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The object of this research is to develop a coaching model for industrial 

students under the dual vocational training system for entrepreneur trainers with a 
concentration in industrial education. The results revealed the following: (1) the current 
state of coaching could be described as most trainers had little coaching experience 
and nor had they ever trained in a  coaching course. The trainers used several 
educational psychology techniques due to the fact that the problems of coaching 
include that the coaching was too fast, and that the trainers had high expectations of 
the students that resulted in students missing lessons and also feeling under pressure. 
Some trainers had not planned the coaching plans, did not have enough knowledge, 
and did not employ educational psychology. The experts proposed that the guidelines 
for successful coaching should contain clear coaching steps and had conditional 
coaching support;  (2) From the focus group discussion, the coaching model was the 
GEAR+3 Coaching Model that consisted of  (1) four steps of coaching: (1) Group 
coaching preparation and planning; (2) Education and coaching; (3) Assessment for 
learning; (4) Reaction and standard settings, and (2) the three conditions for coaching 
support consisted of (1) Dual vocational training management standard, 
(2) Competency of the trainers, (3) Mechanisms of coaching support; (3) the efficiency 
and the effectiveness of the coaching model were at a high level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
 

การพฒันาประเทศไทยในปัจจุบนัมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาวะของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ของในประเทศเองและการแข่งขนัระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะใน
ระดบัภูมิภาคหรือระดบัสากล การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศอยู่ในจุดท่ีมีศกัยภาพในการ
แขง่ขนัจงึจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาในด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพฒันาด้านก าลงัคน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2559) ได้ก าหนด
หลักการส าคัญคือการยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน และคนเป็น
ศนูย์กลางการพัฒนา และก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีว่า ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยประเด็นหลักด้านหนึ่งของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ได้
กล่าวถึง การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรมุ่งเน้นการ
ยกระดบัคณุภาพทนุมนษุย์ของประเทศ โดยพฒันาคนให้เหมาะสมเพ่ือให้เตบิโตอยา่งมีคณุภาพ มี
การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตล่ะช่วงวยัตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต  การเพิ่มศกัยภาพฐาน
การผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีเข้มข้นและมีนวตักรรมมากขึน้ ควบคูก่บัการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพฒันาภาคการ
ผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทัง้ในด้านการเตรียมศกัยภาพคนและโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจน
สร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลกัษณะคลสัเตอร์ (Cluster) ดงันัน้เพ่ือให้บรรลุ
ตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจฯ จึงได้ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในประเด็นด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาคนในสังคมไทยทุก
ชว่งวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้ โดยพิจารณาด้านวยัแรงงานมีความรู้และทกัษะ
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยดจูากตวัชีว้ดัผู้ เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึน้เฉล่ีย
ร้อยละ 30 ตอ่ปี และผู้ ท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพและผู้ผา่นการทดสอบฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
เพิ่มขึน้ โดยแนวทางในการพฒันาคือการสร้างแรงจงูใจให้เด็กเข้าสู่การศกึษาในระบบทวิภาคีท่ีมุ่ง
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การฝึกทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พฒันาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีได้มาตรฐาน
ตามระบบคณุวฒุิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน จดัท ามาตรฐานฝีมืออาชีพในอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพและให้มีการประเมินระดบัทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ ส่งเสริม
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศกัยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลีย้งให้ร่วมวางแผนการจดัการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้ เรียน ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้ เช่ียวชาญทัง้ในและต่างประเทศ พัฒนา
สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพฒันางานวิจยัไปสู่นวตักรรม รวมทัง้
ขยายการจดัท าและการใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะให้มากขึน้ โดยจดัให้มีแผนงานโครงการส าคญั 
คือแผนงานการยกระดบัศนูย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสาระส าคญั
เป็นการยกระดบัศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคณุวฒุิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะแรงงานตามมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานท่ีไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพิ่มเติม และแรงงานท่ี
ต้องการพฒันาทกัษะเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานท่ีต้องการเปล่ียนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทกัษะ และ
คุณลักษณะได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์
ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบนัฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือให้
แรงงานมีโอกาสในการพฒันาทกัษะ ตามศกัยภาพและความต้องการของตนในลกัษณะการเก็บ
หนว่ยกิตการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพฒันาตนเองได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ได้ชีใ้ห้เห็นความส าคญัของการ
พฒันาก าลงัคนตลอดทกุช่วงวยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วยวยัเรียนและวยัท างาน ซึ่งหน่วยงานท่ี
เข้ามามีบทบาทในการพฒันาก าลงัคนในชว่งวยันีไ้ด้แก่สถาบนัการศกึษา ในขณะท่ีแผนการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) ท่ี
กลา่วถึงแรงกดดนัภายนอก ได้แก่การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสงัคมโลก อนัเน่ืองจาก
การป ฏิวัติดิจิทัล  (Digital Revolution) การเป ล่ียนแปลงสู่ อุตสาหกรรม  4.0 (The Fourth 
Industrial Revolution) การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้
สตัยาบนั รวมทัง้ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลงัคนท่ีมีทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21ประกอบกบัแรงกดดนัจากภายในประเทศจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ี
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ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สงัคมสงูวยัอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอนัใกล้การติดกับดกัประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางทศันคติความเช่ือ คา่นิยม วฒันธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กระแสโลกาภิวฒัน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย
และเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ระบบการศึกษาท่ียงัมีปัญหาหลายประการ นบัตัง้แต่ปัญหา
คณุภาพของคนไทยทกุช่วงวยั ปัญหาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาในทกุระดบั จุดอ่อน
ของระบบการศึกษาและการพฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีและการ
บริหารจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ียงัไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตวั ยงัมีความเหล่ือมล า้ใน
ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา รวมทัง้ปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรม และการขาด
ความตระหนักถึงความส าคญัของการมีวินัย ความซ่ือสตัย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคน
ไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบตอ่ระบบการศกึษา ท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สนองและรองรับความท้าทาย
ดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไก
หลักของการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่
และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ ซึ่งมีเปา้หมายคือ การพฒันาก าลงัคนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ มีตวัชีว้ดัท่ี
ส าคญั เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลงัคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
ครบถ้วน สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึน้เม่ือเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้ เรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึน้เม่ือเทียบกับผู้ เรียนสังคมศาสตร์ก าลัง
แรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกระดบัคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึน้ สถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีจดัการศกึษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั 
เช่น สดัส่วนการผลิตก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูง จ าแนกตามระดบั/ประ เภทการศึกษา ใน
สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพฒันาประเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึน้ จ านวนหลกัสูตรของสถานศกึษาท่ีจดัการศึกษาทวิวฒุิ(Dual Degree) 
เพิ่มขึน้ จ านวนสถาบนัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจดัหลกัสูตรส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ
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เพิ่มขึน้ และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และหนว่ยงานท่ีจดัการศกึษาเพิ่มขึน้ เป็นต้น 

จากแผนการศกึษาแห่งชาติท่ีได้กลา่วมาในเบือ้งต้น เม่ือน ามาพิจารณาตามพนัธกิจการ
จดัการศึกษาของการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัเทคนิคซึ่งเป็นการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง เป็นหลักสูตรระดับกลางของการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับ
เทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคณุธรรมจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบตัิได้จริง 
มีความเป็นผู้ น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มส าคัญของกลุ่ม
อตุสาหกรรมขนาดกลางและจนาดเล็กท่ีก าลงัเผชิญวิกฤติขาดแคลนแรงงานช่างเทคนิคระดบัสูง 
ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ท่ียงัใช้เทคโนโลยีระดบัต ่า ยงัไม่สามารถพัฒนาได้ตามความ
คาดหวงัของการพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 ตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลต้องการ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 
ทัง้นีต้้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศกึษาชาติ เพ่ือการผลิตก าลงัคนและการยกระดบัการศกึษาวิชาชีพให้สงูขึน้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี รูปแบบของการจัดการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลา 
การวัดและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 2) การศึกษานอกระบบ 
เป็นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลา การวดั
และประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ โดยจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ เรียนและ 3)การศกึษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ ทัง้นีก้ารจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ผู้ เรียนใช้ช่วงเวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ทัง้นี ห้ลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ประกอบด้วย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง และหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาตอบสนองจุดมุ่งหมายเพ่ือการผลิต
และพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
ชาติ และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน้ต้องค านึงถึง การมีเอกภาพด้านนโยบาย มีความ
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หลากหลายในการปฏิบัติการ เป็นการศึกษาส าหรับวัยเรียนและวัยท างาน การมีส่วนร่วมของ
ชมุชน สงัคม สถานประกอบการ เป็นต้น 

จากข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ (ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญ่ีปุ่ น 
สถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่ น Jeducation, 2560; ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2560; สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, 2557)  ได้ให้ความส าคญัของการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี กล่าวคือ การอาชีวศึกษาต่างประเทศมีการใช้ระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีส าคญัของการพัฒนาประเทศ โดยสดัส่วนของผู้ศึกษาอาชีวศึกษาสูงกว่าการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี โดยหลกัสูตรอาชีวศึกษาในต่างประเทศมีความยืดหยุ่นสูง มีโครงสร้างและอยู่
ภายใต้กรอบการศกึษาชาติท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบการศกึษาทัง้ในแนวระนาบและการศกึษาใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ เช่นสามารถศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีโดยการเทียบโอนหน่วยกิต หรือ ทัง้นีก้าร
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของตา่งประเทศเน้นการศกึษาโดยให้สถานศกึษาและสถานประกอบการ
อยู่ใกล้เคียงกันเพ่ือความสะดวกในการประสานงานและการเดินทางไปศึกษา มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการท่ี
จัดเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านบุคลากรและเทคโลยีท่ีสอดคล้องกับการท างานจริงในปัจจุบัน 
หลกัสูตรมีความหลากหลายตัง้แต่หลกัสูตรระยะสัน้ 6 เดือน ถึง 3 ปี มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายทัง้
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปวัฒนธรรม โดย
ผลประโยชน์ท่ีได้รับเกิดขึน้ทัง้นกัเรียน  ภาคธุรกิจตา่งๆ  ตอ่ประเทศชาติ และผลประโยชน์ระหว่าง
ประเทศ เชน่การสร้างความร่วมมือในการจดัการศกึษาให้กบัประเทศตา่ง ๆ 

จะเห็นได้ว่าทัง้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และพันธกิจการจัดการศึกษาของการอาชีวศึกษามุ่ง
ผลิตก าลงัคนท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคญัแตจ่ากรายงานการศกึษา
ของสถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ได้ชีใ้ห้เห็นว่า  ระบบอาชีวศึกษาไทยถูกปล่อยปละ
ละเลยจนมีคุณภาพต ่าและมีปัญหาภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดปัญหาส าคัญต่อผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ได้แก่ 1) นักเรียนอาชีวศึกษาจ านวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดีเพราะได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพต ่า ท าให้เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ ท่ีจบปริญญาตรีแล้ว ผู้จบอาชีวศึกษาจะมี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานน้อยกวา่ ซึ่งสง่ผลตอ่โอกาสในการเล่ือนชัน้ทางสงัคมของครอบครัว
รายได้น้อยซึง่สง่ลกูเรียนอาชีวศกึษา 2) ภาคธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทกัษะ สง่ผลให้
จ าเป็นต้องจ้างแรงงานไร้ทกัษะหรือแรงงานท่ีมีทกัษะไม่ตรงกับความต้องการเข้ามาฝึกในสถาน
ประกอบการเอง ซึ่งท าให้ธุรกิจมีต้นทุนด าเนินการสูงกว่าท่ีควรจะเป็นและความสามารถในการ
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แข่งขันตกต ่าลง 3) ระบบการศึกษามีต้นทุนสูงขึน้และผลตอบแทนจากระบบการศึกษาลดลง 
เน่ืองจากนกัเรียนต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัเพราะอาชีวศกึษาไมส่ามารถรับประกนัการได้งานท่ี
ดีได้ ปรากฏการณ์นีอ้าจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา 2 ประการคือ 1) ระบบการศึกษาโดยรวมมี
ต้นทุนสูงขึน้เพราะต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลยัสูงกว่าของอาชีวศึกษา และ 2) การลงทุนใน
การศกึษาให้ผลตอบแทนท่ี ต ่าลงในภาพรวม เน่ืองจากการศกึษาในมหาวิทยาลยัมกัจะเน้นความรู้
เชิงวิชาการ ซึ่งจะมีประโยชน์น้อยหากบณัฑิตท่ีจบมาไม่ได้ประกอบวิชาชีพชัน้สงูท่ีต้องใช้ความรู้ ท่ี
เรียนมานอกจากนี ้ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มการจ้างงานทกัษะสงูเพิ่มขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน 
เราจะพบว่า มีการขาดแคลนแรงงานทกัษะในบางสาขา โดยเฉพาะช่างเทคนิคและช่างฝีมือ ซึ่ง
เป็นอาชีพท่ีต้องผา่นระบบอาชีวศกึษา ทัง้นีก้ารขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิดจากการผลิตแรงงานได้
ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคณุภาพของระบบอาชีวศกึษา โดยมีข้อสงัเกต 3 ประการคือ1)การ
ขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างฝีมือไม่ได้เกิดจากการท่ีระบบอาชีวศกึษาผลิตบุคลากรไม่เพียงพอ 
เน่ืองมาจากการท่ีผู้จบ ปวส. สายเทคนิคส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานช่างตามท่ีศึกษามา 2) มีผู้ส าเร็จ
การศกึษา ปวส. ท่ีท างานในระดบัต ่ากวา่ช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ และ 3) ผู้ เพิ่งจบ ปวส. ประกอบ
อาชีพท่ีมีรายได้น้อยกว่าช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือเป็นเพราะมีปัญหาด้านคุณภาพท่ีไม่ตรงตาม
ความต้องการของนายจ้าง ทัง้นี ้เพราะช่างเทคนิคและช่างฝีมือนัน้ต้องใช้ทกัษะท่ีผ่านการฝึกฝน
อย่างช านาญแต่ระบบอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิตบคุลากรท่ีมีทกัษะความรู้ตรงกบัความต้องการ
ของนายจ้างได้ ท าให้นายจ้างต้องแบกรับต้นทุนการฝึกอบรมทกัษะให้แก่คนงานก่อนจะสามารถ
ปฏิบตังิานได้จริงจากข้อสงัเกตนีส้ามารถสรุปได้วา่ปัญหาของระบบอาชีวศกึษาไทยไมใ่ช่ปัญหาใน
ด้านปริมาณการผลิต แตเ่ป็นปัญหาในด้านคณุภาพของผลิต 

นอกจากรายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยท่ีชีป้ระเด็น
ปัญหาของการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน จากข้อมูลการวิจัยท่ีผ่านมาพบปัญหาท่ีเกิดขึน้กับการ
จดัการอาชีวศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมาโดยตลอด ดงัเช่นท่ี  ด ารง สีลา 
(2547) ท่ีได้ศึกษาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 วิทยาเขตคลองสามวา พบปัญหาท่ีเกิดขึน้กับครูฝึกสอนในด้าน 
ความรู้ความสามารถของครูฝึก ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ เทคนิควิธีการ
ท างาน การมอบหมายงาน จนกระทั่งการยกย่องชมเชยจากครูฝึก นอกจากนี ้สมนิต พนมยงค์ 
(2547) ซึ่งศึกษาสภาพและปัญหาของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 5 พบปัญหาว่าครูฝึกมีภาระหน้าท่ีมากไม่
สามารถสอนได้ครบถ้วน บคุลากรไม่เพียงพอในการจดัครูฝึก ในปี พ.ศ. 2555 พิทยา ชินะจิตพนัธุ์ 
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และคณะ (2555) ซึ่งได้ศกึษารูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
สาขาช่างอตุสาหกรรม ระบถุึงปัญหาของครูฝึกในสถานประกอบการพบว่ายงัขาดเทคนิคการสอน
งานและการสร้างแรงจงูใจในการเรียน และได้ชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการของครูฝึกในสถานประการ
ท่ีต้องการได้รับการพฒันาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน การจดัท าแผนการฝึกอาชีพ การก าหนด
รูปแบบการฝึกอาชีพ เทคนิคการสอนงาน การวัดประเมินผล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิ
ภาคี  กระทัง่ล่าสุด  ประภาพรรณ ปรีวรรณ และคณะ (2559) ซึ่งศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุขององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบองค์ประกอบท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เช่น ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 
หลกัสตูรท่ีก าหนดการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
การใช้เทคนิคการให้ความรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกอบรม การปฏิบตัิงานจริง ด้านครูผู้ สอน ได้แก่
มาตรฐานการปฏิบตัิการสอนท่ีมีความรับผิดชอบ มีการใช้เทคนิคและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
ความรู้และทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ การใช้เทคนิคการสอนงาน ตลอดจนการมี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ อีกทัง้ ภูวเรศ  อบัดลุสตา และ วรรณดี สุทธินรากร (2559)  ซึ่งได้ศึกษา
บทเรียนแห่งความส าเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ 10 ประเทศได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี องักฤษ นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ออสเตรเลีย ออสเตรีย
และเกาหลีใต้ พบว่าความส าเร็จท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีในการขบัเคล่ือนการศึกษาระบบทวิภาคีคือ 
การใช้กลไกทางกฎหมายในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของผู้ บริหาร
สถานศึกษาให้เคล่ือนตัวตามนโยบายและข้อบัญญัติในกฎหมาย โดยใช้แนวทางการส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนภายใต้หลักคิด การเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการท างาน 
(School-to-work transition) ขณะเดียวกนัได้ยกระดบัคณุภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ
ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ สนบัสนนุด้วยการแนะแนวตลอดเส้นทางการศกึษา อีก
ทัง้สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการตัง้แตต้่นน า้จนถึงปลายน า้ในกระบวนการจดัการศกึษา 
มีการควบคมุคณุภาพการผลิตก าลงัคนด้วยระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเข้มแข็งส าหรับ
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า การจดัการศกึษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยยงัขาดความสมบรูณ์
ตามหลกัคิดและแนวปฏิบตัิท่ีดีของการจดัการศึกษา โดยได้เสนอแนวทางในการจดัการศกึษาทวิ
ภาคีต้องมีแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมในด้านการก าหนดนโยบาย การออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมาย การเตรียมความพร้อมและสมรรถนะของครูผู้สอนและครูฝึก การสอนงาน การแนะแนว
การศกึษา และความร่วมมือของสถานประกอบการ  
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จากปัญหาท่ีกล่าวมานี ้จะเห็นได้ว่าการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจดั
การศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการเพ่ือให้การจดัการศกึษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนท่ีตรงตามความต้องการของผู้ ใช้กลบัไม่ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเท่าท่ีควร และคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการซึ่งโดยสรุปจากประเด็นปัญหา สาเหตดุ้านหนึ่งมาจากครูฝึกใช้กระบวนการฝึกทกัษะ
ท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาให้เข้มแข็งดีพอ ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ การขาดเทคนิคในการสอน
งานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ เรียน อีกทัง้ครูฝึกในสถานประกอบการยงัขาดสมรรถนะ
ของการเป็นผู้ ฝึกอบรม เพราะส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ฝึกตามต าแหน่งหน้าท่ีและความ
ช านาญในงานท่ีมีอยู่แต่ขาดการพฒันาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการฝึกอบรมหรือการ
ถ่ายทอด ตัง้แตก่ารเตรียมการ การสอนงาน และการประเมินผลเพ่ือการพฒันาการฝึกอบรมอย่าง
ตอ่เน่ือง  (สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), มปป)  

ทัง้นี ้โดยบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการนัน้มีหน้าท่ีในการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ตามรูปแบบของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชา
ให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการต้องจดัให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ จดัให้
มีผู้ ควบคุมการฝึกอาชีพ พร้อมจัดท าแผนฝึกอาชีพ จัดท าแผนการเรียน แผนการนิเทศร่วมกับ
สถานศึกษา มีการประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในการจดัการเรียนการสอนนัน้ สถานประกอบการท่ีจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ต้อง
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันาเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ลกัษณะงานท่ี
ฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีผู้ เรียนก าลังศึกษา หากครูฝึกในสถาน
ประกอบการใช้กระบวนการฝึกทกัษะท่ีเข้มแข็งดีพอ ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิคในการ
สอนงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ เ รียนแล้ว ย่อมท าให้การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

การสอนงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกทกัษะในสถานประกอบการนัน้ ครูฝึกใน
สถานประกอบการมีส่วนส าคญัอย่างมากในระบบการฝึกในทกุสถานประกอบการ เพราะทกุการ
ฝึกท่ีจะท าให้นกัศึกษามีสมรรถนะในการท างานตรงกับท่ีสถานประกอบการต้องการอย่างแท้จริง
จะต้องมีการฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training) เป็นส่วนหนึ่งของการสอนงานเสมอ และ
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การสอนงานจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการนบัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ต้องรู้เทคนิคในการสอนงานท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้
รูปแบบการสอนงานท่ีเหมาะสมมีสว่นชว่ยให้การสอนงานมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกบัเนือ้
งานและมีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (นิสสรณ์  บ าเพ็ญ & จันทรัศม์  ภูติ
อริยวฒัน์, 2560) ทัง้นี ้ปรียานุช  วิริยราชวลัลภ และ องัศินันท์ อินทรก าแหง (2560) ซึ่งได้ศึกษา
อิทธิพลพหุระดบัของการสอนงานตามหลักการจดัการของหัวหน้างานและสถานการณ์ทางจิต
สังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงานอย่างมีผลสัมฤทธ์ิสูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวง
ยตุิธรรม  พบว่าการปฏิบตัิงานอย่างมีผลสมัฤทธ์ิสงูของบุคคลได้รับอิทธิพลจากความผูกพนัของ
บคุลากรการเรียนรู้และพฒันาของบุคลากร และการสอนงานตามหลกัการจดัการของหวัหน้างาน
อีกทัง้ แพรวพรรณ บญุฤทธ์ิมนตรี (2550)ได้ชีใ้ห้เห็นประโยชน์ของการสอนงานตอ่พนกังานว่า ท า
ให้พนักงานเข้าใจขอบเขตงานท่ีถูกต้องรู้จักการวางแผนการท างาน รับรู้เทคนิควิธีการท างาน 
ประโยชน์ต่อหัวหน้างาน ได้แก่ การแบ่งเบาภาระงานเน่ืองจากการท างานท่ีถูกต้องตามท่ีได้
มอบหมาย และประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ องค์กรมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีคาดหวังลด
ปัญหาตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตังิานท่ีไมถ่กูต้อง 

จากประเด็นทัง้หมดท่ีกล่าวมา ทัง้การพัฒนาประเทศ การพัฒนาก าลังคน ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในการพัฒนาก าลังคนของการจัดการศึกษาของการอาชีวศึกษา ได้ชีใ้ห้เห็นว่า การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใช้กระบวนการการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นส่วนส าคญัในการ
พัฒนาก าลังคน เพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงานจริงมีความรู้และทกัษะความสามารถตรงกับความต้องการของภาคอตุสาหกรรม และ
ในการฝึกงานนัน้บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งคือครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ ท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีสอนฝึกอบรมและประเมินผลผู้ เรียนในสถานประกอบการ
ควบคุมดูแลผู้ เรียนในการฝึกงานตามแผนการฝึก แต่ในการสอนงานนักศึกษายังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควรทัง้ท่ีการสอนงานมีความส าคญัและมีบทบาทตอ่การเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคีเป็นอย่างยิ่ง การสอนงานท่ีไม่ชดัเจนจึงท าให้นกัศกึษามีปัญหาในการฝึกงานอนัเน่ืองจาก
การสอนงานของครูฝึก และสง่ผลตอ่สมรรถนะทางวิชาชีพตลอดจนคณุธรรมจริยธรรมคา่นิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ ส าเร็จการอาชีวศึกษาดังนัน้เพ่ือให้การฝึกงานของนักศึกษา
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและเป็นผลผลิตท่ีตรงตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคีส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการใช้
ประโยชน์ทัง้ในด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการสร้างองค์ความรู้ และด้านการประยกุต์ใช้ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนงานนักเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อย 
ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ 

2. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

3. เพ่ือหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยจะท าให้ได้รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งเป็นข้อสารสนเทศท่ีส าคัญท่ี
หนว่ยงานและผู้ เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดงันี ้

1. ด้านนโยบาย รูปแบบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาขึน้ สถานศึกษา
สามารถใช้ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารการศึกษา ทัง้ด้านวิชาการ ด้านการพฒันานกัศกึษา 
และด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรท่ีตรง
ตามความต้องการของภาคธุรกิจในด้านความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ และสมรรถนะในวิชาชีพ 

2. ด้านองค์ความรู้ รูปแบบการสอนงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งได้รับการพฒันามาจากมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ เป็นองค์ความรู้ท่ีสถานศกึษาและสถานประกอบการ น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
จดัการศกึษาและการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ และสมรรถนะในวิชาชีพโดย
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จดัไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้าง มีการอธิบายกระบวนการวิธี ขัน้ตอนท่ีสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ชดัเจน 

3. ด้านการน าไปใช้ รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้ เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อองค์กรทาง
การศกึษาในการน าไปใช้พฒันาให้องค์กรมีบทบาทส าคญัในการผลิตก าลงัส าคญัของชาตเิพ่ือการ
พฒันาประเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในการสอนงานให้สอดคล้องกับ
หลกัสตูรและความต้องการก าลงัคนของสถานประกอบการ ตลอดจนนกัศกึษาท่ีได้รับการพฒันา
ทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะตามมาตรฐานหลกัสตูร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัมีขอบเขตการวิจยั ระยะดงันี ้ 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

