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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวชิาชีพ 2) ศึกษาความต้องการของ
ครูในการเข้ารับการฝึกอบรม 3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และ 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ในความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คือ ครูขาดความเข้าใจกระบวนการของการแก้ปัญหางาน ครูขาดความรู้ความเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และ ครูขาดความเข้าใจในการกําหนดปัญหาหรือเลือกกรณีศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับครูผู้สอนวิชาชีพ พบปัญหาด้านการวัดและประเมินผล และสําหรับความคิดเห็นของนักศึกษา พบปัญหา คือ 
ครูผู้สอนไม่จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 2) ความต้องการได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานพบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการ อยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
พัฒนารูปแบบ มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีและแนวคิด,  หลักการ, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้, เทคนิคและวิธี
สอน, การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ, 
ขั้นกําหนดปัญหางาน, ขั้นสืบสอบสภาพปัญหางาน, ขั้นวิเคราะห์สาเหตุ, ขั้นกําหนดวิธีแก้ปัญหางานเชิงสร้างสรรค์, ขั้น
ดําเนินการ, ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ และขั้นจัดทําสรุปความรู้ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 4) หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการรวม 8 ชั่วโมง โดยใช้การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และทํา
แบบฝึกหัด โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาเอกสารคู่มือด้วยตนเองก่อนล่วงหน้า พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 85.87/83.05 และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ เฉล่ียร้อยละ 82.34 การติดตามผลการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และนักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่ามีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ ในระดับมาก และพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหางานของ
นักศึกษาที่เรยีนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม สูงกว่า นักศึกษากลุ่มทั่วไป  
 
คําสําคัญ:  หลักสูตรฝึกอบรมครู, การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร. +668 5097 4855  อีเมล: lertpunya.a@gmail.com 

_19-1216(138-147)15.indd   138 21/1/2563 BE   14:36



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
139

 
The Curriculum Development of Teacher Training in the Vocational 

Instruction to Develop Work Problem Solving Thinking Skills 
 

Alongkron  lertpunya1* Sobsan  Utakrit2 and Chaiwichit  Chianchana2 

 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the problems of the vocational instruction; 2) study 
the needs for teachers in instruction training courses; 3) develop the model of vocational instruction; and 
4) develop the curriculum of teacher training course in vocational teaching. The results revealed that 1) 
The opinions of the administrators included: The teachers did not understand the process of work 
problem solutions. The teachers did not understand the measurement and the authentic evaluation. The 
teachers did not understand the defining of the problems or they could not choose a suitable case study 
to help them solve the problems in their teaching to develop the thinking skills for work problem solving. 
The overall problems of the teachers in vocational instruction consisted of the measurement and the 
evaluation. The comments of the students for this case mostly found was the teacher did not follow the 
procedures of teaching that promote their thinking skills for work problem solving. 2) The teachers need 
the vocational instruction training courses to develop thinking skills for work problem solving in high level. 
3) The developed model comprised 6 parts: Theory and concept, principles, objectives, steps of 
instruction, techniques and teaching, and evaluations of learning. There are 8 steps in managing learning 
and teaching: motivation, defining the problem, problem inquiry, analyzing the problem, selecting the 
best solutions creatively, implementing, evaluating, and summarizing the knowledge. The results of the 
evaluation was appropriate at the high level. 4) The results of the developed training curriculum can be 
concluded as follows: This 8-hours intensive workshop training course consists of lectures, workshops, 
exercises with the given handbook for studying before the training. The efficiency of the curriculum of the 
training course was E1/E2 at 85.87/83.05 and the effective practice average was at 82.34 percent. The 
follow-up study after the training from the administrators and students’ satisfaction from the teaching of 
the trained teachers was found that the satisfaction to use of knowledge and the skill implementation to 
the instruction was at a high level. The average score of behavioral indicators to develop thinking skills for 
work problem solving of students’ satisfaction from the teaching of the trained teachers were higher than 
the general students’ average score. 
 
