
(Systems Approach) โดยรูปแบบประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนําเข้า 2) กระบวนการ 
3) การควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลย้อนกลับและมี
องค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบย่อย โดยรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เริ่มต้นจากการกําหนดเป้าหมาย เพื่อ
กําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางและ กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีจะนําไปสู่ เป้ าหมายตลอดจนส่ือ
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม วิธีการประเมินผล อีกทั้งนํา
แนวทาง การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และ
การฝึก อบรมฐานสมรรถนะมาเป็นองค์ประกอบใน
รูปแบบ ซึ่งเป็นวิธีการฝึกอบรมบนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานจริง  
 6.2 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติ
สําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
อาจเน่ืองจาก ได้นําสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพมาพัฒนาเป็น
โมดูลและเน้ือหาของการฝึกอบรม ทําให้แต่ละโมดูลของ
การฝึกอบรมมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพราะมีเนื้อหา
ความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสมรรถนะอาชีพที่
ผู้ประกอบอาชีพปฏิบัติในการทํางานจริงตลอดจนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ผู้
เข้ ารับการฝึกอบรมได้ รับความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทําให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การประเมิน และกระบวนการ
ฝึกอบรมตามโมดูล มีความยืดหยุ่นบนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานจริง มีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
โดยใช้ มาตรฐานสมรรถนะ เ ป็นแนวทางและ มี
กระบวนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ Anek [6] คือ 1) 
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การสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความสนใจและเห็น
ความสําคัญของสมรรถนะน้ัน 2) ใช้กิจกรรมโดยสร้าง
ความมีส่วนร่วมในกระบวน การเรียนรู้ 3) ใช้ประเด็นการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพื้นฐาน และความต้องการของผู้
เข้ารับการฝึกทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การ
ประเมินและเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้วัยผู้ใหญ่ ของ 
Knowles [10] ที่กล่าวว่า ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ต้องการ
ความรู้เพื่อจะเรียนรู้ (Readiness to Learn) โดยจะมี
ความพร้อมทีจ่ะเรยีนรู้ในส่ิงที่เขาต้องการ และเรียนรู้เพื่อ
จะได้นําผลของการเรียนรู้ไปใช้ในการควบคุมสถานการณ์ 
และนําความรู้หรือส่ิงที่ได้รับน้ันไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในการติดตามการปฏิบัติการสอนกับนักเรียน ผู้สอน
วิชาชีพได้ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ได้ออกแบบ
ไว้ มีการจัดเตรียมทรัพยากรการสอน มีส่ือการสอนที่
สอดคล้องกับเน้ือหาสามารถนําไปใช้ได้จริง และมีการให้
ผู้ เรียนฝึกทักษะปฏิบัติตามใบปฏิบัติงานที่กําหนด 
ประกอบกับวิธีการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน ตรงกับ Nuanchit [11] ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนงานที่ได้รับการสอน 
โดยผู้สอนจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ และฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต และให้ผลย้อนกลับด้วยตนเอง
เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานในครั้งต่อไป จนสามารถ
ทํางานได้อย่างชํานาญ และสอดคล้องกับ Gan [5] ที่
พบว่าประสบการณ์การทํางานในสายอาชีพถือเป็นปัจจัย
สําคัญ เพราะผู้สอนวิชาชีพจะรู้หลักการและลําดับขั้นตอน
การทํางานเป็นอย่างดี ไปจนถึงมองเห็นภาพรวมในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติการสอน ส่งผลให้สามารถปฏิบัติ การสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แต่จากการทดสอบค่าประสทิธภิาพของโมดูลการฝึก 
อบรมการสอนปฏิบัติสําหรบัผู้สอนวชิาชีพ พบว่า มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 อยู่ที่ 92.38/86.20  
ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมตฐิานที่กาํหนดไว้ที ่ 80/80 มีการ
คลาดเคลื่อนของผลลัพธ์มากกวา่ 5% ตามหลักการหา
ประสทิธิภาพ E1/E2 อาจเป็นเพราะกจิกรรมและงานที่
มอบหมายใหท้ําระหว่างการฝึกอบรม มีระยะเวลาและ
เป็นกระบวนการทีท่ําอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ได้มกีาร