เนือ้หาของการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลักสูตร
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม รูปแบบการสอนงาน สมรรถนะวิชาชีพครูฝึกใน
สถานประกอบการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงาน 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูล 
ระยะท่ี 1 การหาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ มีเป้าหมายเพ่ือส ารวจข้อมูล
พืน้ฐานเก่ียวกับ สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ได้
เลือกใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นวิธีวิทยาการวิจยั ใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือการวิจยั  
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการสอนงานนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 4 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ 6 คน นกัศกึษา 7 คน และผู้ทรงคณุวฒุิท่ี
เก่ียวข้อง 2 คน รวมทัง้สิน้ 19 คน 

ระยะท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
และหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยจ าแนกออกเป็น 
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- ขัน้ตอนการสร้างรูปแบบการสอนงานฯ ด าเนินการโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion) จากผู้ ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผู้ วิจัยก าหนดผู้ ทรงคุณวุฒิ  2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป มี
ประสบการณ์การสอน 10 ปี  มีประสบการณ์นิเทศประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 ปี 
และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิในสถานประกอบการ ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง
ขึน้ไปท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปี และเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ ท่ีสนใจหรือมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมจ านวนผู้ทรงคณุวุฒิ
ทัง้สิน้ 8 คน 

- ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานฯ ด าเนินการโดย 1) การ
หาคณุภาพรูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ โดย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูฝึกสอนของ
สถาบันอาชีวศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน เป็นผู้
ประเมินรูปแบบการสอนงานฯ และ 2) การหาสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ ท่ีพฒันาขึน้ในด้าน ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ 
ด าเนินการประเมินโดยครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 5 คนเป็นผู้ประเมิน เพ่ือตรวจสอบการ
ใช้รูปแบบการสอนงานและสะท้อนผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบการสอนงาน 

ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ มีเป้าหมายเพ่ือหาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนงานฯ ท่ีพัฒนาขึน้ โดยครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 5 คน น ารูปแบบ
การสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ไปใช้กบันกัศกึษาจ านวน 20 คน และประเมินสมรรถนะของนกัศกึษาใน
ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคณุลกัษณะ  

ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการในชว่งเดือน มกราคม 2561 – เมษายน  2562 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตวัแปรอิสระ ได้แก่  

- รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

ตวัแปรตาม ได้แก่  
- ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานฯ ประกอบด้วย 1) คณุภาพของรูปแบบ

การสอนงานฯ ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกต้อง 
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และ 2) สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงาน
ฯท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ 

- ประสิท ธิผลของรูปแบบการสอนงานฯ ได้แก่  สมรรถนะของนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีเกิดจากการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการท่ีใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม  หมายถึง กระบวนการจดัการ

ศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลงัคนในด้านวิชาชีพ
ระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยีท่ีก าหนดให้เกิดจากความร่วมมือของสถานศกึษา
และสถานประกอบการ ด าเนินการโดยคณะกรรมการซึง่มีหน้าท่ีในการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ลกัษณะของสถานประกอบการท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา หลกัสตูรการอาชีวศกึษา
ในสถานประกอบการ ตลอดจนการฝึกงาน การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ท างานใน
สถานประกอบการ เพ่ือขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน การ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้ การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการทัง้นีก้ารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีแนวทางการ
ด าเนินการ โดนการค านึงถึง มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การยึดหลกัการส าคญัของ
การจัดการอาชีวศึกษา การด าเนินการตามบทบาทของการจัดการการอาชีวศึกษา มาตรฐาน
หลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร และรายวิชาประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

2. ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง บคุลากรในสถานประกอบการท่ีได้รับการแตง่ตัง้
ให้ท าหน้าท่ีฝึกงานให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูงประเภทวิชาอตุสาหกรรม ทัง้นีค้รูฝึกในสถานประกอบการมีคณุสมบตัิเป็นผู้ มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ๆ มีบทบาทในการท าหน้าท่ีสอนงาน ฝึกอบรม ฝึกอาชีพให้กับผู้ เรียนใน
สถานประกอบการ มีคณุสมบตัิตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษะระบบทวิภาคี มีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีตามภารกิจของการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมีสมรรถนะด้านการสอน
งานท่ีเหมาะสมตอ่การท าหน้าท่ีสอนงานซึง่ประกอบด้วย  

2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ในด้านการสอนงานและการ
พัฒนาตนเอง ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 
มาตรฐานการจัดการด้านหลกัสูตร มาตรฐานการจัดการด้านสถานศึกษา มาตรฐานการจัดการ
ด้านสถานประกอบการ และมาตรฐานการจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  
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2.2 ด้านทักษะ(Skill) ประกอบด้วย ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติ การใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ทกัษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษา ทกัษะการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
ทกัษะการสะท้อนคดิ  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  (Attributes) ประกอบด้วย บุคลิกภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การรับฟังผู้ อ่ืน การประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา   คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

3. การสอนงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยอาศยัความร่วม
แรงร่วมใจระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ช่วยถ่ายทอด
ความรู้ และทักษะ ตลอดจนให้ค าแนะน าเก่ียวกับพฤติกรรมในการท างาน หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาเพ่ือให้นกัศกึษาสามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด หรือมีผลการปฏิบตังิานท่ี
มีประสิทธิภาพสงูขึน้  

4. รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของการด าเนินการด้านการ
สอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ท่ีผู้ วิจยัด าเนินการศึกษา โดยใช้ช่ือว่า GEAR +3 Coaching Model มีรายละเอียด
ดงันี ้

4.1 ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน (GEAR) 
4.1.1 ขัน้เตรียมการและการวางแผนกลุ่มการสอนงาน (Group Coaching 

Preparation and Planning) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) ศกึษามาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ
สอนงาน มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการสอนงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการสอนงาน 2) วาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับทีมครูฝึก เพ่ือการศึกษาสถานภาพของครูฝึกและนักศึกษา และ 3) 
ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตัิงาน เพ่ือการท าข้อตกลงในการท างานร่วมกันระหว่างครูฝึกและ
นกัศกึษา 

4.1.2 ขัน้การให้ความรู้ สอนงานและให้ค าปรึกษา (Educating and Coaching) 
ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตังิาน 2) ดแูลการฝึกปฏิบตัิงานและ
ให้ค าชีแ้นะ และ 3) ฝึกทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 
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4.1.3 ขัน้ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ประกอบด้วย
ขัน้ตอนย่อย 1) ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตัิงานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า 2) ทดสอบ
การปฏิบตังิานตามแผนการประเมิน และ 3) วิเคราะห์และประมวลผลการฝึกปฏิบตังิาน 

4.1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน (Reaction and 
Standard Setting) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตัิงาน 2) วิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนการปฏิบัติงานและการสอนงาน และ 3) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ        
การสอนงาน 

4.2 กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่น (+3) 
4.2.1 มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อยได้แก่ 1) การจัดการด้านหลักสูตร 2) การจดัการด้านสถานศึกษา 3) การจัดการด้านสถาน
ประกอบการ และ 4) การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ   

4.2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการสอนงานและการพัฒนาตนเอง 2) ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน 3) 
ทกัษะปฏิบตัิ การใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 4) บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 5) 
ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

4.2.3 กลไกสนับสนุนการสอนงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)  
กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน และ 3) กลไกการให้ค าปรึกษา
และการชว่ยเหลือ 

5. ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้เกิดผลของรูปแบบ
การสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ซึง่ประกอบด้วย 

5.1 คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ ประกอบด้วย 
5.1.1 ความเป็นไปได้ รูปแบบมีวิธีการและขัน้ตอนตามแบบท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้

สอดคล้องกบัทิศทางของการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาอาชีวศกึษาในปัจจบุนัและสามารถน าไปใช้
ปฏิบตัิได้จริง ให้ผลการสอนงานท่ีมีความคุ้มคา่และประหยดั มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเปรียบเทียบคณุภาพนกัศกึษาและเป็นท่ียอมรับได้  

5.1.2 ความมีประโยชน์ รูปแบบ มีประโยชน์ตอ่การกระตุ้นให้เกิดการพฒันาด้าน
คุณภาพนักศึกษา และให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้ บริหาร 



  16 

คณาจารย์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์ และสถานประกอบการ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าฝ่ายฝึกในสถาน
ประกอบการ ครูฝึก ในการพฒันาและผลิตนกัศกึษาอาชีวศกึษา ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสตูร การจดัการระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

5.1.3 ความเหมาะสม รูปแบบมีการชีแ้จงให้ความรู้แก่ผู้น าไปใช้ มีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ มีการก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง มีการระบขุ้อตกลง ก าหนดหน้าท่ีของผู้
มีสว่นเก่ียวข้อง  

5.1.4 ความถูกต้อง รูปแบบมีการบรรยายวัตถุประสงค์ขัน้ตอน การก าหนด
ผู้ เก่ียวข้อง มีรายละเอียดของแหล่งข้อมูล และการได้มาของข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลจาก
เคร่ืองมือและแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย  

5.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ (Competency) คือ ความสามารถท่ี
แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรมท่ีสามารถประยกุต์ไปใช้เพ่ือการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 

5.2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ในด้านการสอนงานและ
การพัฒนาตนเอง ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 
มาตรฐานการจัดการด้านหลกัสูตร มาตรฐานการจัดการด้านสถานศึกษา มาตรฐานการจัดการ
ด้านสถานประกอบการ และมาตรฐานการจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  

5.2.2 ด้านทกัษะ(Skill) ประกอบด้วย ทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะการปฏิบตัิ การใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ทกัษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษา ทกัษะการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
ทกัษะการสะท้อนคดิ  

5.2.3 ด้ าน คุณ ลักษณ ะ  (Attributes) ) ป ระกอบ ด้ วย  บุ ค ลิ ก ภ าพ แล ะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การรับฟังผู้ อ่ืน การประสานความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา   
มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเองและวิชาชีพ  

6. ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ผลของความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากการน า
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ ได้แก่ สมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ท่ีเกิดจากการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการท่ีใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ี
พฒันาขึน้ ซึง่สามารถวดัได้โดยการแสดงออกมาทัง้ 3 ด้าน คือ  
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6.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกบังาน ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
ความรู้เก่ียวกบัการท างานท่ีถูกต้อง เทคนิควิธีการในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
ในการท างาน ขอบเขตงานท่ีท า เปา้หมายของงาน ความต้องการท่ีครูฝึกหรือองค์กรคาดหวงั การ
รับรู้จดุแข็งจดุออ่นของตนเอง 

6.2 ด้านทักษะ ประกอบด้วย การปฏิบัติท่ีถูกต้อง การปฏิบัติงานภายในเวลาท่ี
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการวางแผน จดัล าดบัความส าคญัในการปฏิบตังิาน การใช้
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ การท างานท่ีถกูต้องตามล าดบัขัน้ตอน การท างานเป็นทีม  

6.3 ด้านคณุลกัษณะ ประกอบด้วย มีสมัพนัธภาพท่ีดี การรับฟังความคิดเห็น ความ
กระตือรือร้น แรงจใูจ ความมัน่ใจ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นความส าคญัของงานท่ีท า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา กล้าแสดงออกเชิงวิชาการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัพัฒนามาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังปรากฏใน
ภาพประกอบ 1 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดของในการวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา

อุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จาก
บทความ วารสาร หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการศกึษา การน าเสนอแบง่ออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอน ท่ี  1 แนวคิ ด เก่ี ย วกับ การอา ชี วศึ กษ าระบบทวิภ า คี  ป ระกอบ ด้ วย 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาบทบาทของการอาชีวศึกษา การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หลกัสตูรประเภทวิชาอตุสาหกรรม  

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ความหมายของ
ครูฝึกในสถานประกอบการ คณุสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการ บทบาทและหน้าท่ีครูฝึกใน
สถานประกอบการ สมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ  

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับการสอนงาน ประกอบด้วย ความหมายของการสอนงาน 
ความส าคัญของการสอนงาน องค์ประกอบของการสอนงาน บทบาทของผู้ สอนงาน หลักการ 
กระบวนการและเทคนิคเก่ียวกบัการสอนงาน รูปแบบการสอนงาน  

ตอนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย ความหมายของรูปแบบ 
ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ  

ซึง่ได้น าเสนอตามล าดบัดงันี ้
 

ตอนที่ 1 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1.1 พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา 
จากการศึกษา พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551 (2551, 5 มีนาคม) ได้ข้อมูล

เก่ียวกบัพระราชบญัญตักิารอาชีวศกึษาดงันี ้
การอาชีวศกึษา หมายถึง กระบวนการศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพ

ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ทัง้นีต้้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ี
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ เพ่ือการผลิต
ก าลงัคนและการยกระดบัการศกึษาวิชาชีพให้สงูขึน้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  

มาตรา 8 ระบถุึง รูปแบบของการจดัการอาชีวศกึษา มีดงันี ้
1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศกึษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลา 
การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษาท่ีแนน่อน 

2. การศึกษานอกระบบ เป็นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ โดยจะต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน 

3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทัง้นีก้ารจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ผู้ เรียนใช้ช่วงเวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ 

มาตรา 10 ระบุถึง หลักสูตร ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ประกอบด้วย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง และหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการอาชีวศึกษาตอบสนองจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาชาติ และยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน้ต้องค านึงถึ ง การมีเอกภาพด้านนโยบาย มี
ความหลากหลายในการปฏิบตัิการ เป็นการศึกษาส าหรับวยัเรียนและวยัท างาน การมีส่วนร่วม
ของชมุชน สงัคม สถานประกอบการ เป็นต้น  

มาตรา 11 ระบุถึง คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีในการก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับลักษณะของสถานประกอบการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หลกัสูตรการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ตลอดจนการฝึกงาน การเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้ การทดสอบ การฝึกอบรมและการ
ออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 

มาตรา 55 ได้ระบุถึง ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตอ่ไปนี ้
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1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและผ่านการศกึษาฝึกอบรมวิชาการศกึษา
ด้านอาชีพ 

2. เป็นผู้ ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ าก ว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

3. เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศกึษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่าระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขานัน้ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเร็จการศกึษาวิชาชีพ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนัน้ไม่น้อยกวา่สามปี หรือผู้ผา่น
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขานัน้ไม่น้อย
กวา่ห้าปี 

4. เป็นผู้ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในสงัคมและท้องถ่ิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 

จากใจความส าคัญของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ชีใ้ห้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมให้การอาชีวศึกษาจดัการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ได้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ตอ่ไป  

1.2 การอาชีวศึกษา 
จากการศึกษา รายงานประจ าปี  พ .ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา (2559) ได้ข้อมลูเก่ียวกบับทบาทการอาชีวศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือ

เป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ภมูิภาค 

ภารกิจ 
จดัและส่งเสริมการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคณุภาพและความ

เป็นเลิศทางวิชาชีพ 
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พันธกิจ 
จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
1. ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพสูส่ากล 
2. ขยายโอกาสทางการศกึษาสายอาชีพให้ทัว่ถึง ตอ่เน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
3. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ

เทคโนโลยีของประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศกึษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
5. วิจัย สร้างนวัตกรรม จดัการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
6. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนเข้าสูม่าตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้ เรียนสายอาชีพให้เพียงพอตอ่ความต้องการของประเทศ 
3. สง่เสริมการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่นในการจดัอาชีวศกึษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลกัธรรมาภิ

บาล 
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิตทิี่ 1การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน”  

1.1 พฒันาศนูย์อบรมอาชีวศกึษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จดัตัง้สถาบนัการอาชีวศกึษา 
1.4 จดัตัง้และขยายศนูย์ซอ่มสร้างเพื่อชมุชน Fix It Center  
1.5 ศนูย์ฝึกอาชีพชมุชน สนบัสนนุ OTOP  
1.6 ขยายให้มีผู้ เรียนอาชีวศกึษาเพิ่มขึน้ 
1.7 ลดการออกกลางคนั 
1.8 ขยายโอกาสในการศกึษาด้านอาชีวศกึษาถึงระดบัปริญญาตรีสายปฏิบตักิาร 
1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศกึษา 
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1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพืน้ท่ีชายแดน
ภาคใต้ 

มิติที่  2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้
ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนให้พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลกัสตูรอาชีวศกึษาทกุระดบั 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้ เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ(V-Net)และการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พฒันาแนวทางการประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกบัภาคเอกชน ในการเรียนการสอนและฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พฒันาคุณภาพผู้ เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสงัคม จิตอาสา

และกีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

2.8 พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
2.9 ยกระดบัมาตรฐานสถานศกึษาโดยอิงผลการประเมินของ สมศ. 

ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจยัปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 สง่เสริมการพฒันานวตักรรมของผู้ เรียนและผู้สอน 
2.12 สง่เสริมนวตักรรมการจดัการอาชีวศกึษา 

- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  (Project Based Learning และการ
ประดษิฐ์คดิค้น) 

- วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ (Constructionism)  
- วิทยาลยัการทอ่งเท่ียวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้าน
อาชีวศกึษา 

2.14 น า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
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ด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศกึษา 
2.16 พฒันาครูโดยใช้เครือขา่ย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พฒันาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดบัวิทยฐานะ 

มิตทิี่ 3การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่
ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”  

3.1 พฒันาระบบฐานข้อมลู สนบัสนนุการวางแผนและการพฒันาคณุภาพ 
3.2 น า ระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจดัการ 
3.3 บริหารงานบคุคล โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

- ดแูลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวญัก าลงัใจและจิตส านกึในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 ปอ้งกนัและแก้ปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 
3.5 จดัสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

- ครุภณัฑ์มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
- สถานศกึษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
มิติที่  4ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความ

ร่วมมือในและต่างประเทศ”  
4.1 จดัตัง้กองทนุอาชีวศกึษาเพ่ือการพฒันาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทกุระดบั ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตา่งๆ ในการพฒันานกัศกึษา 

พฒันาครูพฒันาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกบัประเทศในอาเซียน พฒันาคณุภาพการอาชีวศกึษา 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัการและสง่เสริมการศกึษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้
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1. ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. 
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

2. มีภารกิจเก่ียวกบัการจดัและส่งเสริมการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงคณุภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี  ้(กฎกระทรวงแบง่
สว่นราชการส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 

2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศกึษาทกุระดบั 

2.2 ด าเนินการและประสานงานเก่ียวกบัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการจดังบประมาณและสนบัสนนุทรัพยากร 
2.4 พฒันาครูและบคุลากรการอาชีวศกึษา 
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจดัการอาชีวศกึษาของรัฐและเอกชนรวมทัง้ก าหนด

หลกัเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทัง้ภาครัฐและ

เอกชน 
2.7 จดัระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.8 ด าเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษามอบหมาย 
2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
จากพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษา มีบทบาทและ

ภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือการผลิตก าลังคนในการพัฒนาประเทศและการ
แข่งขนัของประเทศและภูมิภาค โดยการพฒันาผู้ เรียนทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ การผสาน
ความร่วมมือจากทกุภาคสว่น โดยการด าเนินการในด้านตา่งๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการศกึษา 
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน คณุภาพสถานศกึษา คณุภาพการเรียนการสอน คณุภาพครูผู้สอน การ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการสร้างความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษา 
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1.3 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบนัการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึง่ในสถาบนัการอาชีวศกึษา สถานศกึษา และเรียน
ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐ เพ่ือให้การจดัการศกึษาระบบ
ทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้ ตามจดุหมายของหลกัสตูรการจดัการศกึษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ 
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก และจ านวนหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับลกัษณะงานของ
สถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้สมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อม
จดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทัง้นีอ้าจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวด
ทกัษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เพ่ือให้การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีคณุภาพ  

1. มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ      

ทวิภาคี ประกาศเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557  (2557, 24 พฤศจิกายน) มีใจความส าคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบัสถานประกอบการดงันี ้

1. หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม
พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กล่าวไว้ว่า การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมีการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝึกอาชีพ การฝึกท างาน การวดัผลและการประเมินผลเพ่ือมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศกึษา
ในระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีให้เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัท่ีเหมาะสม ปฏิบตัิงานได้จริง ปฏิบตัิงานท่ีใช้เทคนิคใน
การท างาน สร้างและพฒันางาน วางแผน จดัการพฒันาตนเองและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะน าไปปฏิบตัิงานหรือประกอบ
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อาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานัน้ๆ โดย
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและแผนการศกึษาแหง่ชาติ 

2. คณุภาพผู้ส าเร็จการศึกษาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดบัและ
ทกุสาขาวชิาก าหนดคณุภาพผู้ เรียนสามด้านคือ ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ และมีคณุลกัษณะพิเศษคือสามารถปฏิบตัิงานใน
สาขาวิชาท่ีฝึกอาชีพได้ทนัที และมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะสาขา
ในแตล่ะระดบั 

3. โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียนและการ
จดัการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดบั ทัง้นีก้ารฝึกอาชีพในสถานประกอบการมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจดัการศกึษา
แตล่ะระดบั 

4. ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคณุสมบตัิ
ให้เป็นไปตามประกาศกรทรวงศึกษาธิการ ทัง้นีค้รูผู้ สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาท่ี
จดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบต้องได้รับการพฒันาวิชาชีพท่ีสอนไม่น้อย
กว่าส่ีสิบชัว่โมงตอ่คนตอ่ปีการศกึษาจากสถานประกอบการท่ีร่วมจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
สถานศึกษาจดัให้มีผู้ มีประสบการณ์ มีความช านาญ มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้แก่ผู้ เรียนไมน้่อยกว่าสองครัง้ ครัง้ละไม่ต ่ากวา่สองชัว่โมงตอ่สาขาวิชาตอ่
ภาคเรียน 

5 ท รัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องมีวสัด ุครุภณัฑ์ พืน้ท่ีและอปุกรณ์การศกึษาส าหรับผู้ เรียนเพียงพอตอ่การจดัการ
เรียนการสอนและฝึกอาชีพ สถานศกึษาต้องมีครูนิเทศก์วิชาชีพสาขานัน้ๆ และสถานประกอบการ
ต้องมีบคุลากรผู้ประสานงานและครูฝึก 

6. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ บริหารและบุคลากรต้องส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง มีการจดัการเรียนการ
สอนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีการจดัท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ มีการจดัให้ผู้ เรียนท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ มีการ
จดัการปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพและปัจฉิมอาชีพหลงัเสร็จสิน้การฝึกอาชีพ มีการเตรียมความ
พร้อมผู้ เรียนก่อนการฝึกอาชีพ มีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ มีการก ากบัติดตาม
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และประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และมีการประชาสัมพันธ์การจัดก าร
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีให้กบัสถานประกอบการ ผู้ เรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ 

7. สถานประกอบการท่ีจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องส่งเสริม สนบัสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ลักษณะงานท่ีฝึกอาชีพต้อง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีผู้ เรียนก าลังศึกษา มีการจัดท าความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการจัดให้ผู้ เรียนท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ  จดัท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกบัสถานศึกษาตลอด
หลกัสตูร มีการประเมินการฝึกอาชีพร่วมกบัสถานศกึษา จดัให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ จดัให้
มีผู้ ควบคุมการฝึกอาชีพ มีผู้ ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาน
ประกอบการ มีการประชาสมัพนัธ์การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีให้กบัผู้ เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบและมีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ เรียนตามข้อตกลง
ระหวา่งสถานประกอบการและสถานศกึษา 

8. ครูฝึกในสถานประกอบการ มีคณุสมบตัิตามกฏหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
จดัครูฝึกหนึ่งคนตอ่ผู้ เรียนไม่เกิน 10 คน ส าหรับระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูง และไม่เกินแปดคนส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นครู
ฝึกตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

9. คณุสมบตัิของผู้ เรียน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา และเป็นผู้ ได้รับการ
คดัเลือกจากสถานศกึษาและสถานประกอบการ 

10. การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ  ต้อง
เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับ  
ผู้ เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ให้
เป็นไปตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

11. ข้อก าหนดในการนิเทศ  การไปนิเทศผู้ เรียนในสถานประกอบการตาม
แผนการฝึกแบง่เป็นสองกรณี คือ  การนิเทศในประเทศ ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการ 
แห่งละไม่น้อยกว่า สามครัง้ต่อภาคเรียน   และกรณีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
ต่างประเทศ ให้มีการนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่งคือ  1) ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อ
ภาคเรียน   2) ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้ นิ เทศแทนต่อภาคเรียน หรือ 3) ให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศตา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไป
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ตามแผนการฝึกท่ีจัดท าขึน้ หากการฝึกอาชีพไม่ครบถ้วน สถานศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้
เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา  ครูนิเทศก์ต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ ได้รับมอบหมาย  ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการให้คดิเป็นเวลาชัว่โมงสอนปกต ิหากชัว่โมงสอน เกินภาระงานท่ีก าหนดสามารถ
เบิกคา่สอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบของทางราชการ  การเดินทางไปนิเทศให้เบิกคา่ใช้จ่ายใน
การเดนิทางไปราชการได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั 

12. การวดัผลและประเมินผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการจดัการศกึษาและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสตูรแตล่ะ
ระดบั  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนการ
สอน การฝึกอาชีพ โดยค านงึถึงพฒันาการของผู้ เรียนและสมรรถนะท่ีต้องการ 