Keywords: The curriculum of a teacher training course, The development of work problem solving  
      thinking skills 
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1.  บทนํา 
 การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีความก้าวหน้าและมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องพัฒนากําลังคน
ในประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการคิดค้น 
วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการบริการให้มี
ความโดดเด่น ซึ่งจะต้องผสมผสานอยู่ในนโยบายหลัก
ของการจัดการศึกษา และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 [1]  และจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ระบุว่าให้สถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ 
คิดเป็น  ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น  [2]  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ จึง
ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อ
ผลิตกําลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ และทักษะการ
แก้ปัญหา พัฒนางานอาชีพอย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการทํางานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถี
สร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skill) ที่นอกจากจะให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาหลัก (Core 
Subjects) แล้ว จะต้องมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
(Life and Career Skills) ทักษะการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) [3] 

จากมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ข้อกําหนด
ที่ 1.2 และตัวบ่งชี้ที่ 2  [4] ระบุไว้ในด้านสมรรถนะหลัก
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดให้ผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ จะต้องสามารถประยุกต์ความรู้

มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
จําเป็นต้องอาศัยทักษะด้านกระบวนการคิด และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่ปัญหาผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้
การสอนแบบบรรยาย และวัดผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัยที่นิยมใช้วัดด้านความรู้ความจํา ซึ่งการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ ผู้ เรียนจะต้องใช้
มากกว่าขั้นความรู้ความจํา [5] นอกจากน้ีครูยังไม่มี
รูปแบบและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
ไม่เข้าใจการวัดผลประเมินผลทางด้านทักษะการคิด การ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาแนวทางการ
ผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความ
ต้องการของประเทศ กรณีศึกษา กลุ่มประเภทอุตสาหกรรม  
[6] ได้กล่าวถึงปัญหาและข้อจํากัดด้านกําลังคนทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยได้ศึกษาจากกลุ่มบริษัทมหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 
กลุ่มอุตสาหกรรม ปัญหาหน่ึงที่พบคือกําลังคนที่เข้าสู่
ระบบขาดทักษะความรู้พืน้ฐานทีจ่ําเป็น ได้แก่ ทักษะการ
ส่ือสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (พูด ฟัง อ่าน เขียน) 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จริยา  [7] ที่พบว่าสภาพปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการสอนทักษะกระบวนการ
คิดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย ได้แก่ ทักษะการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ทักษะการคิดแนวกว้าง และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การสอนทักษะกระบวนการในการบูรณาการร่วมกับทักษะ
วิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และนโยบายการจัดการ ศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหา
เป็น โดยเฉพาะทักษะด้านการแก้ปัญหางาน (Works 
Problem Solving) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สถาน
ประกอบการต้องการจากผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน และจัดทํา
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หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอน
วิชาชพีเพือ่พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหางาน 
     2.2  เพื่อศึกษาความต้องการของครใูนการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปญัหางาน  
     2.3  เพื่อพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทกัษะการคิดแก้ปญัหางาน 
 2.4  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน  
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
     3.1  ด้านเนื้อหา  

3.1.1  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเข้า
รับการฝึกอบรม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานของครูผู้สอนวิชาชีพ 

3.1.2  เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย องค์ประกอบ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 

3.1.3  กําหนดเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม และ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยการหาประสิทธิภาพการ
ทดลองใช้ (Try- Out) และหาประสิทธิภาพการนําไปใช้
จริง (Implementation) โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80  
[8]   
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1  ขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
เข้ารับการฝึกอบรมผู้วิจัยได้เลือกสถานศึกษาที่สามารถ
ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
เลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้ง  4 ภาค จํานวน 25  แห่ง ได้รับการตอบ
กลับ แบ่งเป็นผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน 87 
คน ครูผู้สอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

จํานวน 397 คน และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 351 คน รวมทั้งส้ิน 835 คน 

3.2.2  ขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน พิจารณา
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ จํานวน 9 คน  

3.2.3  ขั้นจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหา แบบทดสอบ และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร จํานวน 5 คน 

3.2.4  ขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-
out) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจงได้แก่
ครูผู้สอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่มีความสนใจ จํานวน 6 คน  

 3.2.5 ขั้นนําหลักสูตรไปใช้ (Implementation) 
กลุ่ม เป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอนวิชาชีพ ซึ่งสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 16 คน  

 3.2.6  ติดตามความพึงพอใจจากผู้บริหารหรือ
หัวหน้าสาขาวิชา และนักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรมของหลักสูตร เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3 เดือน 
 3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2556 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
4.  วธิีดําเนินการวิจยั 
 4.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ของกระบวนการคิด
แก้ปัญหางาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา
งาน 2) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และ
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของครู ในการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางานของนักศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 
4) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 5) พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 6) ประเมินความเหมาะของหลักสูตร
ฝึกอบรม 7) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 8) นําหลักสูตร
ไปฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาชีพ และ 9) ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม  

_19-1216(138-147)15.indd   141 21/1/2563 BE   14:36



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

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
142

 