ทบทวนและแก้ไข ส่วนการประเมินหลังการฝึกอบรมโดย
การปฏิบัตกิารสอนกบันกัเรียนจริงอาจจะยากกวา่ เพราะ
ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
สอนและการลงมือปฏิบัตอิย่างแท้จรงิ  
 6.3 หลังจากการนํารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพไปใช้ มีการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 
ซึ่งผู้รับการประเมินสมรรถนะทุกคนมีผลการประเมิน
ผ่านทุกหน่วยสมรรถนะ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงาน 
วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ดําเนินการฝึกอบรมตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยยึดตามสมรรถนะอาชีพ และ
นําข้อกําหนดในสมรรถนะอาชีพมาใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลแปลงมา
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม รวมถึงการกําหนดหัวข้อเนื้อหา และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม การออกแบบเคร่ืองมือในการ
ประเมินสมรรถนะที่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติงานใน
แต่ละหน่วยสมรรถนะย่อย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทําให้มีแนวทางในการดําเนินการฝึกอบรมที่
ชัดเจนตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดซ่ึงสอดคล้อง 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ 
 
7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  7.1.1 กระบวนการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ต้อง
ยึดถือที่ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นสําคัญ การออกแบบกระบวนการฝึกต้อง
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง บริบทของอาชีพ พื้น
ฐานความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  7.1.2 ในการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 
ประสบการณ์การทํางานในสายอาชีพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมถือเป็นปัจจัยสําคัญ เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะรู้หลักการและลําดับขั้นตอนการทํางานของตนเองเป็น
อย่างดี สามารถมองเห็นภาพรวมในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  
  7.1.3 โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพผู้วิจัยพัฒนาขึน้ จะสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น วิทยากรหรือผู้สอนจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในด้านการสอน เข้าใจกระบวนการฝึกทักษะ

_19-1216(118-127)13.indd   125 21/1/2563 BE   14:36



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
126

 
 

ปฏิบัติ และการทํางานช่างอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นฐาน 
ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทําให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทํางานต่อไป 
 7.2   ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

7.2.1  ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันฝึกอบรม 
สถาบันเฉพาะทาง และสถานประกอบการในภาคการ
ผลิตต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ควรกําหนดเป็น
นโยบายเชิงปฏิบัติ ที่กําหนดให้บุคลากรที่ทําหน้าที่สอน
งานปฏิบัติ หรือฝึกอบรมอาชีพในองค์กรจะต้องผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตกําลังคน และแรงงานที่มี
คุณภาพสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

7.2.2 สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ควรให้
ความสําคัญกับผู้สอนวิชาชีพ ครู ฝึก ในการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ หรือให้มีสมรรถนะใน
วิชาชีพ เพื่อสร้างผู้สอนและผู้ฝึกที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
ในวิชาชีพ มีความรู้ และมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้
ที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของการเป็นผู้สอน เป็นนัก
ฝึกอบรมหรือเป็นผู้ผลิตส่ือที่ดี  
  7.2.3 สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน
การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์ ร่วม 
กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
หรือกระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะกําลังคนเพื่อต่อยอด
ทักษะความรู้เชิงลึกและความรู้ใหม่ ๆ  แก่แรงงานที่อยู่
ในภาคอุตสาหกรรม และครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
โดยการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีจะเป็นครูฝึก
สมรรถนะวิชาชีพช่างฝีมือเบื้องต้นสาขางานใด ๆ ต้องมี
สมรรถนะสาขางานนั้น ๆ และมีสมรรถนะการเป็นผู้สอน
วิชาชีพควบคู่กันด้วยจึงจะสมบูรณ์ 
 7.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

7.3.1 ควรนํารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพจากการวิจัยน้ี ไปดําเนินการวิจัยกับกลุ่ม

ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น หัวหน้างาน ผู้สอนงาน ครูฝึกอาชีพ 
ในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  

7.3.2 ควรดําเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
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