13. การประกันคณุภาพ  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลกัสูตรก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนครอบคลุมทัง้คุณภาพ ผู้ ส าเร็จการศึกษา การบริหาร
หลกัสตูร ทรัพยากรการจดัการอาชีวศกึษา ความต้องการก าลงัคนของตลาดแรงงาน มีการก าหนด
สมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดมิหรือพฒันารายวิชาใหมใ่ห้สอดคล้อง กบัความต้องการ
ของสถานประกอบการ  การประกันคณุภาพผู้ส าเร็จการศกึษา  ให้พิจารณาคณุวฒุิตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัทกัษะและความสามารถใน
การก ากบัดแูล ความเช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหา การปฏิบตัิงาน  สถานประกอบการมีความพึง
พอใจในศกัยภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  และใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ องค์กร
เอกชน สมาคม องค์กรวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ 

 
สามารถสรุปได้วา่ การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศกึษาท่ีท าความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของก าลงัคนให้สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ โดยหลักการจัดการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการก าหนดโดยค านึงถึงมาตรฐานในด้านตา่ง ๆ เช่น คณุภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 
โครงสร้างหลกัสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทรัพยากร
การเรียนและการจดัการ ความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษาและสถานประกอบการ เกณฑ์ในการวดั
ประเมินผล การส าเร็จการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา 
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2. ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จากรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (2559)เก่ียวกับแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ได้
น าเสนอปัจจยัความส าเร็จในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ได้ดงันี ้ 

1. นโยบาย รัฐบาลมอบหมายนโยบายในส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเพ่ือเพิ่มปริมาณและคณุภาพผู้ เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
ด าเนินการขยาย ยกระดับการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบการร่วมมือด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อก าหนดตา่งๆท่ีเช่ือมโยงกระทรวงและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

2. ผู้ เรียน สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกนัให้ความรู้ความเข้าใจกบัผู้ เรียน
ท่ีศกึษาในระบบทวิภาคี คดัเลือกผู้ เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ พฒันาผู้ เรียนให้
มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาและกรอบคณุวุฒิแต่ละ
ระดบั จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ืองการจดัการการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 

3. ครูผู้ สอน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้ สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสาขา
วิชาชีพได้รับการพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากสถานประกอบการ 
น ามาประยกุต์ใช้และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง 

4. สถานศกึษา ให้การสนบัสนนุด้านการบริหารจดัการ ส่งเสริมบคุลากรให้ได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาระบบเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีทนัสมยั ตลอดจนการสร้างนวตักรรมและงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การพฒันาประเทศ 

5. สถานประกอบการ ต้องมีความเข้าใจการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เช่น การคัดเลือกผู้ เรียน การส่งเสริม สนับสนุน  ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ เรียน จดัสวสัดกิารและสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นตอ่ผู้ เรียน 

6. ผู้ปกครอง ควรมีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนระบบทวิภาคี ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้ความเช่ือมั่นในการจดัการเรียนการสอน 
การฝึกอาชีพ 
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สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทัง้ใน
ด้าน การเพิ่มบุคลากรท่ีมีคณุภาพ การยกระดบั การสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการด้วย
การให้สิทธิประโยชน์จากการร่วมในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี บทบาทและความร่วมมือจาก
ทกุฝ่าย ซึง่ประกอบด้วย ผู้ เรียน สถานศกึษา ครูผู้สอน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง 

3. ขัน้ตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557) ได้จัดท า

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งได้แสดงขัน้ตอนการการด าเนินการการจัดการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ตามภาพประกอบ 2 และรายละเอียดดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการด าเนินการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษา 
และสถานประกอบการภายในประเทศ 

ทีม่า : ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี, 2557 : 11 
 

1. การส ารวจความพร้อมด าเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในด้านก าลังคนทัง้สถานศึกษาและสถานประกอบการ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู
สอน ครูนิเทศ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก เป็นต้น ด้านงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการส าหรับค่าใช้จ่าย
ของบุคลากรและค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ และด้านการ
บริหารจดัการ ได้แก่ การบริหารหลกัสตูร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ เป็นต้น  

2. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยพิจารณากรอบการด าเนินงานและความร่วมมือในด้านระยะเวลาเรียน การฝึก
ทกัษะวิชาชีพ คา่ใช้จา่ย บคุลากร เป็นต้น และลงนามร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 
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3. การวางแผนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยการท าความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง การศึกษา
โครงสร้างหลกัสูตร ระเบียบตา่ง ๆ การจดัท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ และการด าเนินการ
ตามข้อตกลงในด้านการส่งเสริม การสนับสนุนการจัดการศึกษา ลักษณะงานท่ีฝึกอาชีพ และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับของสถานประกอบการ สถานศกึษา และผู้ เรียน 

4. การประชาสมัพนัธ์ แนะแนวผู้ เรียน เช่นการผลิตส่ือตา่งๆ เพ่ือการเผยแพร่และการ
แนะแนวกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และสถานประกอบการ 

5. การคัด เลือกผู้ เรียน  โดยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ เ รียนตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการ และสอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

6. การท าสญัญาการฝึกอาชีพ เป็นการท าสญัญาร่วมกนัระหว่างสถานประกอบการ
กบัผู้ เรียนและผู้ปกครอง โดยสถานศึกษาเป็นผู้ประสานงาน โดยขอบข่ายของการท าสญัญาการ
ฝึกอาชีพประกอบด้วย ระยะเวลาการฝึกอาชีพ ข้อบังคับหรือระเบียบในการฝึกอาชีพ วันหยุด 
สวสัดกิาร เง่ือนไขการเลิกสญัญา เป็นต้น 

7. การปฐมนิเทศผู้ เรียนและผู้ ปกครอง ท าความเข้าในในระเบียบต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ ผู้ รับผิดชอบ ครูท่ี
ปรึกษา คู่มือผู้ เรียน เกณฑ์ปฏิบตัิของผู้ เรียนในระบบทวิภาคี และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียน
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

8. การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ  ท าความเข้าใจระเบียบการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ การแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ การอบรม
สมัมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและผู้ควบคมุการฝึก การจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียน
และแผนการฝึกอาชีพ 

9. การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ มีการจัดท าแผนการนิเทศ 
การนิเทศการฝึกอาชีพ การตรวจสมุดบนัทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน และการรายงานผล
การนิเทศ 

11. การวัดประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพและการประเมินตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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12. การส าเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาจัดท าเอกสารการส าเร็จการศึกษาตาม
ระดบัการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน และใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ สถานประกอบการให้
ใบรับรองผลการผา่นงาน และผู้ เรียนได้รับวฒุิบตัรการศกึษาระบบทวิภาคี 

13. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ มีส่วนร่วม
ได้แก่ หวัหกน้างานในสถานประกอบการ ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง 

14. การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือการวิเคราะห์ผลการด าเนินการและใช้
เป็นข้อปรับปรุงการด าเนินการในปีตอ่ไป 

 
สามารถสรุปขัน้ตอนในการด าเนินการการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ว่า 1) มี

การส ารวจความพร้อม 2) การท าบนัทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) 
การวางแผนการด าเนินการ 4) การประชาสัมพันธ์โครงการ 5) การคัดเลือกผู้ เรียน 6) การท า
สญัญาการฝึกอาชีพ 7) การปฐมนิเทศ 8) การจดัการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 9) การนิเทศ 
10) การวัดประเมินผล 11) การส าเร็จการศึกษา 12) การติดตามผล 13) การสรุปผลการ
ด าเนินการประจ าปี 

1.4 หลักสูตรการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
จากการศึกษา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา, 2557) มีรายละเอียดตามโครงสร้างหลกัสตูรดงันี ้
1. หมวดวิชาทกัษะชีวิต เป็นการเรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและ

การด าเนินชีวิตในสังคม การพัฒนาตนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยี โดยการเรียนสามารถจัดแบบรายวิชาหรือการบูรณาการ โดยให้ครอบคลุมกลุ่มวิชา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
สงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชาสขุศกึษาพลศกึษาในสดัส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์ของหมวด
วิชาทกัษะชีวิต 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ เป็นรายวิชาท่ีพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบแก้ปัญหา การบรูณา
การความรู้และทกัษะในการปฏิบตั ิซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน กลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และโครงการ
พฒันาทกัษะวิชาชีพ 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีเก่ียวกับทกัษะชีวิตและหรือทกัษะวิชาชีพ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพหรือ
การศกึษาตอ่ 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ 

 
โดยภาพรวมของหลกัสูตรอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 9 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท
วิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง ทัง้นีใ้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย 18 สาขา ได้แก่ ชา่งยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมโลหะ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่าง
ซ่อมบ ารุง ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน ช่างต่อเรือ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม เมคคาทรอนิคส์ อตุาหกรรมยาง ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส ารวจ โยธา ช่างพิมพ์ 
และเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ ในแตล่ะสาขาจะประกอบไปด้วยสาขางานท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปตาม
ลกัษณะงานในวิชาชีพนัน้ๆ 

1.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สิริชยั นยักองศิริ and สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2551) ได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีแบบบรูณาการในสถานประกอบการ ซึ่งใช้แนวคดิในการน ารายวิชา
ท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการมาบูรณาการแบบสหาวิทยาการ 
(Multidiscipline) คือบูรณาการเนือ้หาวิชาตา่ง ๆ ร่วมกนัมีผู้สอนตัง้แต ่2 คนขึน้ไปจดัวางแผนการ
สอนร่วมกันในลักษณะหัวเร่ือง แต่แยกกิจกรรมการสอนของแต่ละคนกัน ทัง้นีไ้ด้มีการน าเสนอ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ดงัภาพประกอบ 3 ตอ่ไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ท่ีมา : สิริชยั นยักองศริิ. สรุาษฎร์ พรมจนัทร์. (2551) 

 
จากภาพประกอบ 3 ได้ชีใ้ห้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

มีสถานศึกษาและสถานประกอบการด าเนินการร่วมกันในรูปแบบคณะกรรม โดยสถานศึกษา
จดัส่งผู้ เรียนเข้ารับการฝึกขณะท่ีสถานประกอบการจดัเตรียมครูฝึก ทัง้นี ้การฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการใช้รูปแบบการบูรณาการรายวิชาท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
ด าเนินการตดิตามโดยครูนิเทศ และวดัประเมินผลเพ่ือประเมินคณุสมบตัิ 

ธีรวฒุิ บณุยโสภณ (2553) ได้น าเสนอแนวทางการพฒันาการอาชีวศกึษาและเทคโนโลยี
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยได้แสดงข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ว่าเศรษฐกิจมีการ
ชะลอตวั สถานประกอบการต่าง ๆ มีการปรับตวัให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ระบบ
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิตและพัฒนาก าลงัคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมอนัเน่ืองมาจากเหตผุลหลายประการ เช่น ข้อจ ากัดด้านงงบประมาณ กาค
เคล่ือนย้ายของครูช่างและวิศวกรในสถานศกึษาไปสู่สถานประกอบการ หลกัสตูรไมท่นัสมยั ระบบ
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้หรือสถานประกอบการ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดงักล่าว แนวทางการจดัการศึกษา
ด้านอาชีวศกึษาและเทคโลยีในทศวรรษหน้าควรสอดคล้องกบัแผนการศึกษาชาติ เน้นการพฒันา
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ตามพืน้ท่ี ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ จดัหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีความต่อเน่ืองกัน
ตัง้แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดบัประกาศฯยบัตรวิชาชีพชัน้สูง และระดบัปริญญาตรี
ทางด้านเทคโนโลยี เน้นความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นส าคัญเพ่ือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอยา่งคุ้มคา่   

ลือชัย แก้วสุข (2554)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ ได้กลยุทธ์ส าหรับการ
บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย การวางแผนเชิงรุก การน าแผนสู่การ
ปฏิบตัิด้วยไตรภาค และการปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินผล ทัง้นีก้ลยุทธ์การน าแผนสู่การ
ปฏิบตัิด้วยไตรภาคี ประกอบด้วย การผลิตก าลังคน โดยการ 1) การสร้างเครือข่ายไตรภาคีของ
สถานศึกษา สถานประกอบการ และส านักงานแรงงานในการผลิตก าลังคน 2) การสร้างระบบ
สารสนเทศก าลงัคน ได้แก่ การสร้างระบบสารสนเทศด้านอุปสงค์และอุปทานของก าลังคน การ
สร้างระบบสารสนเทศด่านการพฒันาก าลงัคนไตรภาคี และการแลกเปล่ียนงานช่วงปิดภาคเรียน
ระหวา่งครูในสถานศกึษากบัวิซกรหรือหวัหน้างานในสถานประกอบการ  

พุทธ  ธรรมสุนา (2554) ได้ให้ข้อมูลความต้องการก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมใน 3 
ประเดน็ คือ 1) ความต้องการก าลงัคนเชิงปริมาณซึง่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะก าลงัคนระดบั 
ปวช. และ ปวส. 2) ความต้องการก าลงัคนเชิงคณุภาพทัง้ในด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การ
ท างาน และ3) การผลิตก าลงัคนอาชีวศกึษา ซึง่ควรเป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สถาบนัการศกึษาอาชีวศกึษา และสถานประกอบการในภาคอตุสาหกรรม 
โดยจดัท าระบบฐานข้อมลูเก่ียวกับอุปสงค์และอุปทานทางด้านแรงงานและจดัตัง้สถาบนัคณุวุฒิ
วิชาชีพเพ่ือดแูลมาตรฐานวิชาชีพภายใต้กรอบคณุวฒุิแหง่ชาต ิการศกึษาอาชีวศกึษาเน้นระบบทวิ
ภาคีท่ีท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการกบัการ
ท างาน จดัระบบการฝึกอาชีพให้มากขึน้ การจดัการศกึษาท่ีเน้นผลลพัธ์บนฐานสมาคมวิชาชีพซึ่ง
เช่ือมโยงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน (ดงัภาพประกอบ 4 5 และ 6) 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนผ่านระบบอาชีวศึกษา 

และระบบคณุวฒิุวิชาชีพ 
ท่ีมา :พทุธ  ธรรมสนุา.(2554, 96-104) 

 
 

 
ภาพประกอบ 5 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการท างาน 

ท่ีมา :พทุธ  ธรรมสนุา.(2554, 96-104) 
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ภาพประกอบ 6 ระบบการจดัอาชีวศึกษาทีเ่น้นผลลพัธ์บนฐานสมาคมวิชาชีพ 
ท่ีมา :พทุธ  ธรรมสนุา.(2554, 96-104) 

 
พิทยา ชินะจิตพันธุ์ , สบสันต์ อุตกฤษฎ์  และ ชนะ กสิภาร์. (2555, 180-190) ได้

ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่าง
อุตสาหกรรม โดยครูและครูฝึกมีความต้องการได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านการด าเนินงาน
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี การประสานงานร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษาและสถานประกอบการ การ
จัดท าแผนการฝึกอาชีพ การก าหนดรูปแบบการฝึกอาชีพ เทคนิคการสอนงาน เป็นต้น ผลการ
ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการใน 6 หน่วยการเรียนรู้ ไดแก่ 1) หลกัการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  2) การจดัแผนการฝึกอาชีพ 3) การสอนงาน 4) การวดัและประเมินผล  
5) การเตรียมความพร้อมและการควบคุมติดตาม และ 6) ระบบเครือข่าย ส่งผลให้ครูฝึกได้รับ
ความรู้สงูขึน้    

ปรัชญนนัท์  นิลสขุ และ ปณิตา  วรรณพิรุณ (2556) ได้น าเสนอแนวทางการปฏิบตัท่ีิเป็น
เลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษามีความแตกต่างจาก
การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ี เน้น “บวร” แตใ่นขณะท่ี อาชีวศกึษาใช้ “บววร” คือ บ้าน + วดั + วิทยาลยั 
+ โรงงาน ทัง้นีเ้น่ืองจากการอาชีวศกึษาเป็นการศกึษาท่ีเน้นการปฏิบตัิจริงซึ่งต้องใช้ โรงงาน หรือ
สถานประกอบการในการร่วมมือในการจัดการศึกษา เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีเคร่ืองมือท่ี
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ทันสมัย โดยสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในหน่วยงานและ
จัดเตรียมครูฝึกเพ่ือดูแลและจัดประสบการณ์ในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา นอกจาก 
“บววร”ปัจจยัท่ีมีส่วนให้การจดัการอาชีวศึกษาประสบความส าเร็จยงัต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร
ของวิทยาลยั คณะกรรมการสถานศกึษา บุคลากรในสถานศกึษาและชมุชน อีกทัง้ใช้กลยุทธ์เพ่ือ
สร้างความยั่งยืนในการจัดการศึกษา เช่น การแนะแนวอาชีพ การให้สถานประกอบการเป็นผู้
คดัเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ การพัฒนาวุฒิภาวะของ
ผู้ เรียน การสร้างความมัน่คงเช่น การมีงานท าหรือมีรายได้ขณะเรียน ตลอดจนแนวทางการศกึษา
ตอ่เน่ือง อีกทัง้ความยัง่ยืนท่ีจะเกิดขึน้กบัการจดัอาชีวศกึษาต้องมาจากรูปแบบการจดัการศกึษาท่ี
เป็นเอกภาพและยืดหยุ่น ผู้บริหารมีความเข้าใจระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคเป็น
อย่างดี สถานศึกษาอยู่ในพืน้ท่ีอุตสาหกรรมซึ่งสามารถเช่ือมต่อและเข้าถึงสถานประกอบการได้
ง่าย การให้สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการเพ่ือสร้างแรงจงูใจ 

วรวิทย์ ศรีตระกลู และคณะ (2557) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการศกึษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจดัการ 2) ด้านหลกัสตูร 
3) ด้านการจดัการเรียนการสอน 4) ด้านการฝึกงาน และ 5) ด้านความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษา
และสถานประกอบการ ทัง้นีป้ระเด็นท่ีน่าสนใจคือการจดัสรรงบประมาณควรมีการสมทบมาจาก
สถานประกอบการ โดยภาครัฐควรสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศกึษา เช่น การลดหยอ่นภาษี และต้องท าความเข้าใจกบันกัศกึษาให้เห็นความส าคญัของการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการฝึกงานนอกเหนือไปจาก
ผลการเรียน 

สบสนัต์ อตุกฤษฎ์ และ ณัฐกานต์ อุกฤษฎ์ (2559) ได้น าเสนอการจดัการเรียนการสอน
วิชาชีพในโรงเรียน Meister ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งระบบการศึกษาของเกาหลีใต้มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัประเทศไทย คือ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 3 ปี และระดบัท่ีสูงกว่า ซึ่งได้แก้แก่ระดบัมหาวิทยาลยั 4 ปี หรือวิทยาลยัต่าง ๆ 2-3 ปี 
ส าหรับการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นสองสายเช่นเดียวกัน คือ สายทั่วไป
(General Education) และสายอาชีวศกึษา (Vocational Education) ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7  การอาชีวศึกษาของประเทศเกาหลี 
ท่ีมา : สบสนัต์ อตุกฤษฎ์, ณฐักานต์ อกุฤษฎ์.(2559,12-20) 

 
นกัเรียนท่ีศึกษาในสายอาชีวศึกษาของประเทศเกาหลีมีสดัส่วนน้อยกว่าท่ีเรียนใน

สายสามัญ ด้วยเหตุนี  ้จึงเกิดโรงเรียน Meister เพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียนและผู้ ปกครองเห็น
ความส าคญัของการเรียนสายอาชีวศกึษามากขึน้ โดยการจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนสามารถท างาน
ได้ตรงตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรม จบแล้วสามารถท างานได้ทนัที นอกจากนี ้ผู้ เรียน
ในโรงเรียน Meister ยังสามารถเล่ือนเวลาการเป็นทหารเกณฑ์ออกไปอีก 4 ปี มีการจัดสรร
ทนุการศกึษา การฝึกอบรมในต่างประเทศ และจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เรียน เช่น 
ห้องปฏิบตัิการท่ีทนัสมยั หอพักนกัศกึษา หลกัสตูรมีการแบง่เนือ้หาออกเป็นวิชาสามญัร้อยละ 40 
และเนือ้หาวิชาชีพเฉพาะร้อยละ 60 และจดัให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการอยา่งน้อย 1 ภาค
ศกึษา ท าให้นกัศกึษาได้ปฏิบตังิานจริงในสถานประกอบการ 

ดี โ ร ซ แ ล ะ ค ณ ะ  (Baba Md Deros, Suzana Mohammed Zohdi, & Darliana 
Mohamad, 2012) ได้ท าการส ารวจการทดลองใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ
มาเลเซียซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม การส ารวจมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจยัการมีส่วนร่วมและอปุสรรคในการร่วมด าเนินการจดัการศกึษาแบบทวิภาคี โดยท าการศกึษา
กับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้าร่วมระบบทวิภาคีจ านวน 5,000 
บริษัท ตอบกลบัมา 509 บริษัท ผลการส ารวจพบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การด าเนินการระบบทวิภาคี
ประกอบด้วยวฒันธรรมการฝึกอบรมซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิตและคสามสามารถในการแข่งขนัขององค์กร บริษัทส่วนใหญ่ท่ีมีจ านวนบุคลากรมากกว่า 
50 คน มีโครงสร้างองค์กรท่ีจดัเตรียมหน่วยฝึกอบรมและมีผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม  จาการส ารวจ
พบว่า บริษัทมีการจัดเตรียมทรัพยากรในการพฒันาบุคลากร โดยมีการจัดท าข้อก าหนดส าหรับ
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การฝึกอบรมทักษะขัน้พืน้ฐาน  การจัดท าแผนกลยุทธ์ของบริษัท มีการระบุทรัพยากรส าหรับ
พนักงาน มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความต้องการ มีการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการ
พฒันาบุคลากร มีนโยบายและสนบัสนุนในการฝึกงาน แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนกัเก่ียวกับ
ระบบการศึกษาระบบทวิภาคี นอกจากนี ้ภาคอุตสาหกรรมยังไม่รับรู้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินการการศกึษษระบบทวิภาคีจงึเป็นอปุสรรคในการด าเนินการ 

ฮาซโมริและคณะ  (Akhmal Annas Hasmori, Jailani Md Yunos, Rohana Hamzah, 
& Muhammad Afzamiman Aripin, 2015) ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ  Dual Training System 
(NDTS) ในระบบการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของมาเลเซีย (TVET) ทัง้นี ้
ประเทศมาเลเซียได้ด าเนินการใช้ระบบ NDTS ตัง้แต่ปี พ. ศ. 2548 ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบท่ีมี
ศกัยภาพมากท่ีสุดในการพฒันาคณุภาพของทุนมนษุย์ในประเทศ ทัง้นีก้ารจดัการศึกษาแบบทวิ
ภาคีในประเทศมาเลเซียใช้การศึกษาเช่นเดียวกับประเทศไทยคือ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบตัิในสถานประกอบการ สถานประกอบการร่วมมือกบัสถานศึกษาใน
การฝึกงานภายใต้หน่วยงาน NDTS นกัศกึษาท่ีเปรียบเสมือนเด็กฝึกงานจึงมีโอกาสในการเรียนรู้
และฝึกงานไปพร้อมกันทัง้ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทัง้นีช้่วงเวลาของการฝึกงาน
ขึน้อยู่กับพืน้ท่ีและระดบัของวุฒิการศึกษาหรือการรับรองคณุวุฒิ สดัส่วนของการฝึกปฏิบตัิและ
การเรียนรู้ทางทฤษฎี อยู่ท่ีประมาณ 70:30 หรือ 80:20 โดยใช้เวลา 1-2วนั ในการเรียนภาคทฤษฎี 
และ 4-5 วันในการฝึกภาคปฏิบตัิ โดยสถานประกอบการเป็นผู้คดัเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
ฝึกงาน ทัง้นีส้ถานการณ์และความท้าทายของมาเลเซียพบว่า การไม่ยอมรับในการศึกษาในด้าน
เทคนิคและการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจากผู้ปกครองและกลายเป็นทางเลือกอนัดบัสองใน
การส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา การมีมาตรฐานท่ีแตกตา่งต่างและผู้จดัการศึกษาด้าน
เทคนิคและการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย เช่น รัฐบาล เอกชน รวมทัง้มีระดับ
การศกึษาท่ีหลากหลาย แตอ่ยา่งไรก็ตาม พบว่าการศกึษาในระบบทวิภาคีมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาศักยภาพคน โดยมุ่งพัฒนาทัง้ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะไปพร้อมกัน ผลหลักของ
โปรแกรมนีคื้อการผลิตแบบองค์รวม ท่ีมีการบูรณาการความสามารถทางเทคนิค ความสามารถ
ของมนษุย์และสงัคม และความสามารถในการเรียนรู้ 