 4.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์อ้มูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการเข้า
รับการฝึกอบรมของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย จากแบบสอบถาม วิเคราะห์และประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ด้วยวิธีของ Kuder-Richardson โดยใช้สูตร KR-20 และ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 
E1/E1 ที่ 80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
สาขาวิชา ครูผู้สอนด้านวิชาชีพ และนักศึกษาที่เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบสภาพปัญหา
สําคัญโดยสรุป ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรยีน
    การสอนวิชาชพี เพื่อพัฒนาทกัษะการคิด
    แก้ปญัหางาน                     

รายการสภาพปัญหา X  S.D. สภาพปัญหา 
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา    

1. ครูผู้สอนไม่นํากระบวนการ
แก้ปัญหางานมาบูรณาการร่วม กับ
การจัดกาเรียนการสอน 

3.60 1.16 มาก 

2. ครูผู้สอนขาดความเขา้ใจในการ
ออกแบบเคร่ืองมือวดัและ
ประเมนิผลเก่ียวกับทักษะการคดิ
แก้ปัญหางาน 

3.60 1.09 มาก 

3. ครูผู้สอนไมป่ระเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้อง
กับทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 

3.55 1.09 มาก 

4. ครูผู้สอนขาดความเขา้ใจในการ
กําหนดปัญหาหรือเลือกกรณีศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคดิแก้ปัญหางาน 

3.53 1.08 มาก 

5. ครูผู้สอนขาดความเขา้ใจในการนํา
เคร่ืองมือการในการแก้ปัญหางาน
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3.52 1.10 มาก 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน
     การสอนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
     แก้ปัญหางาน (ต่อ) 

รายการสภาพปัญหา X  S.D. สภาพปัญหา 
6. ครูผู้สอนขาดความเข้าใจในการ

กําหนดและออกแบบส่ือการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน 

3.51 1.21 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 1.12 มาก 
ครูผู้สอน    

1. ด้านการวัดและประเมินผล 3.53 0.81 มาก 
2. ด้านการดําเนินการสอนและการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.23 0.92 ปานกลาง 

3. ด้านการวางแผนการสอน 3.12 0.97 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.29 0.90 ปานกลาง 
นักศึกษา    

1. ครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอด
เน้ือหาที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ 

3.88 0.96 มาก 

2. ครูผู้สอนไม่จัดการเรียนการสอน
ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่
สามารถส่งเสริมให้นักศึกษา  
พัฒนาด้านทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน 

3.81 0.89 มาก 

3. การจัดสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
ไม่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
คิดแก้ปัญหางาน  

3.58 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 0.87 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็น
ว่าครูผู้สอนมีสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 1.12) ซึ่งสอดคล้องกับ
นักศึกษาที่เห็นว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 3.76, 
S.D. = 0.87) 
 5.2  ผลการศึกษาความต้องการของการฝึกอบรมการจัด 
การเรยีนการสอนวิชาชพีเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดแก้ปัญหา
งานของผู้บรหิารและครูผู้สอน ได้ผลดังตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาผลการศึกษาความตอ้งการของ
การฝึกอบรมการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทกัษะการคิดแก้ปญัหางานของ
ครูผู้สอน ผู้บรหิารและหัวหน้าสาขาวิชา 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ของครูผู้สอน 

3.99 0.89 มาก 

ความต้องการให้ครูผู้สอนเขา้รับการ
ฝึกอบรมของ ผู้บริหารและหัวหน้า
สาขาวิชา 

4.25 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.86 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าครูผู้สอนต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, 
S.D. = 0.89) ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาต้องการให้
ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.82)   
 5.3  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน โดยนํา
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มี 6 องค์ประกอบ 
ดังรูปที่ 1 และได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 1 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนวิชาชพีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปญัหางาน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
 

รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
องค์ประกอบของรูปแบบ    
1. ทฤษฎีและแนวคิด 4.44 0.53 มาก 
2. หลักการ 4.44 0.53 มาก 
3. วัตถุประสงค์ 4.56 0.53 มากที่สุด 
4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3.78 0.67 มาก 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
     (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
5. เทคนิค/วิธีสอน 4.33 0.50 มาก 
6. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 4.67 0.59 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.56 มาก 

 
 

ทฤษฎีและแนวคิด 
 ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนนิยม 

(Progressivism) 
 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) 
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     (Student-Centered Instruction) 
 กระบวนการแก้ปัญหางาน          

 

1

หลักการ 2 

วัตถุประสงค์ 3

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ประเมินตามสภาพจริง) 6 

 
 

วิธีสอน 
 แบบบรรยาย 
 ถาม–ตอบ 
 อภิปราย 
 ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 
เทคนิค 