ธีเอล (Gerald Thiel, 2015)  ได้ชีจุ้ดเด่นของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้ว่า บคุคลท่ี
ได้รับการฝึกอบรมมีข้อดีท่ีชดัเจนคือ พวกเขาได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงแต่ในรูปแบบเชิงปฏิบตัิ
เท่านัน้แต่ยังมีส่วนร่วมในการท างานจริงแบบมืออาชีพ ซึ่งหมายความว่าเด็กฝึกงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสถานท่ีท างานขององค์กรตา่งๆ ได้เช่นเดียวกบัพนกังานในองค์กร ใน
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เวลาเดียวกันผู้ ฝึกงานสามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขามีภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องของงานท่ีพวกเขา
คาดหวงัว่าจะท าในกรอบของอาชีพในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้อย่างไรและพวกเขาอาจจะสามารถ
ปรับเปล่ียนเส้นทางอาชีพได้ในระยะเร่ิมต้น ส าหรับองค์กรการฝึกอบรมของ IVET ถือเป็นโอกาสท่ี
ดีในการจดัหาพนกังาน ทัง้นีใ้นการฝึกงาน องค์กรสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการจ้างงานซึ่งขึน้อยู่
กบัผลการปฏิบตัิงานท่ีสามารถพิสจูน์ได้มากกว่าการสมัภาษณ์เพียงอย่างเดียว  และหากสิ่งตา่งๆ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองผู้ ฝึกงานก็สามารถน าไปใช้ในกระบวนการท างานเฉพาะส าหรับองค์กร ใน
กรณีท่ีดีท่ีสุดพวกเขาสามารถท างานด้วยตนเองในงานท่ีต้องปฏิบตัิตามได้ต่อไปและหากมีการ
ตดิตามผลโดยรวมของผู้ ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์นีอ้าจน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ได้เช่นเดียวกบังานนี ้
ด าเนินการโดยใครบางคนท่ีมี ประจ าวัน แต่ได้สูญเสียความสนใจในการท างาน อย่างไรก็ตาม
ความส าเร็จของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะขึน้อยู่กับเง่ือนไขบางประการคือการเช่ือมโยง
ใกล้ชิดกบัโลกแห่งการท างานยงัสามารถกลายเป็นหนึ่งใน จดุอ่อนในบางสถานการณ์  เช่น ความ
ตัง้ใจท่ีจะเสนอการฝึกงานจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในชว่งเวลาท่ีเกิดวิกฤติ นธุรกิจ
อาจไมส่นใจลงทนุในด้านคา่ใช้จา่ยรวมทัง้คา่ใช้จา่ยในการจ้างแรงงานในอนาคต  

1.6 บทสรุปเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ สามารถสรุปเป็นสาระส าคญัของการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ได้ดงันี ้ 
1. หลกัการส าคญัของการจดัการอาชีวศึกษา การอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศกึษา

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี เป็นการ
จดัการศกึษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาชาติ เพ่ือการผลิตก าลงัคนและการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึน้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบการศึกษาซึ่งประกอบด้วย การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศกึษาระบบทวิภาคี  

2. บทบาทของการอาชีวศึกษา การจดัการศกึษาการอาชีวศกึษามีบทบาทส าคญัใน
การเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและภูมิภาคโดยค านึงถึงคณุภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ มีการก าหนดนโยบาย เช่น การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนในด้านผู้ เรียน ด้านคุณภาพสถานศึกษา ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ด้านคุณภาพ
ครูผู้ สอน การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการสร้างความร่วมมือในการจัดการ
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อาชีวศึกษาระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ และเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

3. การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการศึกษาท่ี
ก าหนดให้เกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าท่ีในการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัลกัษณะของสถานประกอบการท่ีจะเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หลักสูตรการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ตลอดจนการ
ฝึกงาน การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับคณุวฒุิ
การศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน การก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ การ
ทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 

4. มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการก าหนดมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี โดยค านึงถึง หลกัการและวตัถปุระสงค์ของการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
ตามพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ โครงสร้างหลกัสตูร ผู้สอนและ
บคุลากรสนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ
จากทัง้สถานศกึษาและสถานประกอบการ การสนบัสนนุการจดัการศกึษาท่ีเป็นระบบและร่วมมือ
กันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การสนับสนุนในด้านบุคลากร วัสดอุุปกรณ์การ
เรียนการสอน การฝึกงาน การจดัเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการท่ีมีความรู้และความสามารถ 
ตลอดจนกระบวนการในการจดัการศกึษาและการฝึกงาน และการประกนัคณุภาพการศกึษา  

5. ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยการ
สนบัสนนุจากทางภาครัฐโดยการก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจน ความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนและ
ผู้ปกครองต่อการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความพร้อมของการจัดการศึกษาทัง้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและครูฝึก สถานศกึษา และสถานประกอบการ  

6. ขัน้ตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีกระบวนการท่ีชดัเจน
และง่ายต่อการปฏิบตัิร่วมกันทัง้สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตัง้แตก่ารส ารวจความพร้อม
ในการด าเนินการ การท าบนัทึกข้อตกลงเพ่ือสร้างความร่วมมือ การวางแผนการด าเนินการ การ
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ และการ
กระบวนการวดัประเมินผลและการตดิตามผล 

7. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร



  44 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทัง้นี ้
เพ่ือให้การจดัการอาชีวศกึษาตอบสนองจดุมุ่งหมายเพ่ือการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนการศกึษาชาติ และยกระดบัการศกึษาวิชาชีพ
ให้สูงขึน้ต้องค านึงถึง การมีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติการ เป็น
การศึกษาส าหรับวัยเรียนและวัยท างาน การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 
หลกัสตูรแบง่ออกเป็น 9 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอตุสาหกรรม ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม และ
ประเภทวิชาประมง โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนในหมวดวิชาทักษะชีวิตเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและการด าเนินชีวิตในสงัคม การพฒันาตนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีทักษะในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี หมวดทักษะวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด
สมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบ
แก้ปัญหา การบรูณาการความรู้และทกัษะในการปฏิบตั ิซึง่ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ทกัษะ
วิชาชีพพืน้ฐาน กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก การฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ และโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ และกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะวิชาชีพ 

8. หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบ 18 สาขา 
ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมโลหะ ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างซ่อมบ ารุง ช่างเคร่ือง
เรือนและตกแต่งภายใน ช่างต่อเรือ ช่างไฟฟ้าก าลงั ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เมคคาทรอ
นิคส์ อตุสาหกรรมยาง ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ส ารวจ โยธา ชา่งพิมพ์ และเทคนิคแว่นตาและ
เลนส์ 
 

ตอนที่ 2 ครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบญัญัติแห่งชาติ(2559: 
26) ได้กล่าวถึงปัญหาและอปุสรรคของระบบทวิภาคีในประเทศไทยในด้านสถานประกอบการคือ
ไม่มีส่วนร่วมกบัสถานศกึษาในการคดัเลือกนกัศกึษา และขาดการวางแผนร่วมกนักบัสถานศกึษา 
ส่งผลให้ไม่ได้หลักสูตรท่ีเหมาะสม ครูในสถานประกอบการไม่มีความพร้อมส าหรับการฝึกงาน 
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และไม่มีส่วนร่วมท่ีดีพอในการวดัผลการศึกษาสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่สอนงาน มุ่งจะใช้
แรงงานนกัศกึษาขาดแคลนครูฝึกท่ีมีคณุภาพ มีครูฝึกไม่เพียงพอตอ่การสอน และขาดแผนการฝึก
รวมทัง้ให้รายได้แก่นกัศึกษาไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพของนกัศกึษา อีกทัง้ พงษ์ศกัดิ์ กีรตวิินทกร 
และคณะ (2560) ได้ให้ข้อมลูว่าประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในด้านคณุภาพ ความสามารถใน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ช่างเทคนิคขาดทกัษะฝีมือท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานประกอบการ ทัง้นีเ้น่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถผลิต
ก าลังคนได้ตรงกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ท าให้ผู้ ประกอบการต้องมีการฝึกอบรม
เพิ่มเตมิในสถานประกอบการ ในส่วนของสถานประกอบการเอง ครูฝึกก็ขาดความรู้ความสามารถ
ในการฝึกอบรม ขาดรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือสร้างทักษะและสมรรถนะท่ีอยู่บนพืน้ฐานความรู้ท่ี
นกัศกึษามีมาก่อน ด้วยเหตนีุ ้ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะส าเร็จได้ต้องอาศยัปัจจยั
หลายอย่างทัง้ด้านนโยบาย  ตวัผู้ เรียน ครูผู้สอน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ครูฝึกในสถานประกอบการต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่ผู้ เรียน จดัสวสัดิการท่ีจ าเป็น รวมทัง้จดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัครูฝึกในสถานประกอบการไว้ดงันี ้

2.1 ความหมายของครูฝึกในสถานประกอบการ 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(2557 : 4) ได้ให้

ความหมายของค าว่า  ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง บคุลากรท่ีอยู่ในสถานประกอบการท่ี
มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ๆท าหน้าท่ีสอนและฝึกอาชีพให้กับผู้ เรียนในสถานประกอบการ 
และเป็นผู้ ท่ีสถานประกอบการและสถานศกึษาแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีสอน ฝึกอบรมผู้ เรียนท่ีฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  (มปป) ได้ให้
ความหมายของ ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีสอนงาน ฝึกอบรมให้แก่
นกัเรียน นกัศกึษาในสถานประกอบการ 
 

สรุปได้ว่า ครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรในสถานประกอบการท่ีได้รับ
การแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีฝึกงานให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ๆ ให้ท าหน้าท่ีสอนงาน ฝึกอบรม ฝึกอาชีพให้กบั
ผู้ เรียนในสถานประกอบการ 



  46 

2.2 คุณสมบัตขิองครูฝึกในสถานประกอบการ 
การจดัระบบการศึกษาแบบทวิภาคีนัน้ทัง้ของไทยและตา่งประเทศจะให้ความส าคญัใน

เร่ืองคณุสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการ  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ( 2559 : 25) ได้กล่าวว่า ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์สถานประกอบการท่ีจะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีจะต้องเป็นสถานประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีภาครัฐก าหนด กล่าวคือ มี
ความพร้อมในด้านสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝึกในสถานประกอบการ 
ส าหรับในประเทศไทย การท่ีจะผลักดันให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ มีประเด็นท่ีพึงพิจารณาด าเนินการ ใน 3 ประการ 
กล่าวคือ ประการแรก การก าหนดและคดักรองคณุสมบตัิของสถานประกอบการท่ีมีคณุภาพและ
ความพร้อมในการเข้าร่วมการจดัการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อม
ด้านครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งจะต้องผ่านการอบรมการเป็นครูฝึกเช่น การอบรมหลกัสตูรไม
สเตอร์ (Meister) หรือ การอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ โดยจะต้องขึน้ทะเบียนสถานประกอบการท่ีมี
คณุภาพและความพร้อมดงักล่าว ประการท่ีสอง การผลกัดนัความร่วมมือผ่านกลไกสภาวิชาชีพ 
สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ในการพฒันาการจดัการศกึษา หลกัสตูร ครูในสถานศกึษาให้มี
ประสบการณ์การท างานท่ีสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั และประการท่ีสาม การจูงใจให้
สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจงัในการจดัการอาชีวศกึษาในระบบทวิภาคีโดยการ
เชิดชเูกียรติสถานประกอบการท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ทัง้นี ้แนว
ทางการด าเนินการเพ่ือให้ระบบทวิภาคีสามารถด าเนินการได้เตรียมครูในสถานประกอบการให้มี
ความพร้อมส าหรับโครงการ ซึง่สรุปได้วา่ครูฝึกต้องมีคณุสมบตัิเป็นผู้ มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจให้ความรู้
และดูแลนกัศึกษาฝึกงาน มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิ  ส่งเสริมความรู้
ด้วยการแก้ไขปัญหา  เป็นผู้ เสียสละและอุทิศเวลาเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีความรู้ในการวัดผล
การศึกษาของนักเรียนท่ีมาฝึกในสถานประกอบการ นอกจากนีแ้ล้ว ควรมีกฎหมาย กฎเกณฑ์
กฎระเบียบท่ีก าหนดโดยภาครัฐ ในการก าหนดคณุภาพมาตรฐานของผู้ ท่ีจะเป็นครูในสถานศกึษา 
และ ครูฝึกในสถานประกอบการ โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก และ พัฒนาความรู้ทักษะ อาทิ
วิธีการการสอน จิตวิทยาการสอน ความรู้เชิงทฤษฏีความรู้เชิงการปฏิบตักิารประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้การมีประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการส าหรับ
ประเทศไทย หัวใจหลักของการจัดการศึกษา คือ การให้ความส าคัญกับคุณภาพของครูใน
สถานศึกษา และ สถานประกอบการ โดยมีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการคัดกรองขึน้ทะเบียน 
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ส่งเสริมพัฒนา และจูงใจครูในสถานศึกษา ทัง้ครูผู้ สอน และ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการในการพัฒนาการสอน และ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษา สถาน
ประกอบการและภาครัฐ ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกนัในการพฒันาครูในสถานศกึษา (Training the 
Trainers) โดยร่วมกบัสถานประกอบการ สภาอตุสาหกรรม และ หนว่ยงานภาครัฐ อาทิกรมพฒันา
ฝีมือแรงงานส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.)  เป็นต้น 

ศนูย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา(2557 : 85)ได้ก าหนด
คุณสมบัติของครูฝึกในสถานประกอบการไว้ว่า เป็นผู้ ท่ีถ่ายทอดฝีมือในการท างาน มีความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณของผู้ สอน มีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบัติ สามารถควบคุม
อารมณ์ การวางตวั มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีใจรักในการสอนงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมี
บคุลิกภาพท่ีดี 

พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551(2551:20) ได้ก าหนดคณุสมบตัิของครูฝึกใน
สถานประกอบการ ไว้ในมาตรา 55  ต้องมีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี  ้1) เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษา ด้านอาชีพ  2) เป็น
ผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ การ
อาชีวศกึษาก าหนด 3) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึง่ส าเร็จการศกึษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนัน้ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเร็จ
การศกึษาวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนัน้ไม่น้อยกว่า
สามปี หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานใน
สาขาอาชีพนัน้ไม่น้อยกว่าห้าปี และ 4) เป็นผู้ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพ
เฉพาะสาขา มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสงัคมและท้องถ่ิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(2557:2) ได้ระบไุว้ว่า การฝึกอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนตอ่ผู้ เรียนไม่เกินสิบคน ระดบัปริญญาตรีต้องมีครูฝึกหนึ่งคน ต่อผู้ เรียนไม่เกิน
แปดคน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร(มปป. : 4) ได้
ก าหนดคุณสมบัติของครูฝึกไว้ว่า ต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ ท่ีรับนักเรียน 
นกัศกึษาเข้าฝึก และมีบคุลิกภาพ และเจตคตท่ีิดีตอ่การถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ อ่ืน 
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นอกจากนี ้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(2560 : 110,153) 
ได้รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีซึ่งมีข้อเสนอด้านครูฝึก
เพ่ือสนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคว่าครูฝึกในสถานประกอบการนัน้ควรเน้นการฝึก
ทกัษะการสอนและการถ่ายทอดความรู้ ทัง้นีจ้ะต้องด าเนินการอย่างจริงจงัและถือว่าครูและครูฝึก
เป็นหวัใจส าคญัในการยกระดบัคณุภาพของผู้ เรียนในระบบทวิภาคี และในการแก้ไขปัญหาจ านวน
ครูฝึกในสถานประกอบการไม่มีหรือมีน้อย โดยการพฒันาหลกัสตูรส าหรับครูฝึก เพ่ือจดัการสอน
ให้ครูฝึกสอนนกัเรียนนกัศกึษา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งถกูต้องและเป็นระบบ 

พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร และคณะ (2560, 3-11) กล่าวว่า ปัจจัยความส าเร็จของการ
พฒันาก าลงัคน คือ ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือ ครูฝึกช่างเทคนิคชัน้สูงท่ีเรียนว่า Meisterซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงาน และมีความสามารถในการสอนและการฝึกทักษะ 
รวมถึงการบริหารงานสอนและงานฝึกทักษะให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สถาน
ประกอบการท่ีมี Meister จะสมารถฝึกปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการในการพัฒนาตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ กล่าวคือ 1) คณุสมบตัิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดดับ ปวช. ปวส. ในสาขาท่ีเก่ียวกับการฝึกงาน มีประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 4 ปี และสถานประกอบการเป็นผู้ อนุญาตให้เข้าร่วมในการพัฒนา  2) 
หลักสูตร การอบรมใช้ระยะเวลาอบรม 800 ชั่วโมง ตามมาตรฐานเยอรมัน การอบรมเป็นแบบ
บรรยายและการฝึกปฏิบตัิ แบ่เป็น 3 ส่วน คือ 1) การฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้เข้าใจ
และปฏิบัติได้ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเป็นผู้ ฝึกอบรมในสถาน
ประการ ซึ่งท าให้สามารถเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายการฝึก 
การวิเคราะห์งาน การก าหนดสมรรถนะตามต าแหน่งงาน การวางแผนการฝึก รูปแบบการฝึก 
เทคนิคการสอนและการถ่านทอดความรู้ อการผลิตส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม และ 3) ความรู้ด้านกฏหมายและการบริหารองค์กร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ บริหารองค์กรขัน้ต้น เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจัดการการ
ฝึกอบรมของสถานประกอบการ หรือผู้จดัการฝึกอบรม ผู้อ านวยการฝึกอบรม  และ 3) การรับรอง
การผ่านการฝึกอบรม ผู้ ผ่านการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบองค์ความรู้ทัง้ในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบตัิในระหว่างการฝึกอบรม ผู้ ท่ีสอบผ่านการฝึกอบรมในแต่ละส่วนจะได้รับประกาศนียบตัร 
และเม่ือได้รับครบทัง้สามสว่นจงึจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองครูฝึกชา่งเทคนิคชัน้สงู 
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คณิต เฉลยจรรยา และ กมลศกัดิ์ สรุะดม (2559) ได้กล่าวถึงการพฒันามาตรฐานครูฝึก
ในสถานประกอบการ ว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสมด้าน
อาชีวศึกษา ต้องมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลก่อนการออกใบรับรอง ให้สามารถมี
การเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ (Recognition of Prior Learning : RPL) รูปแบบการ
ฝึกอบรมสามารถจัดแบบคอร์สเดียว หรือหลายครัง้ต่อเน่ืองได้ ควรจัดในสถานท่ีท่ีสามารถฝึก
ปฏิบตัิงานได้จริง โดยเนือ้หาท่ีฝึกอบรมแบ่งออหเป็น 1) การวิเคราะห์งานและการก าหนดความ
ต้องการการเรียนรู้ 2) การวางแผนและการเตรียมการฝึกอบรม 3) การด าเนินการฝึกอบรม 4) การ
ประเมินและการพฒันาเพ่ือปรับปรุงการฝึกอบรม ครูฝึกอบรมในสถานประกอบการมี 3 ชัน้ ได้แก่ 
ชัน้ท่ี 3 ชัน้ท่ี 4 และ ชัน้ท่ี 5 ซึ่งสามารถเล่ือนชัน้ได้โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์คือ 1) คณุสมบตัิของผู้
เข้ารับการประเมินคณุวฒุิวิชาชีพในแตล่ะระดบัชัน้ 2) ผา่นการฝึกอบรมและได้รับการประเมินการ
รับรองคณุวฒุิวิชาชีพในแตล่ะระดบัชัน้ และ 3) อายกุารรับรองคณุวฒุิวิชาชีพในแตล่ะระดบัชัน้ 

 
สามารถสรุปได้วา่ คณุสมบตัิครูฝึกในสถานประกอบการท่ีมีบทบาทในการฝึกอบรมและ

ฝึกอาชีพให้กับผู้ เรียนในสถานประกอบการ มีคุณสมบัติประกอบด้วย มีคุณวุฒิทางการศึกษา 
ส าเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
และมีประสบการณ์ประกอบคุณวุฒิการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมหรือการรับรองจากหน่วยงาน 
ผ่านการฝึกอบรมการเป็นครูฝึก ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  มีประสบการณ์ เป็นผู้ ช านาญการด้านอาชีพเป็น
ผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขามีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ มีความรู้ใน
วิชาชีพมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพท่ีฝึก มีความรู้เชิงทฤษฏีความรู้เชิงการปฏิบตัิการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ในการถ่ายทอด วิธีการสอน จิตวิทยาการสอน การ
ส่งเสริมความรู้มีความรู้ในการวัดผลการศึกษาจรรยาบรรณของผู้สอน และมีคุณลักษณะส่วน
บคุคล มีบคุลิกภาพและเจตคตท่ีิดีการวางตวัเหมาะสม มีมนษุยสมัพนัธ์สามารถควบคมุอารมณ์ มี
ความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัตรงตอ่เวลาเป็นผู้ เสียสละและอทุิศเวลามีใจรักในการสอนงานเป็นผู้
มีความมุง่มัน่ ตัง้ใจให้ความรู้และดแูลนกัศกึษาฝึกงาน 

2.3 บทบาทหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
กิติ จิระวฒันผลิน (2549) ได้สรุปบทบาทหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการมีดงันี 1้) 

เตรียมการสอนโดยการจดัท าแผนการสอน โครงการสอน บนัทึกการสอน ส่ือการเรียนการสอน ใบ
ช่วยสอน 2) การด าเนินการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การบรรยาย การอภิปราย  การ
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บรรยายประกอบการสาธิต การน าเสนอผลงาน การสัมมนาผลงานปฏิบัติ การวัดผล และ
ประเมินผล การติดตามผลการเรียนโดยแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน 3) การศึกษา
ค้นคว้าวิจยัในด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการด้านการพฒันาสมรรถภาพของครู
วิชาชีพ รูปแบบการพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาชีพ ด้านการพฒันาอุปกรณ์การสอน สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และเผยแพร่ผลงาน 4) การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวในด้านการศึกษา ด้าน
การปรับตวัเข้ากบัสงัคม ด้านอาชีพการงาน  ด้านการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้  5) การบริการและ
การจดัการกิจกรรมการเรียนการสอน การจดังบประมาณวสัดคุรุภณัฑ์ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
การจัดท าบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุฝึกงาน การท างานด้านธุรการ การให้บริการหน่วยงาน การ
ปฏิบตัิงานช่างวิชาชีพ 6) การจดัการในด้านการปฏิบตัิงาน การสอนภาคปฏิบตัิ การควบคมุดแูล
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนด้านการสาธิต งานด้านการทดสอบ         
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานวิชาชีพช่าง 7) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ ชมรมสมาคมและ ชุมชน ในด้านการสนับสนุนการฝึกงานวิชาชีพช่าง การ
จัดหางาน การติดตามผลผู้ ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการศึกษา  8) การ
ด าเนินงานด้านวิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาของตน โดยการ
เข้ารับการอบรม ศึกษา ค้นคว้า อ่านวารสาร ร่วมกิจกรรมกบัชมรมวิชาชีพ หรือ สมาคมวิศวกรรม
สถาน สมาคมเช่ือมโลหะ สมาคมวิชาชีพอ่ืน ๆ เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ เข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการตามวาระโอกาสท่ีมี และ 9) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามภาระท่ีได้รับ
มอบหมาย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร(มปป. : 4  
http://www.cptech.ac.th/data/dvt/5.pdf) ได้ระบุว่าครูฝึกมีหน้าท่ี เข้ารับการสัมมนาความรู้กับ
สถานศึกษาได้ วางแผนการฝึกอาชีพรายวิชา สอนงานให้กับนกัเรียน นกัศึกษา และประเมินผล
การฝึกอาชีพตามวตัถปุระสงค์ หน้าท่ีของสถานศกึษา 

แทน โมราราย (2558) ได้กลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ควบคมุการฝึกและครูฝึกไว้วา่ ต้อง
ผา่นการฝึกอบรมบทบาทหน้าท่ีของผู้ควบคมุการฝึกอาชีพ ศกึษาเนือ้หารายละเอียดของเนือ้งานท่ี
ต้องด าเนินการฝึก ควบคุมการหมุนเวียนงานให้ผู้ เข้ารับการฝึกอาชีพได้ฝึกครบทุกงาน ศึกษา
วิธีการและขัน้ตอนในการวดัผลประเมินผลผู้ เรียน ออกแบบเอกสารในการประเมินผลให้ครอบคลมุ
เนือ้งานในการฝึก ควบคมุดแูลการขาด ลา มาสาย ของผู้ เรียน ควบคมุดแูลให้แนะน าเพ่ือพฒันา
บุคลิกภาพผู้ เรียน ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือแจ้งสถานภาพการฝึกอาชีพ และเป็นผู้
ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือร่วมกนัประเมินการฝึก 
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พงษ์ศกัดิ์ กีรตวิินทกร และคณะ (2560, 3-11) กล่าววา่ ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือ 
Meister มีบทบาทในสถานประกอบการคือ ศึกษากฏหมายและข้อก าหนดการฝึกอาชีพและ
สมรรถนะวิชาชีพในสาขาท่ีสสถานประกอบการมอบหมายให้ดแูล เป็นผู้จดัท าแผนการปฏิบตัิงาน 
โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฏหมายฝึกปฏิบัติงาน สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะท่ีสถานประกอบการเป็นผู้ก าหนด 

 
สามารถสรุปได้วา่ ครูฝึกมีบทบาทหน้าท่ี ประกอบด้วย 1) ศกึษากฎหมายและข้อก าหนด

การฝึกอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพในสาขาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ดแูล 2) ประสานงาน
กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) พัฒนาตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาของตน เทคนิคการสอนวิชาชีพ การพฒันาอปุกรณ์การสอน สิ่งประดษิฐ์เพ่ือ
การฝึกงาน ฝึกอบรมในบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึก 4) เตรียมการสอน จดัท าแผนการปฏิบตัิงาน 
ศกึษาเนือ้หารายละเอียดของเนือ้งานท่ีต้องด าเนินการฝึกควบคมุการหมนุเวียนงานการบริการและ
การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการฝึกงาน  5) การ
ด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบรรยาย การอภิปราย  การบรรยาย
ประกอบการสาธิต การน าเสนอผลงาน การสัมมนาผลงานปฏิบัติ การจัดการในด้านการ
ปฏิบตังิาน การสอนภาคปฏิบตัิ การควบคมุดแูลเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์ การทดสอบและ
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 6) การให้ค าปรึกษาและการแนะแนว ด้านการปรับตัวเข้ากับ
สงัคม ด้านอาชีพการงาน  ควบคมุดแูลนกัศึกษา และ 7) การวดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ
ตามวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษาการตดิตามผลการเรียน 

2.4 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ 
ค าว่า สมรรถนะ (Competency) ได้มีการให้ความหมายหรือค าจ ากดัความท่ีแตกตา่งกนั

ออกไป ซึง่นกัวิชาการหรือหนว่ยงานท่ีศกึษาเร่ืองสมรรถนะได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
เบญจวรรณ อินตะวงศ์ (2554) ได้สรุปวา่สมรรถนะหรือขีดความสามารถ(Competency) 

หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ(Skill) และคณุลกัษณะของบคุคล (Attributes) ซึ่งบคุคลนัน้
จะแสดงออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคลและมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานท่ีองค์การได้
ก าหนดเอาไว้ 
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อวยชัย สุขณะล้า้ (2559) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถความ
ช านาญ ทักษะ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถปฏิบตัิงานให้ประสบ
ผลส าเร็จและสร้างผลงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีสงูกวา่บคุคลทัว่ไป 

วิภาดา ศรีจอมขวญั(2556) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ (competency) หมายถึงคณุลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากความรู้ทกัษะความสามารถและคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสร้าง
ผลงานท่ีโดดเดน่ในองค์กรและคณุลกัษณะตา่ง ๆ ดงักลา่วของบคุคลอนัเป็นปัจจยัท่ีบง่ชีว้่าบคุคล
จะปฏิบตัิได้โดยการน าเอาความรู้ความเข้าใจ ทกัษะความช านาญ ทัศนคติท่ีดีและประยุกต์เอา
หลักและเทคนิควิธีท่ีจ าเป็นในการท างานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตรงตาม
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายอยา่งมีคณุภาพ และมีประสิทธิผลสงูกวา่มาตรฐานทัว่ไป 

เมธีศีล  สมอุ่มจารย์ (2556)ได้สร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่าสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศกึษาประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะหลัก(Core Competency) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะ
ด้านวิชาการ 2) สมรรถนะด้านเชาวน์ปัญญา 3) สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ 4)สมรรถนะด้านการ
บริหารจดัการ 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน(Functional  Competency) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 
1) สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ 2) สมรรถนะด้านการใช้ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา 3) สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล 4)สมรรถนะด้านการใช้จิตวิทยาส าหรับครู
เพ่ือการจดัการเรียนการสอน 5)สมรรถนะด้านการวิจยัทางการศกึษา 6)สมรรถนะด้านการบริหาร
จดัการในชัน้เรียน และ7)สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสตูร 

3. สมรรถนะเฉพาะ(Specialized Competency) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
สมรรถนะด้านวิชาชีพช่างเฉพาะ 2) สมรรถนะด้านการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 3)สมรรถนะด้าน
ภาวะผู้น าการศกึษาวิชาชีพและ 4)สมรรถนะด้านการเป็นครูมืออาชีพ 

4. สมรรถนะทั่วไป (Generalized Competency) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1)
สมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยี 2) สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 3)สมรรถนะด้านการ
ประสานความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษา 

แทน โมราราย. (2558 :8) ได้กล่าวว่าสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง 
การสอนงาน ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติให้กับผู้ เรียนในสถานประกอบการ  และได้สรุป
สมรรถนะครูไว้ 16 ด้าน มีรายละเอียด ดงันี ้
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1. สมรรถนะด้านความรู้ มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอน  มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง 

 2. สมรรถนะด้านการส่ือสาร และการใช้ภาษา สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพ่ือการส่ือสารความหมายได้ถกูต้อง และตรงประเด็น สามารถ
ใช้ทกัษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียนภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือ
การแสวงหาความรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ 

3. สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร  สามารถจัดท าหลักสูตร ทั ง้หลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรท้องถ่ิน สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร สามารถน าหลกัสูตรไปใช้ได้บรรลุ
จดุประสงค์ สามารถปรับปรุง และพฒันาหลกัสตูร สามารถประเมินหลกัสตูร สามารถสร้างระบบ
การก ากบัดแูลการใช้หลกัสตูร 

4. สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ สามารถบรูณาการสาระการเรียนรู้ ทัง้ภายในและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัชีวิตจริง สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียน สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
การปฏิบตัิจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนคิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาได้ สามารถจดักิจกรรม หรือสนบัสนนุให้
ผู้ เรียน แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียน  สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ ส่ือ และ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้  สามารถประเมินและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

5. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสามารถ และความสมัครใจ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนปฏิบตังิานเป็นกลุม่ และรายบคุคล  

6. สมรรถนะด้านบริหารจดัการชัน้เรียน  สามารถจดับรรยากาศการเรียนรู้  สามารถ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียน และเอกสารประจ าชัน้เรียนและวิชา  สามารถน านวัตกรรม
ใหม่ๆ  มาใช้ในการบริหารจดัการชัน้เรียน  สามารถก ากบัดแูล และแก้ปัญหาในชัน้เรียน 

 7. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษา  
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู้  สามารถ
ออกแบบ และสร้างนวตักรรมทางการศกึษา 

8. สมรรถนะด้านการวัด และการประเมินผล  สามารถวดั และประเมินผลได้ ตาม
สภาพความเป็นจริง  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง การจดัการเรียนรู้ วางแผนการสอน 
พฒันาผู้ เรียน และหลกัสตูร  สามารถสร้าง และหาคณุภาพเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
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9. สมรรถนะด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
วิธีวิจัย การวิจัยในชัน้เรียน การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยและพัฒนา   สามารถน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนรู้  สามารถท าวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 

10. สมรรถนะด้านจิตวิทยาส าหรับครู  มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน  
สามารถช่วยเหลือผู้ เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน   สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคณุภาพชีวิตดียิ่งขึน้  สามารถส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน  
สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทาง
ช่วยเหลือผู้ เรียน  สามารถแนะแนวให้ค าปรึกษา ในการแก้ปัญหาแก่ผู้ เรียน  สามารถติดตาม
ประเมินผลการแนะแนว และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน  สามารถดแูล แก้ไข หรือปอ้งกนัปัญหาท่ี
เกิดขึน้กบัผู้ เรียน 

11. สมรรถนะด้านการสร้างความสมัพนัธ์กับชมุชน  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
ในโอกาสต่าง ๆ  สามารถน าชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศกึษา  สามารถร่วมมือ
กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน   
สามารถจัดบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  ประสานงานกับชุมชนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมของสถานศกึษา 

12. สมรรถนะด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรัก เมตตา 
และปรารถนาดีตอ่ผู้ เรียน  มีความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าท่ี  มีวิสยัทศัน์ และศรัทธาในวิชาชีพครู  
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทัง้กาย วาจา และจิตใจ  
ปฏิบตัตินตามกตกิาของสงัคม  ด ารงชีวิตอยา่งถกูต้องเหมาะสมและดีงาม  

13. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า และการท างานเป็นทีม   ยอมรับข้อตกลงของทีมงาน  
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  มีความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหาใน
การท างาน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของตน  สามารถสนับสนุน 
เสริมแรง ให้ก าลงัใจ และยกย่องให้เกียรติเพ่ือนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม   สามารถปฏิบตัิตน
เป็นผู้น าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกบับทบาท  

14. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ   สามารถเลือกสรรวิธีการพัฒนา
ตนเองได้เหมาะสม  เข้าใจ ยอมรับ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบตัิงานของตนเอง  สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการพฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน   สามารถ
น าและผลิตนวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน  สามารถติดตามความเคล่ือนไหว
ทางวิชาการ และวิชาชีพอยา่งสม ่าเสมอ  สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ  
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15. สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ เรียน   สามารถปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบัผู้ เรียน  สามารถปลูกฝังความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตยให้ผู้ เรียน  การ
พฒันาทกัษะชีวิต สขุภาพกาย และสขุภาพจิตของผู้ เรียน 

16. สมรรถนะด้านการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์  สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา จุด
แข็ง จุดอ่อน ของสถานศึกษา  สามารถวิเคราะห์ตนเอง  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์
ความรู้เพ่ือน าไปใช้พฒันาตนเอง และพฒันางาน 

คณิต  เฉลยจรรยา และกมลศกัดิ์  สุระดม. (2559: 4-9). ได้กล่าวว่าส่วนประกอบของ
มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการส าหรับภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย 4 โมดูล และมี
สมรรถนะ ดงันี ้

โมดลูท่ี 1  : การวิเคราะห์งานและการก าหนดความต้องการการเรียนรู้ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ สามารถด าเนินการวิเคราะห์สถานท่ีท างานส าหรับการเรียนรู้ด้านอาชีพ  ระบุงานท่ี
เก่ียวข้องและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานเพ่ือจัดกระบวนการท างานท่ีส าคญัและ
การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดความต้องการเรียนรู้ 

โมดูลท่ี 2 : การวางแผนและการเตรียมการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
สามารถวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายส าหรับการฝึกอบรม เลือกเนือ้หา วิธีการและวสัดอุปุกรณ์ส าหรับ
การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เลือกและจดัสถานท่ีฝึกอบรมต่าง ๆ  อธิบายและจัดให้มีการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองและสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการสอนและการฝึกอบรม 

โมดลูท่ี 3  : การด าเนินการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ สามารถ :น าเสนอ
และอธิบายงานท่ีต้องเรียนรู้และเง่ือนไขของงานนัน้ ด าเนินการอบรมด้วยวิธีการตา่งๆท่ีเหมาะสม 
ตดิตามและชว่ยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ ฝึกงาน ประเมินการด าเนินการฝึกอบรม 

โมดลูท่ี 4 : การประเมินผลและการพฒันาเพ่ือปรับปรุงการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ สามารถจดัหาวิธีการวดัความรู้ตา่งๆท่ีมุ่งเน้นงาน ประเมินสมรรถนะของผู้ ฝึกงาน ให้
และรับความคดิเห็น สรุปผลการประเมินเพื่อน าไปปรับปรุงการฝึกอบรม 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ หมายถึง
คณุสมบตัิหรือคณุลกัษณะตา่งๆ ของบคุคลในด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคต ิท่ีมีผลท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ เป็นความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์ระหว่างงาน (work) ผลลพัธ์ (result) ผลท่ีได้
จากการท างาน (output) กับคุณลักษณะของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคต ิ
(attitude) ทัง้นีก้ารพัฒนาสมรรถนะของบุคคลนับเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
หน่วยงานต่างๆ ประสบความส าเร็จเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีท าให้องค์กรได้เปรียบทางการ
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แข่งขนั การพฒันามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถาน
ประกอบการ ส่วนการพัฒนาคนในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะนัน้จะเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ คือ ความสามารถ

(Competency) ท่ีแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถประยกุต์ไปใช้เพ่ือการสอนงานนกัศกึษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งสมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ
ส าหรับการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม ประกอบด้วยดงันี ้

1. ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ในด้านการสอนงานและการ
พัฒนาตนเอง ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 
มาตรฐานการจัดการด้านหลกัสูตร มาตรฐานการจัดการด้านสถานศึกษา มาตรฐานการจัดการ
ด้านสถานประกอบการ และมาตรฐานการจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  

2. ด้านทักษะ(Skill) ประกอบด้วย ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะการปฏิบัติ การใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ทกัษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษา ทกัษะการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
ทกัษะการสะท้อนคดิ  

3. ด้านคณุลกัษณะ (Attributes) ประกอบด้วย บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล การรับฟังผู้ อ่ืน การประสานความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา   คณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับครูฝึกในสถานประกอบการ 
ทวีกาญจน์ ตัง้วีระพรพงศ์ (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูฝึกฝีมือ

แรงงานในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเก็บข้อมลูกบั
หวัหน้ากลุ่มงานและครูฝึกฝีมือแรงงานจ านวน 185 คน ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท่ีท าการศกึษาประกอบด้วย ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
ด้านการสอน การการให้ค าปรึกษาแนะแนว และด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพ พบวา่ คณุลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของครูฝึกฝีมือแรงงานด้านท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านการสอน ในขณะคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของครูฝึกฝีมือแรงงานด้านท่ีต ่าท่ีสดุ 2 อนัดบัเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ ด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ และการให้ค าปรึกษาแนะแนว ทัง้นี ้ในประเด็นด้านการสอนงาน ประกอบด้วย 
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ความช านาญในสาขาวิชาชีพท่ีสอน ความสามารถในการสาธิต ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
ความสามารถในการปรับวิธีสอนได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีเทคนิคการสอนงานท่ีเหมาะสม
กับสาขาวิชาท่ีสอน การใช้ส่ือการสอน การวดัประเมินผล การจดัสภาพการเรียนรู้  ซึ่งด้านท่ีสูง
ท่ีสุดได้แก่ มีความช านาญในสาขาวิชาท่ีสอน สามารถสาธิตงานในสาขาวิชาชีพท่ีสอนได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจง่าย และ สามารถจัดการความรู้ในสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนว ท่ีสูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการให้
ค าปรึกษากบัผู้ เรียนและเพ่ือนร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนปรึกษาได้ตามความต้องการ และการ
รักษาความลบัของผู้ เรียน 

วรรณา ตันประภัสร์ (2557, p. 109) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบความร่วมมือในการ
จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งได้ด าเนินการ
วิจยัโดยด าเนินการตามล าดบั จาก การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจดัการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ  การพฒันาระบบความร่วมมือ  
การประเมินระบบความร่วมมือ  การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบความร่วมมือ  การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ  การ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  การเก็บรวมรวมข้อมูล  การติดตามและประมวลผล  การวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการพัฒนาระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศกึษาและสถานประกอบการ แสดงได้ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  ระบบความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ท่ีมา : วรรณา ตนัประภสัร์ (2557, 130) 

 
ผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบตามแนวทางของทฤษฎีระบบ ซึ่งผลการพัฒนาระบบ พบว่า 

ระบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วยการ  1) ก าหนดเปา้หมาย (Goal)  เป็นการก าหนดทิศทางในการจดัการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  2) 
ปัจจยัน าเข้า (Input) ก าหนดให้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษา
และสถานประกอบการ มีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
และการเตรียมความพร้อมให้กบันิสิต 3) กระบวนการ (Process) มีการจดัเตรียมแผนการจดัการ
เรียนรู้แต่ละชัน้ปี และก าหนดความร่วมมือการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 4) ผลท่ีได้รับ (Output) มีการปฏิบตัิตามแผนการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการมีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั 5) ผลลพัธ์ 
(Outcome) มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกัน รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์จริง และผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

สาวิตรี เกตเุสโร (2552)  ได้ท าการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการสมรรถนะครูฝึก
ฝีมือแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาได้แก่ครูฝึกฝีมือ
แรงงาน นักวิชาการฝีมือแรงงานช านาญการ ผู้บงัคบับญัชาระดบัหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และ
หวัหน้ากลุ่มของศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัรวมจ านวนทัง้สิน้ 217 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาสมรรถนะครูฝึกฝีมือแรงงาน
ด้านความรู้ ทักษะ และด้านเจตคติมีปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีความต้องการ
สมรรถนะครูฝึกฝีมือแรงงานในด้านเดียวกันอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้ในด้านความรู้และทักษะ 
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและระเบียบ ด้านการประสานงานฝึกกบัหน่วยงานอ่ืน ด้านเทคนิคการ
สอน ด้านนวตักรรมการฝึก ส่ือประกอบการฝึก ด้านมาตรฝีมือแรงงาน ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
งาน และด้านการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาเฉพาะในด้านเทคนิคการ
สอน พบวา่ปัญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเดน็ท่ีมีสภาพปัญหาสงูท่ีสดุได้แก่ ความรู้ใน
เนือ้หาการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ความรู้เก่ียวกับหลกัสูตร การเลือกใช้ทกัษะการสอนได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

แทน โมราราย (2558). ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพฒันาสมรรถนะ
การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้แก่ หัวหน้างาน ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานในอาชีพมาแล้วมากกว่า 5 ปี ผลการวิจยัสรุปได้ว่าผลการพฒันาและ
ประเมินรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพฒันาสมรรถนะการสอนงานของ
ครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่า ได้กระบวนการท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ขัน้ศกึษาความต้องการในการฝึกอบรม เป็นการรวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และความต้องการฝึกอบรม ตลอดจนสภาพของการปฏิบตังิานจริงของครูฝึกในสถานประกอบการ 
2) ขัน้ออกแบบ เป็นขัน้ตอนการออกแบบ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของครูฝึกเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 3) ขัน้การทดลองใช้เป็นขัน้ตอนการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม หลังจากการปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว 4) ขัน้ใช้จริง เป็นการน าชดุฝึกอบรมไปใช้กบั



  60 

กลุ่มของครูฝึกในสถานประกอบการ 5)ขัน้ติดตาม เป็นการติดตามผล โดยก าหนดแผนการติดตาม
ผลของครูฝึก การน าเคร่ืองมือไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล ส่วนผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
นอกจากนีผู้้ เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าการจดัฝึกอบรมในภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
และการประเมินผลผลิตพบว่า ผู้นิเทศก์มีความพึงพอใจต่อการน าความรู้และทกัษะของครูฝึกใน
สถานประกอบการทีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และผู้ เรียนมีความพึงพอใจตอ่การสอนของครูฝึกในสถานประกอบการใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอ่คณุลกัษณะของ
ผู้ เรียน ด้านการคิด การท างาน และการแก้ปัญหา ในระดบัมาก จากผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมทกุรายการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.6 บทสรุปเก่ียวกับครูฝึกในสถานประกอบการ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับครูฝึกในสถานประกอบการทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ สามารถสรุปเป็นสาระส าคญัของครูฝึกในสถานประกอบการได้ดงันี ้
1. สาระส าคญัของครูฝึกในสถานประกอบการครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง 

บุคลากรในสถานประกอบการท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีฝึกงานให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ๆ ให้ท าหน้าท่ี
สอนงาน ฝึกอบรม ฝึกอาชีพให้กบัผู้ เรียนในสถานประกอบการ 

2. คณุสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการ คณุสมบตัคิรูฝึกในสถานประกอบการท่ี
มีบทบาทในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับผู้ เรียนในสถานประกอบการ มีคุณสมบัติ
ประกอบด้วย 1) คุณวุฒิทางการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ   หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และมีประสบการณ์ประกอบคณุวฒุิการศกึษา 2) การ
ฝึกอบรมหรือการรับรองจากหน่วยงาน ผ่านการฝึกอบรมการเป็นครูฝึก ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  3) 
ประสบการณ์ เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขามีประสบการณ์
การท างานในสถานประกอบการ 4) ความรู้ในวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพท่ีฝึก 
มีความรู้เชิงทฤษฏีความรู้เชิงการปฏิบตัิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความรู้ในการ
ถ่ายทอด วิธีการสอน จิตวิทยาการสอน การส่งเสริมความรู้มีความรู้ในการวัดผลการศึกษา
จรรยาบรรณของผู้ สอน 6) คุณลักษณะส่วนบุคคล มีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีดีการวางตัว
เหมาะสม มีมนุษยสมัพนัธ์สามารถควบคมุอารมณ์ มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัตรงต่อเวลา
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เป็นผู้ เสียสละและอุทิศเวลามีใจรักในการสอนงานเป็นผู้ มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจให้ความรู้และดูแล
นกัศกึษาฝึกงาน 

3. บทบาทหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการมี
บทบาทหน้าท่ี ดงันี ้1) ศกึษากฎหมายและข้อก าหนดการฝึกอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพในสาขาท่ี
สถานประกอบการมอบหมายให้ดูแล 2) ประสานงานกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ ร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) พัฒนา
ตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาของตน เทคนิคการสอนวิชาชีพ 
การพฒันาอุปกรณ์การสอน สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการฝึกงาน ฝึกอบรมในบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึก 
4) เตรียมการสอน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาเนือ้หารายละเอียดของเนือ้งานท่ีต้ อง
ด าเนินการฝึกควบคมุการหมนุเวียนงานการบริการและการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหารจดัการวสัดคุรุภัณฑ์เพ่ือการฝึกงาน 5) การด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การบรรยาย การอภิปราย  การบรรยายประกอบการสาธิต การน าเสนอผลงาน การสมัมนา
ผลงานปฏิบตัิ การจัดการในด้านการปฏิบตัิงาน การสอนภาคปฏิบตัิ การควบคุมดูแลเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์ การทดสอบและการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน 6) การให้ค าปรึกษาและ
การแนะแนว ด้านการปรับตวัเข้ากบัสงัคม ด้านอาชีพการงาน  ควบคมุดแูลนกัศกึษา 7) การวดัผล
และประเมินผลการฝึกอาชีพตามวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษาการตดิตามผลการเรียน 

4. สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ คือ ความสามารถ(Competency) ท่ี
แสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรมท่ีสามารถประยกุต์ไปใช้เพ่ือการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม ซึ่งสมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการส าหรับการสอนงาน
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  1) ด้านความรู้ 
(Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ในด้านการสอนงานและการพัฒนาตนเอง ความรู้ด้าน
จิตวิทยาการสอนงาน ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ มาตรฐานการจดัการด้านหลกัสตูร 
มาตรฐานการจดัการด้านสถานศกึษา มาตรฐานการจดัการด้านสถานประกอบการ และมาตรฐาน
การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  2) ด้านทกัษะ(Skill) ประกอบด้วย ทกัษะทางวิชาชีพ 
ทกัษะการปฏิบตัิ การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร ทกัษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษา ทกัษะการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการสะท้อนคิด  3) ด้านคุณลักษณะ (Attributes) ประกอบด้วย 
บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับฟังผู้ อ่ืน การประสานความร่วมมือในการ
จดัการอาชีวศึกษา   คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การท างานเป็นทีม การพฒันา
ตนเองและวิชาชีพ 
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ตอนที่ 3 การสอนงาน 
การสอนงาน(Coaching)เป็นกระบวนการในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนงานจากผู้ บังคับบัญชาถึงผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้
ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทางเพ่ือให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศกัยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กัน การ Coaching เป็น
เทคนิค ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีจะท าให้ทัง้ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชาท างานได้อยา่ง
มีศกัยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลง มีผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, 2552)โดยกระบวนการดงักล่าว ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผน การน าไปใช้และการ
ประเมินผล (Eric & Melville, 2009)  ซึ่งได้มีสถาบันการศึกษาน าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการ
นิเทศเพ่ือพฒันาสมรรถนะในการสอนของครูอย่างกว้างขวาง การสอนงานและการเป็นพ่ีเลีย้งมี
ลกัษณะส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความหมายของการสอนงาน 
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถตาม

เปา้หมายท่ีก าหนด หรือมีศกัยภาพในการท างานสงูขึน้ ดงัท่ี ยวุดี เกตสมัพนัธ์ (2554, pp. 2-3) ได้
กล่าวถึงความหมายของการสอนงานสรุปได้วา่การสอนงานคือศลิปะในการชว่ยให้ผู้ อ่ืนมีผลงานดี
ขึน้ ได้เรียนรู้และได้พัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ
คณุสมบตัิส่วนบุคคล เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคและ
วิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรมีศกัยภาพในการท างานท่ีสูงขึน้ บรรลุความก้าวหน้าในงานอาชีพ
การสอนงานจึงมิได้เป็นเพียงแค่การบอกสาระหรือบอกถึงวิธีการท างานเท่านัน้  แต่หมายรวมถึง
การสร้างสมัพนัธภาพการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา  ให้ค าแนะน า  การเสริมสร้างพลงัอ านาจ
และให้โอกาสในการท าสิ่งตา่งๆให้ดีขึน้  สอดคล้องกบัท่ี วรรณวรางค์ ทพัเสนีย์ (2553, p. 45)และ 
(2013) ได้กลา่วถึงความหมายของการสอนงานไว้วา่การสอนงานเป็นการพฒันาความรู้และทกัษะ
ของบุคคลเพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึน้หรืออีกนัยหนึ่งการสอนงานมุ่งเน้นให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการท างานได้ดีขึน้ ในการสอนงานหัวหน้างานหรือผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่าจะให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติงานแก่ลูกน้องหรือพนักงานใหม่โดยเป็น
กระบวนการท่ีใช้เวลาไม่นานและมักจะมีลักษณะเป็นการพูดคุยหารือกันเป็นครัง้คราว เพ่ือ
ปรับปรุงการท างานในด้านใดด้านหนึ่งแบบมีเปา้หมายท่ีชดัเจนและเฉพาะเจาะจงดงันัน้การสอน
งานจะเป็นกระบวนการท่ีหวัหน้างานใช้ในการพฒันาศกัยภาพของลูกน้องให้มีความรู้ ทกัษะและ
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พฤติกรรมในการท างานให้บรรลผุลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้โดยเน้นผลการปฏิบตัิงานหรือเนือ้หาของ
งานเป็นส าคญัโดยใช้การส่ือสารทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