GI : Group 
Investigation 

 
 

5 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

 
P 

D 

C 

A 

 ขั้นกําหนดปัญหางาน

ขั้นสืบสอบสภาพปัญหางาน 

ขั้นวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 

ขั้นกําหนดวิธีแก้ปัญหางาน 
เชิงสร้างสรรค์

ขั้นดําเนินการ 

ขั้นตรวจสอบผล 

ขั้นจัดทําสรุปความรู้ 

 ขั้นสร้างแรงจูงใจ

P 

4
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 จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก      
( X  = 4.37, S.D. = 0.56)   
 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้นํากระบวนการของการแก้ปัญหา
งานตามขั้นตอน P-PDCA มาบูรณาการร่วมอยู่ในขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
บ่งช้ี ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหางาน ซึ่งประกอบด้วยระยะ 
1) เตรียมการ (Prepare) มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ 
และขั้นกําหนดปัญหางาน 2) วางแผน (Plan) มี 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นสืบสอบสภาพปัญหางาน ขั้นวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
และขั้นกําหนดวิธีแก้ปัญหางานเชิงสร้างสรรค์ 3) ปฏิบัติ 
(Do) มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นดําเนินการ 4) ตรวจสอบผล 
(Check) มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ และ 5) 
ดําเนินการให้เหมาะสม (Act) มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นจัดทําสรุป
องค์ความรู้  

5.4  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
งาน ปรากฏผลดังนี้  

5.4.1  การกําหนดหัวข้อการฝึกอบรมโดยกําหนด
จากความต้องการ และสภาพปัญหาของการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน ซึ่งได้หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมการ 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น และผ่านการพิจารณาประเมินความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 
5 คน ผลดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อเรื่องของ  
              หลักสูตรการฝึกอบรม 
หัวข้อเร่ืองของหลักสูตรฝึกอบรม X  S.D. ความเหมาะสม

1. หลักการพ้ืนฐานการประเมนิผล
ตามสภาพจริง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน

ตามสภาพจริง 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4. การออกแบบการประเมินตาม
สภาพจริงสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชพีเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคดิแก้ปัญหางาน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.22 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการประเมินหัวข้อเร่ือง
การฝึกอบรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.90, S.D. = 0.22)  

5.4.2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมซ่ึงประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
และส่ือประกอบการฝึกอบรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบและประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม จํานวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมิน 
ดังนี้ 1) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
การฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมี
ความสอดคล้องกันทุกรายการ และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 นั่นแสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสูง 2) ผลการประเมินความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  

5.4.3  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดย
นําไปฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้สอนวิชาชีพใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษาใน
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 16 คน ซึ่งได้ผลดัง
ตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการนํา

หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายการประเมิน 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (n=16) 

ร้อยละคะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เต็ม 

1. คะแนนแบบฝึกหัด 687 42.92 800 85.87
2. คะแนนแบบทดสอบ 598 37.37 720 83.05
3. คะแนนปฏิบัติ 527 32.94 640 82.34

 

จากตารางที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2 เท่ากับ  
85.87/ 83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  80/80 และมี
คะแนนจากภาคปฏิบัติร้อยละ 82.34  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ร้อยละ 75 เช่นกัน  

5.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมบ่งชี้ด้าน
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนกับ
ครูที่ผ่านการฝึกอบรม และกลุ่มทั่วไป จากการใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมโดยครู ผู้สอน  และได้ วิ เคราะห์
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่มซึ่งอิสระจากกันด้วย 
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Independent t-test [9] โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 
95% ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของ 
    พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา   

 งานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนกับครูที่ผ่าน  
 การฝึกอบรมและกลุ่มทั่วไป 

รายการ n X  S.D. t 
นักศึกษาท่ีเรียนกับครู
ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

70 77.40 2.60 
36.55* 

นักศึกษากลุ่มท่ัวไป 54 59.65 2.78 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

 จากตารางที่ 6 นักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหางานสูงกว่านักศึกษากลุ่มทั่วไปอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือ นักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรม มีพฤติกรรมบ่งช้ีด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา
งานสูงกว่านักศึกษากลุ่มทั่วไปที่ไม่ได้เรียนกับครูที่ผ่าน
การฝึกอบรม 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากการวิจัยได้ข้อค้นพบที่สามารถนํามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 6.1  สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานของครูผู้สอน 
ที่พบว่าเป็นปัญหาในภาพรวมมากที่สุด คือ ในด้านการ
วัดและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน และในส่วนข้อคิดเห็น
ของนักศึกษา พบประเด็นที่เป็นปัญหาในระดับมาก คือ 
ครูผู้สอนไม่จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหางาน และพบว่าครูจะเป็นผู้ถ่ายทอด
เนื้อหาที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ค่อยได้รับการส่งเสริม 
หรือได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา [7] พบว่า
สถานศึ กษาสั งกั ด สํ า นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการสอนทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับ

ปานกลางค่อนข้างน้อย ได้แก่ ทักษะการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ ทักษะการคิดแนวกว้าง และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสอน
ทักษะกระบวนการในการบูรณาการร่วมกับทักษะวิชาชีพ  
 6.2 ผู้บริหารมีความต้องการให้ครเูขา้รบัการฝึกอบรม 
และครูผู้สอนวิชาชีพต้องการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางานในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้ง
ผู้บริหาร และครูผู้สอนวิชาชีพ เห็นว่าทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้
เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน และยังเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของอโนมา  [10] 
ได้ศึกษาความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
สอนวิชาชีพแบบโครงการ ที่มุ่งเน้นกระบวนการและการ
แก้ปัญหา และพบว่า ทั้งผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา มี
ความต้องการให้ครูเข้ารับการอบรมในระดับมาก และครู
ช่างอุตสาหกรรม มีความต้องการได้รับการฝึกอบรมใน
ระดับมากเช่นกัน 
 6.3 รูปแบบการจัดการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปัญหางาน  มีองค์ประกอบ 6 องค์ ประกอบ 
คือ 1) ทฤษฎี และแนวคิด 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 
4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5) เทคนิคและวิธีสอน และ 
6) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนของ 
ทิศนา [11] ระบุว่ารูปแบบการสอนจะต้องมีองค์ประกอบ
สําคัญที่ ขาดไม่ ได้  คือ ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ 
กระบวนการหรือกิจกรรมของรูปแบบ และการวัดและ
การประเมินผล   
 6.4  ประสทิธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม  
 การหาประสิทธิภาพการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
โดยกําหนดเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80  พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1)   = 85.87 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) = 83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และมี
คะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 82.34 สูงกว่าเกณฑ์ 
ที่กําหนด คือร้อยละ 75 เช่นกัน และผลต่างระหว่าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) ไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมนี้ มีคุณภาพสูง ดังที่ ชัยยงค์  [12]  ได้กล่าวว่า
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การคํานวณหาประสิทธิภาพของการผลิตส่ือนวัตกรรม
ใหม่ที่มีคุณภาพ ค่า E1/E2 จะต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ 
5 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเน้ือหาในหลักสูตรมีความจําเป็น
สําหรับครูผู้สอน ครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในการ
เรียนการสอนได้จริง รวมทั้งได้มีเอกสารประกอบการ
อบรม พร้อมทั้งส่ือประกอบ และวิทยากรมีความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ตรงตามเนื้อหา เป็นไปตามวิธีการท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ  
 6.5  การติดตามผลด้านพฤติกรรมบ่งช้ีของทักษะการ
คิดแก้ปัญหางาน ของนักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรม และนักศึกษากลุ่มทั่วไป โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนกับ
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมสูงกว่า นักศึกษากลุ่มทั่วไปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสะท้อนว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
งานสําหรับนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ทําใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งน้ี 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
  7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้ งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจัดให้มีการขยายผล
ด้านการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานของนักศึกษา 
โดยการมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดได้นําเอา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางานที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ไปฝึกอบรมครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้ าใจ ด้านการพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน และสามารถนําไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับ  

7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 7.2.1  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานที่พัฒนาขึ้นน้ี มาจัดฝึกอบรม
ให้กับครูผู้สอนในทุก ๆ ประเภทวิชา เพื่อให้เกิดการ
กระจายไปในทุก ๆ สาขางาน ตามความต้องการของ
ครูผู้สอนและผู้บริหารของสถานศึกษา 

 7.2.2  ครูผู้สอนควรนํารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานที่
พัฒนาขึ้นนี้ ไปบูรณาการในจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีหลักการในเรื่อง
ผู้เรียนเป็นสําคัญและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน 

7.3  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
7.3.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง สําหรับการพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางานของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ซึ่งจะ
ทําให้สามารถลดข้ันตอนในการจัดฝึกอบรม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

7.3.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์สอนหรือ
คุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม
และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะการคิด
แก้ปัญหางานของนักศึกษาหรือไม่ เพื่อนําผลไปกําหนด
คุณสมบัติของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังต่อไป 
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