นอกจากนี ้การสอนงานยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารการนิเทศท่ีอธิบาย กระตุ้น 
ชีแ้จงและพฒันาการท างานของบคุคล (ชญาพิมพ์ อสุาโห, 2556, p. 2)โดยเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้สอนงานและผู้ รับการสอนงาน ดงัท่ี เฮอร์มิเนีย ไอบารา (2554, p. 16) และ Carol (2012, p. 26) 
ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนงานไว้ว่า  คือกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนงานและผู้
ได้รับการสอนงาน  โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาผลการปฏิบตัิงานหรือพฒันาความสามารถ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดสอดคล้องกับท่ี  Knight. J. (2009, p. 30) 
ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนงานว่า หมายถึง การพฒันาผลการปฏิบตัิงาน โดยนกัพฒันา
มืออาชีพท่ีอยู่เคียงข้างผู้ เป็นหุ้นส่วน (partners) เพ่ือช่วยชีแ้นะ และช่วยเหลือด้วยการน าวิธีการ
สอนท่ีพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีน าไปสู่การปฏิบตัิได้ เช่นเดียวกับท่ี กันยา กองสูงเนิน (2556: 
online) ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนงานไว้ว่า   การสอนงานเป็นการชีแ้นะครู โดยผู้สอน
งาน (Coach) อาจเป็นผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ ชีแ้นะภายในท่ีสามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอน
งานส่วนใหญ่เป็นครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกนั ผู้ ชีแ้นะจะเน้นไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบตัิงาน 
และพัฒนาศักยภาพ ของครู การสอนงานเป็นการส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการระหว่างผู้ บ ริหารสถานศึกษา และครู   เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two way 
Communication) ท าให้ผู้บริหารสถานศกึษา และครูได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ณฐัรดา เจริญสขุ, สริุนทร์ ชมุแก้ว, and เกษราภรณ์ สตุตาพงค์ (2558) ได้ให้ความหมาย 
การสอนงาน เป็นปัจจยัหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เป็นการเพิ่มพูน
ทกัษะและเป็นการดึงศกัยภาพท่ีมีในตวัพนกังานให้ออกมาให้มากท่ีสุด เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน และเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จให้แก่องค์กร ผู้สอนงาน คือ กญุแจ
ส าคญัท่ีจะท าให้การสอนงานนัน้ประสบผลส าเร็จ ดงันัน้ผู้สอนงาน จึงควรเรียนรู้พฤติกรรมของผู้
ถูกสอน พร้อมทัง้พัฒนากระบวนการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะการสอนงานคือกลยุทธ์
ส าคญัในการสร้างสมรรถนะท่ีเป็นเลิศในการท างาน บทความฉบบันีไ้ด้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนงาน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการสอนงาน และได้น าเสนอกลยทุธ์การ
สอนงานแบบ 360 องศา คือ กลยทุธ์หวัหน้าสอนงานลกูน้อง กลยทุธ์ลกูน้องสอนงานหวัหน้าหรือผู้
อาวุโสกว่าในองค์กร เพ่ือปรับทศันคติให้ตรงกันของคนตา่งวยั เพ่ือเรียนรู้ให้ก้าวทนัเทคโนโลยีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และกลยทุธ์ตวัเองสอนงานตวัเองเพ่ีอพฒันาตวัเองสูค่วามส าเร็จ เพ่ือ
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เป็นอีกแนวทางในการน าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเกิด
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 
กล่าวโดยสรุป การสอนงานเป็นกระบวนการพฒันาความรู้ ทกัษะความสามารถในการ

ปฏิบตัิงานของบุคคล โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้ สอนงาน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ช่วยถ่ายทอดความรู้ และทักษะ ตลอดจนให้ค าแนะน าเก่ียวกับพฤติกรรมในการ
ท างาน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้ รับการสอนงานสามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมาย
ท่ีก าหนด หรือมีผลการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

3.2 ความส าคัญของการสอนงาน  
การสอนงานมีความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร ซึง่จะส่งผลตอ่

การพฒันาองค์กรให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด ดงัท่ีมีผู้ให้ความส าคญัของการสอนงานดงันี ้
สมิต สชัฌุกร (2547, pp. 15-16) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการสอนงานไว้ว่าการสอน

งานท าให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิค
การปฏิบตัิลดความผิดพลาดเสียหายและเวลาในการท างาน นอกจากนี ้ยังเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจ ท าให้ผู้บงัคบับญัชากบัผู้ ใต้บงัคบับญัชามีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น อีกทัง้ยงั
ท าให้องค์ความรู้ไม่ติดกบัตวับคุคลเม่ือมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้ สืบตอ่งานได้ โดยประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการสอนงาน ประกอบด้วย 

1. แก้ปัญหาผลการปฏิบัติงาน  มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณมีผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่าง
น้อยคนหนึ่งท่ีไม่สามารถรับผิดชอบงานท่ีคณุมอบหมายได้  มีคนหนึ่งเขียนรายงานส่งคณุ  โดยไม่
เรียงเร่ืองราวตามระยะเวลา  อีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จกัวิธีการท่ีจะจดัแบง่เวลาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งท่ีไม่เคย
เสนอความคิดเห็นอะไรเลยในการประชมุพนกังานรายสปัดาห์  ข้อจ ากดัในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านีท้ า
ให้งานของคณุมีความยากยิ่งขึน้  ซึง่สว่นใหญ่แล้วการสอนงานสามารถแก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ 

2. พฒันาทกัษะของพนกังาน  การสอนงานเป็นวิธีการหนึ่งในการพฒันาทกัษะใหม ่
ๆ ให้กับพนักงาน  ซึ่งพนักงานท่ีมีทักษะมากกว่าก็สามารถท่ีจะสลบัสบัเปล่ียนกันมาสอนทักษะ
งานประจ า  แทนท่ีคุณจะต้องเสียเวลามาสอนเอง  ความสามารถของคุณสนการกระจายงาน
เหลา่นีอ้อกไปจะท าให้คณุมีเวลาท่ีจะคดิวางแผนและสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ อ่ืนมากขึน้ 

3. เพิ่มผลิตภาพ  การถ่ายทอดวิธีการท างานและประสิทธิผลท่ีต้องการผ่านการสอน
งานจะท าให้บุคลากรมีความสามารถสูงขึน้  ซึ่งก็แน่นอนว่าผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานของ
คณุก็จะดีขึน้  รวมไปถึงสถานะของคณุในบริษัทด้วย 
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4. สร้างผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีมีโอกาสได้รับการแต่งตัง้  ส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานของคณุถกูก าหนดโดยความสามารถในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีอยู่ภายใต้การ
บงัคบับญัชาของคณุ  คณุมีช่ือวา่เป็นผู้จดัการท่ีเตรียมบคุลากรเพ่ือให้รับผิดชอบงานท่ีส าคญัฯ  ใน
บริษัทหรือไม่  การท่ีคณุมีช่ือเสียงในลกัษณะนีจ้ะท าให้ความเป็นดาวเดน่ในตวัคณุเปล่งประกาย
ออกมา  การท่ีคณุเตรียมผู้ใต้บงัคบับญัชาของคณุให้รับผิดชอบงานใหญ่ได้  จะเป็นการเพิ่มความ
เป็นไปได้ท่ีคณุจะเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตอ่ไป  ทัง้นี ้ เป็นเพราะคณุได้พฒันาคนขึน้มาให้
สามารถรับผิดชอบงานเดมิแทนคณุได้ 

5. ธ ารงรักษาพนกังานไว้ได้  คณุใช้เวลามากเกินไปในการสมัภาษณ์และหาคนมา
แทนพนกังานเดิมหรือไม่  การสอนงานสามารถช่วยลดอตัราการลาออกของหนกังาน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของบุคลากรในกลุ่มท่ีคุณต้องการจะรักษาไว้  ท าไมจึงเป็นเช่นนี ้ บุคลากรจะภักดีกับ
องค์กรและได้รับการจงูใจเม่ือเจ้านายทุม่เทเวลาเพ่ือชว่ยพฒันาทกัษะในการท างานให้กบัพวกเขา  
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีท าโดยสมคัรใจ  และเป็นความร่วมมือระหว่างกนั  การสอนงานจงึเป็นการ
สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจกันระหว่างผู้จดัการและผู้ ใต้บงัคบับญัชา  และความไว้ใจกนันีเ้องท่ีสร้าง
ความภกัดีให้กบัองค์กร 

6. สนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมในการท างานเชิงบวก  การสอนงานท่ีดีก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างาน  และแรงจงูใจท่ีเพิ่มสงูขึน้  นอกจากนี ้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใน
การท างานกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  ท าให้งานของคณุในฐานะผู้จดัการง่ายย่ิงขึน้ 

วรรณวรางค์ ทัพเสนีย์  (2553: 49) และSchofield  (2013)ได้กล่าวถึงความส าคญัของ
กระบวนการสอนงานไว้วา่ การสร้างวฒันธรรมการสอนงานให้เกิดขึน้ในองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ายโดยหัวหน้างานจะได้ประโยชน์จากการท่ีลูกน้องท างานได้ถูกต้องทันเวลารับรู้ถึงปัญหา
อุปสรรคในการท างานและความคาดหวงัของลูกน้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานและ
ชมเชยให้ก าลังใจการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของลูกน้องส่วนลูกน้องก็จะได้รับรู้และเข้าใจ
เปา้หมายการท างานขององค์กรและความคาดหวงัของหวัหน้า รู้จดุแข็งและจดุอ่อนในการท างาน
ของตนเอง มีก าลงัใจในการท างาน เม่ือทัง้หวัหน้าและลกูน้องได้รับประโยชน์จากการสอนงานผล
การปฏิบตังิานขององค์กรก็จะบรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้ได้ดียิ่งขึน้นอกจากนีก้ารส่ือสารสองทาง
ท่ีเกิดขึน้ในการกระบวนการสอนงานยังช่วยเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554, p. 69) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
สอนงานไว้ว่า การสอนงานเป็นยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรท่ีช่วยเติมเต็มศกัยภาพ
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ความสามารถของพนกังานกระตุ้นให้พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ในการท างาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
ผลผลิตของการปฏิบัติงานโดยรวม อีกทัง้ยังช่วยสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกนั 

นอกจากนี ้ยงัมีการกล่าวถึงประโยชน์ของการสอนงานท่ีมีต่อบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยยวุดี เกตสมัพนัธ์ (2554: 7) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนงานท่ีส่งผลตอ่หวัหน้างานไว้ว่า
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีใช้ผลักดนัและสนบัสนุนให้ลูกน้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานท่ีก าหนดช่วยแบ่งเบาภาระงาน เน่ืองจากลกูน้องท างานได้อย่างถกูต้อง ส่งมอบงาน
ตามเวลาท่ีก าหนดท าให้มี เวลาเพียงพอท่ีจะคิดพิจารณาปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  สามารถแจ้งให้ลูกน้องรู้ถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์และปัญหาการ
เปล่ียนแปลงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กรรวมทัง้จุดเด่น หรือจุดท่ีต้องการให้
ลูกน้องปรับปรุงการท างานนอกจากนี ้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการท างานระหว่าง
หัวหน้าและลูกน้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีมมีโอกาสรับรู้ความ
ต้องการท่ีลกูน้องคาดหวงั และปัญหา อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในการท างานของลกูน้องอีกด้วย  

สอดคล้องกบัท่ี กันยา กองสูงเนิน (2556: online) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนงาน
ท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่ ครู สถานศกึษา และผู้สอนงานดงัตอ่ไปนี ้

1. ประโยชน์ตอ่ผู้สอนงาน (Coach) การสอนงานสามารถช่วยเหลือครูในการสะท้อน
จดุเดน่และจุดท่ียงัมีปัญหาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง ซึ่งครูสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้ผู้สอนงานสามารถท าความเข้าใจเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ    กลยทุธ์ และปัญหา การ
เปล่ียนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมี
ทิศทางในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา 
อปุสรรค ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึง่จะน าไปสูข้่อมลูเก่ียวกบัความต้องการในการนิเทศ
อย่างแท้จริง อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานระหว่างผู้สอนงานและผู้ รับการ
นิเทศ 

2. ประโยชน์ตอ่ครูผู้ รับการสอนงาน (Coachee)การสอนงานจะชว่ยให้ครูมีโอกาสใน
การรับทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถน าไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เข้าใจขอบเขต เปา้หมาย ของงาน และความต้องการท่ีผู้สอน
งานคาดหวังได้รับรู้สถานการณ์การเปล่ียนแปลง ปัญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และภารกิจท่ีสถานศึกษาก าลังด าเนินการในปัจจุบัน และจะด าเนินการต่อไปใน
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อนาคต อีกทัง้ยงัได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัผู้สอนงานและมี
สว่นร่วมกบัผู้สอนงานในการพิจารณา แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา การสอนงานช่วยให้สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน 
(Organization Performance) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ด้านการท างานตามนโยบาย กลยุทธ์ วิธีการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ รวมทัง้เป็นการสง่เสริมการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมในสถานศกึษา 

แพตตี ้แม็คมานสั and จิตรดา สิงห์ค า (2552)ได้กล่าวว่า การสอนงานเพ่ือปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมการสอนงานเพื่อปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เป็นเร่ืองท่ีหวัหน้างานส่วนใหญ่มกัจะลืม หรือมกั
ไม่ให้ความส าคญั เพราะคิดว่าพฤติกรรมของพนักงานเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน 
หรือเป็นเร่ืองของพนักงานผู้ นัน้เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถปฏิเส ธได้ว่า 
พฤตกิรรม หรือการแสดงออกของพนกังานจะส่งผลตอ่การปฏิบตังิานด้วย ตวัอยา่งเช่น พนกังานท่ี
ท างานเก่ง แต่ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท หรือพนกังานท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการท างาน 
และหน่วยงาน พฤติกรรมเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบตอ่วิธีการคิด วิธีการปฏิบตัิงาน และผลลพัธ์ของ
งานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในการประเปล่ียนพฤติกรรมนัน้ต้องอาศยัระยะเวลา โดยขึน้อยู่กับตวั
พนกังานและวิธีการท่ีเราเลือกใช้  

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557)และ สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554) การสอนงานมีคุณค่า
เป็นพิเศษท าให้เกิดผลดี ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสงู เพราะเป็นการชว่ยเพิ่มศกัยภาพให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการพัมนาทรัพยากรบุคคล โดย
พิจารณาว่า มีงานใดท่ีผฝู้ด ารงต าแหน่งยังไม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง หรือพิจารณาว่า 
ผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งใดจ าเป็นต้องรู้งานเพิ่มมากยิ่งขึน้เพ่ือให้ท างานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ในการสอนงานโดยทัว่ไปจะเป็นหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาโดยตรง ท่ีจะต้องควบคุมดูแลให้มีการ
สอนงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยทัว่ไป การสอนงานมีความส าคญักล่าวคือ 1) ไม่เกิดการลอง
ผิดลองถูก การสอนงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเสียหายและ
เวลาการท างาน 2) การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการ
ปฏิบัติงานจากหัวหน้าไปสู่ผู้ ร่วมทีมงานช่วยให้เกิดความรู้ในการท างานท่ีถูกต้อง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในการท างาน 3) การปฏิบตัิงานสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั สามารถปรับปรุงงาน
ให้ดีขึน้ 4) ไม่เสียเวลาแก้ไข้งานท่ีผิดพลาดและบกพร่อง 5) ผู้บังคัญบัญชากับผู้ บังคับบัญชา
ไว้วางใจกันและเป็นโอกาสท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็น 6) ท าให้องค์ความรู้ไม่ติดกบัตวับคุคลเม่ือ
การเข้าออกจากงานก็มีผู้ผู้ สืบตอ่งาน 
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วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557)และ สมศกัดิ์ ประเสริฐสุข (2554) การสอนงานจะท าให้
ได้รับผลตรงตามความต้องการ ของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายทัง้ต่อตวัหัวหน้า พนกังานและหน่วยงาน 
ดงันีคื้อ  หวัหน้ามอบหมายงานได้มากขึน้ หวัหน้าไมต้่องเสียเวลาแก้ไขงาน หวัหน้าได้ทบทวนและ
ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน พนกังานปฏิบตังิานได้ตรงตามความต้องการ  พนกังานท างานเต้น
ไม่เกิดความผิดพลาด  พนกังานไม่ต้องทนรับค าต าหนิ  เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างหวัหน้ากับ
พนักงาน หัวหน้าควบคุมงานง่ายขึน้เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกัน  เกิดการมีส่วนร่วมและสร้าง
แรงจูงใจ ในการท าให้หน่วยงานเข้มแข็ง สามารถใช้พนักงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ลด
ความสญูเสียจากการเกิดอบุตัเิหตใุนการท างาน 

 
จากการน าเสนอความส าคญัของการสอนงานจากนกัวิชาการตา่ง ๆ สามารถวิเคราะห์ได้

ว่า การสอนงานมีความส าคญั เป็นการสร้างจุดร่วมในการรับรู้เป้าหมายการท างานขององค์กร 
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพในการท างานทัง้ของบุคลากรและองค์กร ลดความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน ท างานได้ถูกต้องทันเวลา เพิ่มผลิต และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู้ ร่วมงาน  

3.3 องค์ประกอบของการสอนงาน 
การสอนงานประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายประการท่ีช่วยให้การถ่ายทอด

ความรู้ ทกัษะความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ระหว่างผู้ สอนงานกับผู้ รับการสอน
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเปา้หมายท่ีก าหนด ดงัท่ียวุดี เกตสมัพนัธ์ (2554: 5) กล่าวว่า
การสอนงานเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย วิธีการหรือเทคนิคต่างๆท่ีวางแผนไว้อย่างดี และ
ได้รับการด าเนินการตามขัน้ตอนจนกระทัง่บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการไปให้ถึง 3 ประการ ได้แก่  การ
แก้ปัญหาในการท างาน  การพัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ทกัษะหรือความรู้ในการท างาน ในขณะท่ี ไอบารา(2554: 17) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการสอนงานโดยเพิ่มองค์ประกอบเก่ียวกับบุคคล ประกอบด้วย องค์ประกอบทัง้หมด3ประการ 
ได้แก่ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการท างาน  แรงสนบัสนุนส่วนตวั และความท้าทายส่วนบุคคล  
โดยส่วนประกอบทัง้หมดนีป้ระสานอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจกันระหว่างผู้จดัการ ผู้สอนงาน 
และผู้ ใต้บังคับบัญชา/ผู้ เรียนงาน  เน่ืองจากการสอนงานเป็นประสบการณ์ระหว่างบุคคล  
ความส าเร็จในการสอนงานจงึต้องอาศยัความเข้าใจกนัด้วยดี   

องค์ประกอบข้างต้นสอดคล้องกบัท่ี Thomas and Smith (2009)ได้กลา่วถึงลกัษณะการ
สอนงานว่าเป็นการช่วยให้บคุคลได้ประสบความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้  โดยการสอนงาน
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ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) ปรัชญา คือ ความสมัพนัธ์ หรือกระบวนการ
จดัการปัญหาด้วยตนเอง การค้นหาจดุเด่น 2) หลกัการ  คือ การสอนงาน  การเรียนรู้เป็นขัน้ตอน 
เป็นการบริหารจดัการ การเพิ่มความเข้มแข็ง  การเห็นคณุคา่ในตนเอง 3) กระบวนการ คือ การให้
ค าปรึกษา การสอนงาน การสร้างระบบพ่ีเลีย้ง การให้ค าแนะน า  โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาอาศัย  
ความเป็นอิสระ การสร้างความผูกพนั การเสนอทางเลือกท่ีไม่ใช่การสัง่การ  นอกจากนี ้การสอน
งานยงัมีลกัษณะปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ สอนงานและผู้ ได้รับการสอนงานในลักษณะของกลุ่มเล็ก
หรือรายบุคคล  และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีหลักการพืน้ฐานในการท างาน  ได้แก่  
การเรียนรู้ร่วมกัน การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเสริมพลังอ านาจ เป็นการช่วย
ค้นหาพลงัในตวับุคคล  เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องใช้
หลายวิธีการร่วมกนัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้ 

 
กล่าวโดยสรุป การสอนงานประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ แรงกระตุ้นส่วน

บุคคล การสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการถ่ายทอดความ รู้และทักษะ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
สถานการณ์จริง เพ่ือน าความรู้ท่ีได้จากการสอนงานไปใช้ให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3.4 บทบาทของผู้สอนงาน 
บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการท่ีจะท าให้การสอนงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด คือ ผู้สอนงาน ซึ่งคณุลกัษณะส าคญัและบทบาทของผู้สอนงานดงัตอ่ไปนี ้จะช่วยให้การ
สอนงานประสบความส าเร็จ 

สมิต สชัฌกุร (2547: 33-34) กล่าวถึงคณุสมบตัิของผู้สอนงานท่ีดีไว้ว่า การสอนงานนัน้
ผู้สอนกบัผู้ รับการสอนจะต้องใกล้ชิดและมีความเช่ือถือในกนัและกนั ผู้สอนจะต้องเช่ือว่าผู้ รับการ
สอนสามารถท่ีจะรับการสอนได้ ส่วนผู้ รับการสอนก็ต้องเช่ือว่าผู้สอนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ใน
การท างานให้แก่ตนได้ โดยลกัษณะของผู้สอนท่ีดี จะต้องมีความรู้และความสามารถในงานท่ีจะ
สอนมีความรักในการถ่ายทอดความรู้มีความมุง่มัน่จริงจงัในการสอนให้เกิดผลส าเร็จมีความตัง้ใจ
ในการสอนมีทกัษะในการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจมีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้ รับการสอน 
และมีจิตวิญญาณของการเป็นครู 

ยุวดี เกตสัมพันธ์ (2554: 7-8) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ สอนงานไว้ว่าเป็นการมุ่งเน้น
ความสนใจของผู้ ได้รับการสอนงาน เพ่ือลดสิ่งรบกวนทัง้หลาย และเพ่ือช่วยให้ศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงานดีขึน้ โดยผู้สอนงานมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้ผู้ รับการสอนงานรู้จกัคิดและท า
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ด้วยตนเอง  สร้างสรรค์ บรรยากาศของความไว้วางใจ  ให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าสถานท่ีแห่งนีคื้อท่ี
ท างานท่ีสามารถทุม่เทท างานได้โดยไม่ต้องกงัวลใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจากการท างานขึน้มา ก็
เป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้  รวมทัง้กระตุ้นให้คงความรับผิดชอบในสถานการณ์การเรียนรู้  โดยปรับให้
สอดคล้องกับแต่ละบุคคล และช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิและระหว่างการสอนงาน 
นอกจากนีย้งัได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้สอนงานท่ีดี ว่าต้องมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ เคารพ
ปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจตอ่การเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้ เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีได้รับ
การสอนงานเป็นคนลงมือท าเป็นผู้ ฟังท่ีดี  พยายามท าความเข้าใจกบัเอกลกัษณ์ของแตล่ะคน และ
ใช้ระบบประเมินผลเพ่ือสร้างความมัน่ใจในเปา้หมาย  

อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (2559, p. 6) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ สอนงานควรมีบทบาทในการ
สนบัสนุนให้ผู้ รับการสอนงานปรับปรุงงานทกัษะ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วยแก้ปัญหาให้
ค าแนะน าในเร่ืองทิศทางอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพสร้างสรรค์บรรยากาศของความไว้วางใจ
ระหว่างกนักระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบในสถานการณ์การเรียนรู้และปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมตอ่บคุคล ตลอดจนให้ข้อมลูปอ้นกลบัในเชิงบวกอยา่งตรงไปตรงมา 

Toll (2014) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนงานสรุปได้ว่า ผู้สอนงานมีบทบาทในการช่วย
ครูให้เกิดความตระหนักว่าอะไรคือสิ่งท่ีเค้ารู้และสามารถท าได้ ช่วยครูให้พัฒนาความสามารถ 
เพ่ือท าให้สามารถใช้ความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และ
สนบัสนนุครูให้ได้เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

Killion (2009, p. 7) ได้น าเสนอบทบาทหน้าท่ีของผู้สอนงานไว้ว่า เป็นการแนะน าให้ครู
น าข้อมลูตา่งๆมาใช้ (Data Coach) เป็นแหล่งข้อมลูให้ครู (Resource provider) เป็นพ่ีเลีย้งให้ครู
ใหม่ (Mentor) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรส าหรับครู (Curriculum Specialist) เป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการสอน (Instructional Specialist) เป็นผู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  (Classroom 
Supporter) เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  (Learning Facilitator) เป็นผู้ น าโรงเรียน
(School Leader)  เป็นตัวกระตุ้ นการเปล่ียนแปลง  (Catalyst for Change)  และเป็นผู้ เรียน 
(Learner) 

Tanner and Vains-Loy (2009, pp. 11-13) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนงานไว้ว่า ผู้สอน
งานคือผู้ ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูพฒันาการคิดและการปฏิบตัิ และช่วยส่งเสริมจดุแข็งท่ีครูมีอยู่
ผา่นการใช้การสงัเกต การฟัง  กลยทุธ์การตัง้ค าถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบัเชิงโครงสร้าง และการ
ก าหนดเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวถึงคณุสมบตัิของผู้สอนงานท่ีดีว่า ผู้สอนงานท่ีดีจะมอง
ตนเองเป็นผู้ เรียนรู้ เป็นผู้ ฟังท่ีดี และเป็นผู้สงัเกตท่ีให้ข้อมูลย้อนกลบัเชิงสนับสนุนอย่างตรงตาม
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ความเป็นจริง  มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์บนพืน้ฐานของความเช่ือใจและการ
เคารพซึ่งกนัและกนั มีความเต็มใจและกระหายในการท างานร่วมกบัครูท่ีต้องการพฒันาตนเอง มี
ประสบการณ์ท่ีสามารถเป็นต้นแบบ สงัเกต และเตรียมข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัการสอนส าหรับครู
ในชัน้เรียน และมีความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันาผู้ เรียน 

University of Virginia (2016: online) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ สอนงานไว้ว่า ช่วยครู
ใหม่ในการตัง้เปา้หมายทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความเป็นจริง  ส่งเสริมความรู้สึก
ของครูใหม่ในการพฒันาประสิทธิภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ครูสะท้อนความคิดในบริบทชัน้เรียน 
ท้าทายให้ครูใหม่ใช้แนวทางการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์สถานการณ์การสอนท่ีเกิดขึน้ สนบัสนนุ
ความพยายามของครูในการลองใช้กลวิธีการสอนใหม่ๆ  ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุการไตร่ตรอง
สะท้อนความคิดตลอดกระบวนการสอน สนับสนุนและให้ค าแนะน า การสะท้อนความคิดเก่ียวกับ
การรู้คดิตลอดกระบวนการสอนงาน 

 
กลา่วโดยสรุป ผู้สอนงานมีบทบาทในการชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ ความสามารถ และ

จดุแข็ง และข้อจ ากดัท่ีตนเองมีอยู ่และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่ง
เป็นระบบ ผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมาย การสงัเกต การเป็นผู้ ฟังท่ีดี การให้ค าแนะน า และ
ข้อมลูย้อนกลบัท่ีตรงตามความเป็นจริง การสะท้อนความคดิและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในรูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ท่ีอยูบ่นฐานของความไว้ใจ และการเคารพซึง่กนัและกนั เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน า
ความรู้ ทกัษะความสามารถไปใช้ในการปฏิบตัจิริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5  หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการสอนงาน 
การสอนงานจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ

ตอ่เน่ือง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
3.5.1 หลักการสอนงาน 
สมิต  สชัฌุกร (2547: 53) กล่าวถึงหลกัในการสอนงานไว้ว่า ในการสอนงาน ผู้สอนงาน

จะต้องชีแ้จงให้ผู้ รับการสอนงานเข้าใจวตัถุประสงค์ของการสอนงาน ท าให้ผู้ รับการสอนงานเกิด
ความสนใจใคร่รู้ในงานท่ีจะสอนมุ่งผลของการสอนงาน โดยค านึงถึงผู้ รับการสอนงานเป็นส าคญั 
มีการชีแ้จงให้ผู้ รับการสอนงานรู้ว่างานอยู่ในขัน้ตอนไหน ท าให้ผู้ รับการสอนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้จัดท าโปรแกรมการสอนงานให้ เหมาะสมกับความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้ รับการสอน 



  72 

เฉลิมชยั พนัธ์เลิศ (2558: online) ได้กล่าวถึงการสอนงานว่าเป็นการท างานท่ีเน้นตาม
ศกัยภาพหรือความสามารถของบคุคล เป็นการช่วยให้ครูน าความรู้ ความเข้าใจท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับ
จากการอบรมไปปฏิบตัใิห้เกิดผล  ดงันัน้ การสอนงานจงึใช้ในการพฒันากลุม่คนจ านวนน้อยอยา่ง
เข้มข้น  และมีการตดิตามการท างานอยา่งใกล้ชิด  ซึง่ประกอบด้วยหลกัการตอ่ไปนี ้

1. การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Trust and Rapport)  การสอนงาน
เป็นเร่ืองของปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ ชีแ้นะกับครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู  ความน่าเช่ือถือและความ
ไว้วางใจของครูท่ีมีต่อผู้สอนงานมีส่วนส าคญัท่ีท าให้การด าเนินการสอนงานเป็นไปอย่างราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ 

2. การเสริมพลงัอ านาจ  (Empowerment) การสอนงานเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครู
ได้ค้นพบพลงั  หรือวิธีการท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนและครูสามารถพึง่พาความสามารถของตนเองได้  
เปา้หมายปลายทางของการสอนงานคือ การให้ครูสามารถพฒันาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 
สามารถก ากับตนเองได้  ในระยะแรกท่ีครูยงัไม่สามารถท าด้วยตนเองได้เพราะยงัขาดเคร่ืองมือ  
ขาดวิธีการคิด  และกระบวนการท างาน  ผู้สอนงานจึงเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรก  จนกระทัง่ครู
ได้พบว่าตนเองสามารถท าได้ด้วยตนเอง  เป็นการช่วยค้นหาพลงัท่ีซ่อนอยู่ในตวัครูออกมาแล้ว
ผู้สอนงานก็คืนพลงันัน้ให้แก่ครูไป  ให้ครูได้ใช้พลงันัน้ในการพฒันางานของตนเองตอ่ไป 

3. การท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic approach) การด าเนินการสอนงานอย่าง
เป็นระบบมีขัน้ตอนของกระบวนการท่ีชดัเจน ช่วยให้ครูได้จดัระบบความคิด  การท างานสามารถ
เรียนรู้และพฒันางานได้ดีขึน้  เน่ืองจากการสอนงานเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพท่ีต่อเน่ือง  ใน
ระยะแรกครูอาจไม่คุ้ นเคยกับวิธีการเหล่านีม้ากนัก  ท าให้ผู้ สอนงานจ าเป็นต้องออกแบบ
กระบวนการอยา่งเป็นระบบ ท่ีชว่ยให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. การพัฒนาท่ีต่อเน่ือง (Ongoing development) การสอนงานเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจและฝึกปฏิบตัิให้เกิดผล
ตามเปา้หมาย การด าเนินการสอนงานจึงเป็นการพฒันาท่ีมีความตอ่เน่ืองยาวนาน  ตราบเท่าท่ีมี
ความรู้ใหม่ทางการสอนเกิดขึน้มากมาย  และมีประเด็นทางการสอนท่ีต้องท าความเข้าใจและ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  การด าเนินการชีแ้นะก็ยงัคงด าเนินการคู่ขนานกันไปกับการ
จดัการเรียนการสอน  จนดเูหมือนเป็นงานท่ีไม่อาจเร่งร้อนให้เกิดผลในเวลาอนัสัน้ได้  จึงเป็นงานท่ี
ต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

5. การสอนงานแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน  (Focusing)  ในการพัฒนา
บุคลากรครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้นัน้  มีเร่ืองราวท่ีต้องปรับปรุงมากมาย ดังนัน้ 
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นกัวิชาการพ่ีเลีย้ง  จึงต้องตกลงร่วมกันกับครูว่าเป้าหมายสดุท้ายท่ีต้องการให้เกิดคืออะไร  แล้ว
ร่วมกนัวางแผน  วางเปา้หมายยอ่ยๆ เพ่ือไปสูจ่ดุหมายนัน้ 

6. การสอนงานในบริบทโรงเรียน (Onsite coaching)  การปฏิบัติการสอนงานมี
วตัถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสามารถน าความรู้  ทกัษะการสอนท่ีมีอยู่ไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน  การประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะท่ีดีเกิดขึน้ในสภาพการท างานจริง  การด าเนินการสอนงาน
เป็นการท างานเชิงลึก  เข้มข้น  เป็นการช่วยให้ครูเคล่ือนจากความรู้ ความเข้าใจในการสอนแบบ
ผิวเผิน ไปสู่การท าความเข้าใจท่ีลึกซึง้มากขึน้ โดยอาศยักระบวนการลงมือปฏิบตัิ  ลงมือท างาน
การสอนงานจงึหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีต้องเข้าไปท างานร่วมกบัครูในโรงเรียน 

7. การสอนงานท่ีน าไปใช้ได้จริง  (Work on real control) การชีแ้นะในประเด็นหรือ
เนือ้หาสาระท่ีเป็นรูปธรรม  มีลกัษณะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตได้ ปฏิบตัิจริงได้  ช่วยให้ครู
สามารถปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  การท่ีผู้สอนงานเป็น
บคุคลภายนอกโรงเรียนจงึมีข้อจ ากดัตรงท่ีไมส่ามารถอยูก่บัครูได้ตลอดเวลา 

8. การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (After action review and reflection)  
การสะท้อนผลการด าเนินงาน (reflection) การสอนงานจึงเป็นการสะท้อนผล  การท างานนีเ้ป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้  จนได้อีกช่ือหนึ่งว่า การสอนงานแบบมองย้อนสะท้อนผลการท างาน 
(reflective coaching) การสอนงานช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของตน  เพ่ือหาจุดท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ  เป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการน าความรู้ไปใช้ในการท างานและ
พฒันาความสามารถของตน  ไม่ใชก่ารสอนสิ่งใหม่  จดุพืน้ฐานของการสอนงานอยูบ่นพืน้ฐานของ
ความรู้หรือทกัษะท่ีมีอยูแ่ล้ว 

Thomas and Smith (2009, pp. 19-20) ได้เสนอหลกัการการสอนงานไว้ดงันี ้
1. ไม่ใช้วิธีการตดัสิน แตค่วรใช้การสนบัสนนุ การเสริมแรงทางบวกแบบไม่มีเง่ือนไข

ให้กบัผู้ ได้รับการสอนงาน 
2. การสร้างสายสมัพันธ์และการเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ

การสอนงาน  โดยสามารถสร้างขึน้มาจากการฟังอย่างตัง้ใจ  การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเป็น
ประโยชน์  อีกทัง้ผู้ สอนงานยังสามารถเรียนรู้จากผู้ ได้รับการสอนงานอีกด้วย  ความเต็มใจท่ีจะ
เรียนรู้เกิดจากความเคารพนบัถือซึง่กนัและกนั  รวมถึงการตดิตอ่ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เช่ือว่าทกุคนสามารถพฒันาตนเองได้  หลกัการนีเ้ป็นการท้าทายความเช่ือของผู้ ท่ี
เป็นผู้สอนงานในการออกแบบให้ผู้ ได้รับการสอนงานเกิดการพฒันาโดยท่ีไมใ่ชก่ารควบคมุ  
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4. การสร้างและรักษาข้อตกลงในการท างานร่วมกัน   การติดต่อส่ือสารท่ี มี
ประสิทธิภาพ  ความไว้วางใจ  ความเช่ือใจ จะชว่ยสร้างสายสมัพนัธ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี  
เช่น  โปรแกรมการสอนงาน จะเกิดจากการส ารวจวิธีการ  การสร้างข้อตกลง  วิธีการท่ีสะดวกและ
มีประสิทธิภาพท่ีสดุ คือ การสร้างข้อตกลงร่วมกนัในกระบวนการสอนงาน 

5. การคิดแง่บวกและมีความเช่ือว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้  โดยใช้วิ ธีการพดูคยุ  ใช้
เทคนิคการสนบัสนุน  การเพิ่มศกัยภาพ  การสร้างความเข้มแข็ง  รูปแบบ วิธีการคิดและการสร้าง
ไหวพริบ 

6. ช่วยให้บคุคลเกิดการยอมรับ ความตระหนกัและเข้าถึงความเข้มแข็งและสามารถ
วิเคราะห์วิธีการสร้าง และการเปล่ียนแปลงในการสอนงาน  โดยจะให้นึกถึงสิ่งท่ีเคยท ามาแล้ว
ประสบความส าเร็จ  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดี  ช่วยเปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเชิงลบทัง้ความกลัว  
ความรู้สกึผิดให้เปล่ียนเป็นเชิงบวก 

7. การท้าทายความสามารถ เปล่ียนจากการกระท าพฤติกรรมซ า้ๆให้เกิดความแตกตา่ง
การกระท าสิ่งต่างๆ ท่ีแปลกออกไปจะเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการสอน
งาน  ใช้การถามด้วยค าถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการคิด  เกิดรูปแบบทางเลือกต่างๆ 
เพ่ือให้ต้องพิจารณาถึงทางเลือกนัน้ๆ โดยการใช้วิธีการท้าทายจะได้ผลดีก็ต่อเม่ือมีการสร้างสาย
สมัพนัธ์ในเชิงบวกของบคุคล 

8. การบริหารจดัการบุคคลมีความซบัซ้อนทัง้ในสถานการณ์และกระบวนการต่างๆ 
ความส าเร็จของการสอนงาน  เป็นการช่วยให้ผู้ ได้รับการสอนงานผ่านความซบัซ้อนให้สามารถ
เจาะจงถึงสิ่งท่ีต้องการได้  เช่น ให้ก าหนดสิ่งท่ีต้องการจะท า  ลงมือท าเม่ือไร  จะท าอะไรเป็น
อนัดบัแรก   

9. การเพิ่มทางเลือก โดยเปล่ียนจากสถานการณ์ท่ีเป็นการบงัคบัช่วยให้เกิดความ
เป็นอิสระมากขึน้  การสอนงานต้องช่วยสนบัสนนุให้เกิดการท าหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง  โดยการ
สร้างทางเลือก  การผลกัดนัอยา่งเป็นไปในทางสร้างสรรค์  ผา่นการวิเคราะห์และการประเมินผล 

Knight (2011: 18-20)ได้ให้หลกัการสอนงาน ไว้ 3 ประการ คือ 
1. การให้ทางเลือก (Choice) ผู้สอนงานให้ความเคารพในความเป็นมืออาชีพ และ

การตดัสินใจของครู โดยเสนอทางเลือกให้ครูอย่างกว้างๆ เพ่ือให้ครูน าไปพิจารณาใช้ หรือปรับ
ใช้ได้อยา่งเหมาะสมกบันกัเรียนของตนเอง 

2. การสนทนา (Dialogue) ผู้สอนงานและครู จะใช้เวลาในการพูดคุยเก่ียวกับการ
เรียนรู้ และการสอน โดยใช้ความคดิร่วมกนัอยา่งอิสระ และสร้างสรรค์ 
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3. การน าความคิดสู่การปฏิบตัิ (Knowledge in action) ผู้สอนงานจะตัง้สมมติฐาน
ไว้ว่าการเรียนรู้ท่ีเร็วท่ีสุดจะเกิดขึน้เม่ือมีการปฏิบัติงานจริง ผู้ สอนงานและครูจึงร่วมกันปฏิบัติ
อยา่งสร้างสรรค์ 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557)และสมศกัดิ์ ประเสริฐสุข (2554) ได้กล่าวว่า ผู้ สอนงาน
นอกจากจะมีคณุสมบตัขิองการเป็นผู้สอนงานท่ีดีแล้วจะต้องยดึถือหลกัในการสอนงาน เพ่ือให้การ
สอนงานเป็นไปอย่างถูกต้องบรรลุผลในการท าให้ผู้ รับการสอนงานเกิดการเรียนรู้ท างาน เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์โดยได้ให้หลักการสอนงาน โดยทั่วไปประกอบด้วย ต้องชีแ้จงให้ผู้ รับการสอน
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน ต้องท าให้ผู้ รับการสอน สนใจใคร่จะเรียนรู้งานท่ีจะสอน  ต้อง
มุ่งเน้นผลของการสอนงาน โดยค านึงถึงผู้ รับการสอนงานเป็นส าคญั ต้องให้ผู้ รับการสอนรู้ว่ างาน
จะต้องซ่อนอยู่ในขัน้ตอนใดของงานทัง้หมด ถ้าต้องการจัดการสอนโดยท าให้เหมือนสภาพจริง
ในขณะปฏิบตัิงานจริง  ต้องการท าให้ผู้ รับการสอนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างสมบรูณ์  
ต้องจดัท าโปรแกรมการสอนงานให้เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ รับการสอน  

 
กล่าวโดยสรุป การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มี

การวางแผนการสอนงานอย่างเป็นระบบ ตอ่เน่ือง และด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศยั
การร่วมแรงร่วมใจ การสร้างความไว้วางใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้สอนงานและผู้ รับการ
สอนงาน ความเช่ือในศักยภาพของกันและกัน การกระตุ้ นให้ผู้ รับการสอนงานสามารถคิด
แก้ปัญหาหรือแนวทางในการพฒันาได้ด้วยตนเอง การให้ค าแนะน าท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
จริงและการทบทวนผลการสอนงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสตอ่ไป 

 
3.5.2 กระบวนการสอนงาน 
การสอนงานมีขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้ ได้รับการสอนงานสามารถพัฒนา

ตนเองได้ ดงัตอ่ไปนี ้
แม็คมานสั, แพตตี ้และ จิตรดา สิงห์ค า (2552)ได้กล่าวว่า การสอนงานเพ่ือปรับเปล่ียน

พฤตกิรรม มี 7 ขัน้ตอน คือ  
1. สร้างบรรยากาศท่ีดี เพ่ือท าให้พนกังานไม่รู้สึกอึดอดั ไม่เครียดหรือไม่รู้สึกกดดนั 

ซึ่งควรสร้างบรรยากาศให้พนกังานเกิดความรู้สึกไว้ใจ และกล้าท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง
หวัหน้างานควรเก็บเร่ืองเหลา่นัน้ไว้เป็นความลบั 
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2. อธิบายวตัถุประสงค์ โดยอธิบายวตัถปุระสงค์ และความคาดหวงัในการสอนงาน 
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมครัง้นี ้เช่น เพ่ือต้องการให้เปล่ียนพฤติกรรมการขาดงานมาเป็นการมา
ท างานทุกวัน เปล่ียนทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่ดีให้ดีขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตวัพนักงาน และ
หนว่ยงานด้วยถ้าสามารถปรับเปล่ียนได้ 

3. ระบพุฤติกรรมท่ีดี หรือไม่ดี โดยระบพุฤติกรรมนัน้ๆ ให้ชดัเจนแยะยกเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้จริง เช่น เขาได้ท าอะไร วนัท่ีเท่าไร เวลาอะไร สถานท่ีใด พฤติกรรมเป็นอย่างไร หรือมีผู้ ท่ี
เก่ียวข้องเป็นใครบ้าง เพ่ือท าให้พนกังานเห็นภาพได้อย่างชดัเจน ซึ่งหวัหน้างานต้องเตรียมข้อมูล
ให้พร้อมก่อนทกุครัง้  

4. รับฟังเหตุผล และท าให้ เกิดการยอม รับ ร่วมกัน  โดยให้พนักงานอธิบาย
รายละเอียดของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิด และพิจารณาเหตุ และผลใน
ประเดน็ตา่งๆ เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับร่วมกนัทัง้สองฝ่าย  

5. พิจารณาก าหนดทางเลือก โดยหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน แล้วเลือก
วิธีการท่ีดี และเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
พนกังานผู้นัน้ 

6. ให้ก าลงัใจ และสนบัสนุนให้เกิดความมุ่งมุ่น โดยการพูดคยุให้ค าปรึกษา และให้
ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เพ่ือท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกท่ีดีขึน้ และมีก าลังใจท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ร่วมกนัในตอนต้น 

7. สรุปสิ่งท่ีได้จากการสอนงาน เป็นการสรุปผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมการสอน
งานเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งถ้าหากพนกังานสามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไปในทางท่ีดีได้ ก็ควร
ให้การยกย่อง สนับสนุน ยกให้เป็นแบบอย่างกับพนักงานคนอ่ืน แต่ถ้าพฤติกรรมไม่มีการ
เปล่ียนแปลงก็ควรพดูคยุกบัพนกังาน เพ่ือหาแนวทางใหมใ่นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ดีขึน้ 

สมิต สชัฌกุร (2547) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนงานไว้ 7 ขัน้ตอน ประกอบด้วย การหา
ความจ าเป็นในการสอนงานการจดัท าแผนการสอนการเตรียมเนือ้หาวิชาการจดัท าแบบซอยงาน 
คือ การน างานท่ีจะสอนมาวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆการจดัเตรียมเอกสารและอปุกรณ์การจดัเตรียม
สถานท่ีและการประเมินผลการสอน 

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2558: online)กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนงานว่าประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ขัน้ก่อนการสอนงาน (pre-coaching) คือ การตกลงระหว่างผู้ สอนงานและผู้ถูก
สอนงานเก่ียวกับประเด็นหรือจุดเน้นท่ีต้องการการสอนงานร่วมกนั เน่ืองจากการด าเนินการสอน
งานเน้นท่ีการเช่ือมโยงความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัจิริงเป็นการท างานเชิงลกึ 

2. ขัน้การลงมือสอนงาน (coaching) คือ การศกึษาต้นทุนเดิมของผู้ถกูสอนงานการ
ให้ผู้ ถูกสอนงานประเมินการท างานของตนเองท่ีผ่านมา เพ่ือน าไปสู่การต่อยอดประสบการณ์
เฉพาะเร่ืองท่ีต้องการมุง่เน้น 

3. ขัน้สรุปผลการสอนงาน (post-coaching)คือเปิดโอกาสให้ผู้ ได้รับการสอนงานได้
สรุปผลการชีแ้นะเพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนท่ีจะ
กลบัมาสะท้อนผลการสอนงานอีกครัง้ว่าเกิดผลในการปฏิบตัิงานเพียงใด รวมไปถึงการตกลงกัน
เร่ืองการให้ความชว่ยเหลืออ่ืนๆ  

อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (2559: 6) กล่าวถึงบันได 4 ขัน้ของการสอนงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ คือ 1) จดุเน้น/กุญแจส าคญั (Focus/Key Points) จดุแข็งท่ีผู้ เรียนท าได้ การติดตอ่ส่ือสาร 
ส ร้างความสัมพัน ธ์  2) การอธิบาย สาธิต (Explian & Demonstrate) การสาธิต/ตัวอย่าง 
ความส าคัญในการสอนงาน ขัน้ตอนของงาน 3) การสังเกต (Observe) ขณะการสอนงาน 4) 
ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) การอภิปราย/พดูคยุระหวา่งผู้สอน/ผู้ เรียน 

Parsloe and Leedham (2009, p. 22) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนงานไว้4 ขัน้ตอน คือ 
1) วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 2) การวางแผนส าหรับความรับผิดชอบส่วนบุคคล 3) การน า
หลกัการสอนงานไปใช้โดยใช้ลีลาเทคนิคและทกัษะตา่งๆ 4) การประเมินเพ่ือความส าเร็จและการ
เรียนรู้ 

Tanner and Vains-Loy  (2009: 24)ได้กล่าวถึงกระบวนการสอนงานว่าประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน คือ 1) การสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ทางวิชาชีพ 2) การตัง้เปา้หมายและการวางแผน
งานร่วมกนั 3) การสาธิตบทเรียน การให้ข้อมลูย้อนกลบั การอภิปรายและการร่วมกนัวางแผนบทเรียน
ตอ่ไป 4) การฝึกปฏิบตัขิองครู และการสะท้อนความคดิเก่ียวกบัการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 5) 
การสังเกตการสอน การสะท้อนความคิดและการให้ข้อมูลย้อนกลับ  6) การไตร่ตรองสะท้อน
ความคิด การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการวางแผน การปรับรูปแบบการสอนงานให้
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 สมิต สชัฌุกร (2547)ได้กล่าวถึงกระบวนการ  4  ขัน้ตอนว่าโดยปกติแล้ว  การสอนงาน
จะบรรลผุลได้โดยผา่นกระบวนการ  4  ขัน้ตอน  ได้แก่  การสงัเกต  การพดูคณุหาเหตผุล  การสอน
งานอยา่งจริงจงั  และการตดิตามผล  รายละเอียดดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 : การสังเกต ขัน้ตอนแรกของการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ การ
สงัเกตไปว่าการสอนงานจะกระท าโดยทนัทีหรือมีการนดัหมายเวลาและสถานท่ีนดัหมายเวลาและ
สถานท่ีก็ตาม  ไม่ควรท่ีจะท าอะไรจนกว่าจะเข้าใจสถานการณ์รวมถึงตวัผู้ ท่ีจะรับการสอนงาน  
และทกัษะท่ีเขามีเสียก่อน  วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะรู้ได้คือการสงัเกต  โดยเปา้หมายคือการระบจุดุแข็งและ
จุดอ่อนของคนคนนัน้  รวมทัง้ รู้ถึงผลกระทบท่ีพฤติกรรมของเขามีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ความสามารถของเขาในการท างานให้บรรลเุปา้หมาย 

ขัน้ตอนท่ี 2 : การสนทนาหาเหตุผล ขัน้ตอนนีจ้ะเร่ิมพร้อมกับการเตรียมการท่ี
รอบคอบ  ในขณะท่ีเตรียมการ  ควรจะท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพูดคุยให้ชัดเจน  
รวมทัง้เร่ืองท่ีคิดว่าส าคญั  และผลท่ีจะตามมาหากว่าไม่ได้พูดถึงเร่ืองเหล่านี ้ ผู้สอนงานท่ีเตรียม
ตวัมาดีก็ยอ่มจะเป็นผู้สอนงานท่ีดีกว่าเม่ือมีการเตรียมตวัแล้วก็พร้อมท่ีจะดงึผู้ ใต้บงัคบับญัชาของ
คณุเข้าร่วมพดูคยุเพ่ือหากลยทุธ์ท่ีจะแก้ไขปัญหาการปฏิบตังิานและพฒันาทกัษะกนัตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 : การสอนงานอย่างจริงจงั เม่ือเข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์  และมีการ
วางแผนแล้ว  การสอนงานก็สามารถเร่ิมต้นได้  การสอนงานอย่างจริงจงัจะเป็นการให้ความเห็น
และให้ค าแนะน าในวิถีทางท่ีผู้ ใต้บงัคบับญัชาสามารถรับฟังได้  รวมทัง้ตอบสนองและช่ืนชมใน
คณุคา่ของมนั  การให้และรับข้อมลูปอ้นกลบัเป็นสว่นส าคญัอย่างยิ่งของการสอนงานอยา่งจริงจงั  
และของการเป็นหวัหน้างานโดยทัว่ ๆ ไปด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 4 : การติดตามผล การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพจะมีการติดตามผล  และ
การสงัเกตความก้าวหน้า  ซึ่งจะช่วยให้แตล่ะคนรักษาวิถีการปรับปรุงให้คงท่ี  ถ้าเขาออกนอกลู่นอ
ทางการติดตามผลจะเป็นโอกาสในการดึงเขากลบัเข้ามา  การติดตามผลอาจเป็นการถามถึงสิ่งท่ี
ด าเนินไปได้ด้วยดี  และสิ่งใดท่ีไม่ดี  โดยอาจใช้ค าถามว่า  “ตดิขดัอะไรบ้างไหม?”  การติดตามผล
จึงเป็นโอกาสท่ีจะชมเชยความก้าวหน้า  และหาโอกาสท่ีจะสอนงานและให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่าง
ตอ่เน่ือง  หากต้องมีการปรับแผนการปฏิบตัก็ิควรปรับในระหวา่งการประชมุติดตามผล 

นอกจากนี  ้สมิต สัชฌุกร (2547) ได้กล่าวถึงการเตรียมตัวเพ่ือการสอนงานว่า
ประสิทธิภาพของการสอนงานก็เหมือนกบัสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีต้องผ่านการเตรียมการ  คงต้องมีเวลาใดบ้าง
ท่ีคณุต้องกระโดดลงไปและพูดว่า  “ดูเหมือนว่าคณุจะมีปัญหากับเร่ืองนีแ้ล้วล่ะ  ฉันขออนุญาต
แนะน าได้ไหม?”  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโอกาสในการสอนงานของคณุจะเกิดขึน้ตามก าหนดเวลา
และสถานท่ีท่ีได้นดัหมายไว้  ขัน้ตอนแรกของการสอนงาน  การเตรียมการและอีกหลายสิ่งหลาย
อยา่งท่ีคณุสามารถท่ีจะท าเพ่ือสร้างเวทีให้กบัความส าเร็จ 
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1. เร่ิมต้นด้วยการสังเกตการเตรียมการเร่ิมต้นด้วยการสังเกตโดยตรง  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เข้าใจในสถานการณ์ของบคุลากร  รวมถึงทกัษะและพฤติกรรมในปัจจบุนัของ
พวงเขา  โดยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ท่ีเกิดขึน้จากการสังเกตผู้ ได้รับการสอนงานจะเพิ่มพูน
ความสามารถของคณุในการให้ค าแนะน าท่ีมีประเดน็นา่สนใจ  เหมาะสม  และรวดเร็ว  การสงัเกต
ยงัสามารถชว่ยให้คณุตอบค าถามท่ีวา่  “การสอนงานจะชว่ยคนคนนีห้รือไม”่ 

2. หลีกเล่ียงการด่วนตดัสินใจ ในระหว่างท่ีคณุเตรียมการอย่าได้เข้าสู่สถานการณ์
การสอนงานด้วยการตดัสินท่ีมีไว้ล่วงหน้า  ทัง้นี ้ เพราะการสงัเกตเพียงแค่ครัง้หรือสอนครัว้อาจ
น าไปสู่การสรุปท่ีผิดพลาด  ดงันัน้  จึงควรท่ีจะสงัเกตตอ่ไปอีกสกัหน่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคณุ
มีข้อสงสยัเก่ียวกบัมมุมองของคณุ 

3. การสงัเกตเพ่ือให้พบช่วงห่างของผลการปฏิบตัิงานและความอ่อนด้อยของทกัษะ
ช่วงห่างของผลการปฏิบัติงาน  (Performance Gap)  คือ  ความแตกต่างระหว่างผลการ
ปฏิบตังิานจริงในปัจจบุนัของผู้ใต้บงัคบับญัชากบัสิ่งท่ีตวังานนัน้ต้องการ 

4. สร้างและทดสอบสมมติฐานของคุณ การสังเกตจะช่วยน าคุณไปสู่สมมติฐาน
บางอย่างเก่ียวกับปัญหา  หรือช่วงห่างของผลการปฏิบัติงาน  และการรับฟังเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงผ่านการสอนงาน  แต่สมมติฐานของคุณจะไม่ผลถ้ามุมมองของคุณผิดหรือถูกจ ากัด  
ดงันัน้ เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานของคณุให้คณุภาพคนอ่ืน ๆ ว่าเขาคิดอะไรอยู่  พวกเขาอาจ
มีมุมมองท่ีแตกต่างออกไปเลยก็เป็นได้  ยกตวัอย่างเช่น  ในขณะท่ีพรเทพอาจจะมองว่านิสยัการ
ขดัจงัหวะผู้ อ่ืนของสบุรรณนัน้เป็นตวัยบัยัง้ขดัขวางการสนทนาท่ีมีคณุคา่  แตอ่าจจะมีบางคนท่ีช่ืน
ชมการแสดงความคิดเห็นท่ีชัดเจนและมีพลังของเขา  ดงันัน้  จึงเป็นการเหมาะสมหากได้หารือ
เก่ียวกบัสถานการณ์กบัเพ่ือร่วมงานท่ีคณุไว้ใจ  และแน่นอนทีเดียวว่าต้องพดูคยุกนัด้วยความเป็น
สว่นตวั  แล้วน าข้อสงัเกตของเขามาประกอบมมุมองของคณุ 

5. ฟังอย่างตัง้ใจการฟังเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของการเตรียมการ  ขณะท่ีคุณ
มองหาสิ่งท่ีเป็นปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้การฟังสัญญาณท่ีบ่งชีถ้ึงความช่วยเหลือเป็น
ส าคญั  สญัญาณเหลา่นีไ้มไ่ด้ชดัเจนหรือตรงไปตรงมาเสมอไป 

6. คาดคะเนความเป็นไปได้ของการปรับปรุงเม่ือคณุรับรู้วา่มีพนกังานท่ีมีปัญหา  ให้
ลองถามตัวคุณเองว่า  “การสอนงานจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์นีไ้ด้หรือไม่ ”  ค าถามนีเ้ป็น
ค าถามส าคญัในฐานะท่ีคณุมีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการ  การสอนงานบุคคลท่ีไม่สามารถหรือจะไม่ช่วย
อะไรได้ถือเป็นการเสียเวลายิ่งนกัในอีกด้านหนึ่งผู้ ท่ีได้รับการสอนงานก็ควรจะมีแรงจูงใจท่ี เรียนรู้
และปรับปรุง 
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7. ขอให้พนกังานเตรียมตวั การสอนงานเป็นเร่ืองท่ีต้องเก่ียวข้องระหว่างทัง้คณุและ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา  ดังนัน้ จึงควรมีการเตรียมตัวกันทัง้สองฝ่ายเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะต้องให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกขัน้ตอนของการสอนงาน  วิธีท่ี ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งก็คือการ
ให้คนคนนัน้ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  ซึ่งเป็นขัน้ตอนมาตรฐานในการทบทวนผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปี  ในหลาย ๆ กรณี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจดัเตรียม รายการตรวจสอบ  
(Checklist)  เพ่ือการนีใ้ห้ได้  ทัง้นี ใ้นรายการตรวจสอบจะต้องมีการระบุเป้ าหมาย  รวมถึง
พฤติกรรมในการท างานของพนักงานและบทบาทท่ีเก่ียวข้อง  ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของตนเองนัน้พนกังานจะต้องเปรียบเทียบกบัเปา้หมายได้ก าหนดไว้   

แพตตี  ้และ จิตรดา สิงห์ค า (2552) ได้น าเสนอ 8 ขัน้ตอน เพ่ือการสอนงานท่ี มี
ประสิทธิภาพการวางแผนการสอนงานนัน้ เพ่ือชว่ยให้การสอนงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามเปา้หมายและบรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. เตรียมความพร้อมของผู้สอน โดยศึกษาหาข้อมูล และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องใน
ทกุหวัข้อ เพ่ือใช้ประกอบการสอน  

2. เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานท่ี โดยพิจารณาจากเร่ืองท่ีจะสอน จ านวน
ผู้ เรียน สถานท่ี ขนาดของห้อง อปุกรณ์ เคร่ืองมืท่ีใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด์ Projecter
กระดานส าหรับเขียน หรือเคร่ืองเขียนอ่ืนๆ ท่ีจ าป็นให้พร้อมก่อนเร่ิมการสอนทกุครัง้ 

3. ใช้เวลาให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากความส าคญั และรายละเอียดต่างๆ ของ
เนือ้หาท่ีจะสอน ซึ่งควรจดัเวลาให้เหมาะสม ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าใช้เวลานาน ก็
อาจท าให้ผู้ เรียนเบ่ือ หรือถ้าใช้เวลาสัน้เกินไปก็อาจท าให้ผู้ เรียนได้รับเนือ้หาไมค่รบถ้วน 

4. เลือกวิธีการสอนงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับเนือ้หา และผู้ เรียนมากท่ีสุด ซึ่งควร
วิเคราะห์ผู้ เรียนก่อนท่ีจะสอน เช่น ความรู้ท่ีมีของผู้ เรียน ประสบการณ์ นิสยัส่วนตวั (ถ้าเป็นไปได้) 
ความสามารถในการรับรู้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการสอนงาน เช่น ต้องการสอน
เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน ก็ควรแบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรก สอนทฤษฎีในห้องใช้อุปกรณ์คือ 
Computer และเคร่ืองฉาย กระดาษขนาดใหญ่ และเคร่ืองเขียน ชว่งท่ีสอง ไปสอนภาคปฏิบตั ิโดย
ใช้สถานท่ีปฏิบตังิานจริง เพ่ือให้ผุ้ เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ 

5. สร้างความสมัพันธ์ระหว่างการสอน เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ เรียน 
และผู้ สอน โดยใช้วิธีการถาม-ตอบ หรือกิจกรรมกลุ่ม (ส าหรับการบรรยาย/อบรม) เพ่ือกระตุ้น
ความคดิของผู้ เรียน (แก้ง่วงส าหรับบางคนเป็นระยะๆ) 
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6. ติดตามผลระหว่างการสอน โดยเป็นการประเมินความสามารถความสามารถใน
การรับรู้ของผู้ เรียนระหว่างการสอนเป็นระยะๆ เพ่ือท าให้ผู้สอนทราบถึงความสามารถในการรับรู้
ของผู้ เรียนว่า รับรู้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกบัผู้ เรียน  

7. ประเมินผลการสอน หลังจากท่ีได้สอนจนครบในทุกรายละเอียดของเนือ้หาแล้ว 
ควรท าการประเมินผล เพ่ือท าให้ทราบว่า ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งการ
ประเมินผลการสอน อาจใช้วิธีการท าข้อสอบ หรือการลงมือปฏิบตัิ ในกรณีท่ีสามารถสอบได้ผ่าน
ตามเกณฑ์ ถือว่าผู้ นัน้สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้ แต่ตรงกันข้ามถ้าผู้ เรียนไม่ผ่านการทดสอบ 
ผู้สอนต้องท าการสอนซ า้ เพ่ือทบทวนความเข้าใจก่อนท่ีพนกังานจะเข้าสู่การปฏิบตังิานจริง 

8. ติดตามผลหลงัการสอน โดยเป็นการติดตามผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน หลกั
จากท่ีได้ลงมือปฏิบัติงานจริงไประยะหนึ่ง (ประมาณ 1 สัปดาห์ – 2 เดือน) เพ่ือประเมินว่า 
พนักงานสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพียงใด 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557)สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554) กล่าวว่า การสอนงานมี
ขัน้ตอนท่ีจะต้องท าเป็นล าดบัแรกเหมือนเป็น เหมือนเป็นวงจรของการสอนงาน ต้องการท่ีจะสอน
งานในแต่ละขัน้ตอนจะต้องผ่านขัน้ตอนก่อนหน้านัน้แล้วจึงจะด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปได้ 
โดยทัว่ไปการสอนงานควรปฏิบตัติามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การหาความจ าเป็นในการสอนงาน  การหาความจ าเป็นในการสอนงานเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัมากในการสอนงานจะต้องตดัสินใจวา่อะไรคือความจ าเป็นท่ีพนกังานใหมห่รือพนกังานเก่า
ท่ีไม่เคยปฏิบตัิงานนัน้มาก่อนจ าเป็นต้องได้รับการสอน ความจ าเป็นในการสอนงานนัน้ต่างจาก
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งพิจารณาถึงอปุสรรคปัญหาหรือข้อขดัขวางใดๆ ท่ีอาจจะแก้ไขด้วย
การฝึกอบรม แต่ความจ าเป็นในการสอนงานไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาหรือผลต่างระห ว่าง
วตัถุประสงค์หรือมาตรฐานเก่ียวกับงานท่ีพนักงานจะท าได้     ความจ าเป็นในการสอนงาน เป็น
การพิจารณาในระดบับุคคลไม่มีกระบวนการในการส ารวจอย่างซบัซ้อนเหมือนกบัการส ารวจหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม แตใ่ช้วิธีวิเคราะห์งานเพ่ือพิจารณารายละเอียด ของเนือ้หาท่ีจะต้อง
สอนงานให้กับพนกังานท างานเป็น ดงันัน้จึงใช้วิธีการศึกษาถึงค าพรรณนาลกัษณะงานหรือ ใบ
ก าหนดหน้าท่ีงานในหน้าท่ีหลักของแต่ละ ต าแหน่งว่าพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบังานในเร่ืองใดบ้างรวมถึงจะต้องศึกษามาตรการ การปฏิบตัิงานท่ีพนกังานจะต้องปฏิบตัิ
ให้ได้ตามข้อก าหนด  ความจ าเป็นในการสอนงานเห็นได้ชดัเม่ือพนกังานไม่เคยปฏิบตัิงานมาก่อน 
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มีการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิงาน เม่ือต้องการพฒันาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
เม่ือมีการน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือวสัดอุปุกรณ์ใหม่ๆมาใช้ในการท างานรวมทัง้การปฏิบตัิงาน ใน
ปัจจบุนัยงัไมถ่กูต้องหรือไมไ่ด้ตามมาตรฐาน การส ารวจหาความจ าเป็นในการสอนงานควรจะต้อง
กระท าอยา่งสม ่าเสมอ มิใช่เพียงแตท่ าครัง้เดียวแล้วเลิก ต้องทบทวนอยูเ่ป็นระยะระยะ เพื่อท่ีจะได้
ปรับปรุงหวัข้อการท างานให้เหมาะสมเป็นปัจจบุนั 

2. การจัดท าแผนการสอน การจัดท าแผนการสอนคือแผนในการด าเนินการสอน
จดัท าขึน้เพ่ือชว่ยให้เรารู้ถึงสิ่งท่ีจะต้องเตรียมก่อนการสอนรวมทัง้สิ่งท่ีจะต้องใช้ประกอบการสอนท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในระหวา่งการสอนการใช้แผนการสอนอาจจะใช้ทัง้ 3 ระยะได้แก่  

2.1 ก่อนการสอน ผู้สอนจะต้องเตรียมเนือ้หาท่ีจะสอนและก าหนดระยะเวลาใน
การสอนให้เพียงพอ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ รับการสอนเตรียมอุปกรณ์ในเร่ือง
สถานท่ีสอน จดัเอกสารประกอบการสอนและอปุกรณ์ท่ีจะสาธิต การสอนให้มีความพร้อม  

2.2 ระหว่างการสอน ผู้สอนจะต้องวางแผนท่ีจะทบทวนความรู้เดิมของผู้ รับการ
สอนและวางแผนสร้างบรรยากาศให้เกิดความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้และใช้แบบซอยงานเป็น
แนวทางส าหรับผู้สอนในการ น าเสนอ 

2.3 หลงัการสอนผู้สอนจะต้องติดตามการปฏิบตัิงานของผู้ รับการสอนว่าท าได้
ถกูต้องครบถ้วนตามท่ีได้สอนไว้รวมทัง้อาจจะสอบถามผู้ รับการสอนถึงปัญหาและอปุสรรคในการ
ปฏิบัติงานทัง้นีผู้้ สอนจะต้องติดตามสอบถาม ผู้ ซึ่งรับงานต่อจากผู้ รับการสอนว่ามีผลในการ
ท างานอย่างไร จะต้องติดตามประเมินผลการสอนภายในระยะเวลาต่อมาจากท่ีได้สอนงานไป
จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้ ได้รับการสอนงานท างานได้อย่างถูกต้องแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องตรวจสอบว่า
วตัถุประสงค์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอนได้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่และเวลาท่ีจดัไว้เพียงพอ
หรือไม ่ 

3. การเตรียมเนือ้หาวิชา ผู้สอนงานจะต้องศึกษารายละเอียดของงานท่ีจะสอนโดย
การทดลองการท างานนัน้ๆ ตัง้แตต้่นจนจบให้ถกูต้องและพิจารณาให้เนือ้หาเช่ือมโยงกนักบัความรู้
เดมิของผู้ ได้รับการสอน เนือ้หาเดิมท่ีเตรียมไว้นีอ้าจเรียกอีกอยา่งหนึ่งว่าเป็นแนวทางการสอนหรือ
แม่บทของการปฏิบัติหน้าท่ี (Written Instruction) ซึ่งเป็นสิ่ง ท่ีหัวหน้า( อาจจะเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน หวัหน้าฝ่าย หวัหน้าแผนก ฯลฯ ) ทกุคนจะต้องจดัท าเพ่ือให้ผู้ ร่วมงานใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตังิานจะได้ปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั และยงัเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ รับช่วงงานตอ่ ท่ีจะ
สามารถสานงานต่อไปได้ในทนัทีเน่ืองจากรู้ว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรท าให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอน เป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายไปในตวั เน่ืองจากไม่ต้องท าแม่บท
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ใหม่ การท่ีผู้สอนงานจะต้องตระเตรียมเนือ้หาวิชาท่ีสอนไว้ลว่งหน้าก็เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่างาน
ท่ีจะสอนให้แก่ลกูน้องนัน้มีความส าคญัเพียงใด เพราะงานบางอย่างสามารถเรียนรู้เองได้เพียงแต่
ได้รับค าแนะน าเบือ้งต้น งานบางอย่างมีความส าคญัน้อย ถึงแม้จะท าผิดพลาดไปก็ไม่มีผลเสีย แต่
งานบางอยา่งผิดไปนิดเดียวจะท าให้เกิดผลเสียหายตอ่งานทัง้หมด 

4. การจดัท าแบบซอยงาน เม่ือมีการเตรียมเนือ้หาวิชาได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ต้อง
น าเนือ้หามาพิจารณาจดัล าดบัขัน้ของงาน โดยแบง่การสอนออกเป็นขัน้ตอนง่ายๆซึง่เรียกวา่ " การ
ซอยงาน" (Operation Breakdown)  หมายถึงการน าเอางานท่ีจะสอนมาวิเคราะห์แยกแยะ
ออกเป็นส่วนส่วนให้พอเหมาะกับการปฏิบัติงาน ส่วนท่ีแตกออกมาเรียกว่า" ขัน้ของการ
ปฏิบัติงาน" steps in the operation  หมายถึงส่วนส าคัญของการปฏิบัติงาน ท่ีได้จัดแบ่งเป็น
ขัน้ตอนง่ายๆ เพ่ือแสดงล าดบัการท างาน ชิน้นัน้ๆ ให้ลุล่วงไป ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องพิจารณาถึง " 
จุดส าคญั "(Key Points)  อันหมายถึง ค าชีแ้จงหรืออธิบายเพ่ือให้การ ปฏิบัติงาน ในแต่ละส่วน
ตามขัน้ตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมทัง้ได้ผลงานท่ีเกิด
ประสิทธิผล การสอนงานต้องอาศยัการซอยงานเป็นแนวทางท่ีส าคญัและจ าเป็น มิฉะนัน้ผู้ รับการ
สอนงานจะติดตามการสอนได้ไม่ทัน และไม่บรรลุวตัถุประสงค์ แบบการซอยงานจึงเป็นเหมือน
คูมื่อท่ีจะใช้ในการสอนงาน 

5. วิธีท าแบบซอยงาน  ในการจดัท าแบบซอยงาน จะเร่ิมต้นจากการคิดถึงขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน ให้เหมาะกับการปฏิบตัิงาน ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงจะคิดถึงจุดส าคญัภายหลัง 
เพราะถ้าคิดถึงขัน้การปฏิบัติงานและคิดถึงจุดส าคัญไปพร้อมพร้อมกัน อาจท าให้ไขว้เขว น า
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานมาเป็นจุดส าคัญหรือในทางกลับกันน าจุดส าคัญไปเป็นขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้อาจระบุขัน้ตอนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามล าดับหรือระบุขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานไม่ครบถ้วน เน่ืองจากคิดอยา่งไม่เป็นระบบ      ขัน้ของการปฏิบตัิงาน ควรแบง่ออกเป็น
ตอนตอน ท่ีต่อเน่ืองกันเพ่ือจะได้ไม่ขาดตอนและไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ซอยห่างจากการถีเ้กินไป 
เพราะจะท าให้ไม่เห็นความคืบหน้าของงาน แต่ก็ต้องไม่ซอยแยกห่างจากกนัมากเกินไป เพราะจะ
ท าให้ไม่เห็นความตอ่เน่ืองของงาน    ขัน้ของการปฏิบตัิงานในแตล่ะงาน อาจมีมากน้อยไม่เท่ากนั 
แต่จะมีขัน้มากหรือน้อยตามลกัษณะของงาน เม่ือระบุขัน้ของการปฏิบตัิงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเหมาะสมดีแล้ว ซึ่งจะคิดว่าในแต่ละขัน้ตอนของการปฏิบัติงานมีจุดส าคัญอะไรบ้าง ท่ี
จ าเป็นต้องอธิบายหรือชีแ้จงให้ผู้ รับการสอนงานเข้าใจ จุดส าคญัในแต่ละขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนข้อเท่ากันให้ยึดหลกัว่าต้องมีครบถ้วนตามท่ี จ าเป็นต้องอธิบายให้ผู้ เข้ารับ
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การสอนงานได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย หากไม่อธิบายจะเกิดความไม่เข้าใจและ
ท างานผิดพลาด 

6. การจดัเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ในการสอนงานจะต้องให้ผู้ รับการสอนงานได้
เรียนรู้จากการใช้ของจริงให้ได้มากท่ีสดุ จึงต้องมีการเตรียมเอกสาร ซึ่งหมายถึงเอกสารท่ีเป็นแบบ
พิมพ์ซึ่งใช้งานจริง เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท างานจริง เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการสอน
ได้สัมผัสและใช้ในการปฏิบัติให้เกิดความคุ้นเคยและเช่ือมั่นในการเรียนรู้  การสอนงานต้องมี
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ให้ครบถ้วนตามท่ีควรจะมีในสถานะการปฏิบตัิงานจริง จะช่วยให้ผู้ รับการสอน
สามารถรับรู้ได้ดีกว่าค าอธิบายท่ีต้องนึกภาพประกอบขึน้เองและอาจเข้าใจไปคนละอย่าง ถ้าไม่
จ าเป็นอย่าใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีท าเทียมหรือจ าลองขึน้มาใช้แทนเพราะ จะท าให้ผลการเรียนการสอน
ผิดไป ท าลายความเช่ือมัน่แก่ผู้ รับการสอน 

7. การจดัเตรียมสถานท่ี สถานท่ีในการสอนควรจะเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน
จริง แต่ถ้าต้องการให้มีสมาธิและปราศจากสิ่ งเร้ารบกวนภายนอก รวมถึงการล้อเลียนของ
ผู้ ร่วมงานคนอ่ืนๆ อาจจะต้องจดัให้มีสถานท่ี และเป็นสดัสว่น ปลอดจากการรบกวนของบคุคล ผู้ ท่ี
ไม่เก่ียวข้องเพ่ือให้เหมาะสมแก่การสอนและท าให้ผู้สอนและผู้ ได้รับการสอนมีสมาธิ ในกรณีท่ีไม่
สามารถใช้สถานท่ีจริงก็อาจจะจ าลองสถานท่ีซึ่งจะสอนงานเหมือนจะภาพงานจริงให้มากท่ีสุด 
ตวัอย่างเช่น การสอนวิชาว่าความ ก็จะมีการสร้างศาลจ าลอง เพ่ือให้ฝึกปฏิบตัิว่าความในศาล
เพ่ือให้ทัง้ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลยได้ฝึกปฏิบตัติามขัน้ตอนกระบวนการพิจารณาคดี  

8. การประเมินผลการสอน การประเมินผลการสอน อาจใช้การสัง เกตหรือใช้
แบบทดสอบหลงัจากการสอน เพ่ือประเมินการ กระท าและผลงานของผู้ รับการสอน โดยค านึงถึง
ระดบัของการเรียนรู้และทกัษะในระดบัตา่งๆเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล ของการเรียนรู้ 

สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554) อ้างถึง กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดแบบ
แผนการสอนงานไว้ในหนังสือคู่มือน าประชมุหลกัสูตรการจดัการส าหรับหวัหน้างานในตอนท่ีว่า
ด้วย "วิธีการสอนงานแก่ผู้ปฏิบตังิาน" ถือกนัวา่เป็นวิธีการสอนท่ีให้ผลดีมากวิธีหนึง่ซึ่งเป็นท่ีนิยมใน
งานอตุสาหกรรมและวงการทกุๆไป แบบแผน ดงักล่าวนีเ้รียกวา่ วิธีการสอนงาน 4 ขัน้  (four step 
method)โดยจดัเรียงล าดบัขัน้ตอนไว้ดงันี ้ 

1. การตระเตรียมการสอน  
1. ต้องท าความรู้จักผู้ เข้ารับการสอน ศึกษาภูมิหลัง อุปนิสัยและประสบการณ์

ท างานของผู้ รับการสอนว่าเป็นคนเช่นไร เคยท างานในหน้าท่ีใดมาบ้างมีความรู้ความช านาญใน
งานใด มีขีดความสามารถในระดบัใด มีระดบัความรู้พืน้ฐานในเร่ืองท่ีจะสอนอยา่งไร 
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2. ต้องศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้ เข้ารับการสอนให้รู้และเข้าใจในตวั
ผู้ รับการสอน ว่าท างานได้มากน้อยเพียงใด รู้และเข้าใจงานท่ีจะสอนมาแล้วอย่างไร เพราะหาก
สอนไปในสิ่งท่ีผู้ รับการสอนรู้อยู่อย่างดีแล้ว ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายร าคาญ แต่หากไปสอน
กระโดดจากเร่ืองท่ีผู้ รับการสอนรู้ ก็อาจจะไมต่ดิตอ่กนั 

3. ต้องก าหนดเป้าหมายการสอนงานว่าจะให้รู้อะไร และท าอะไรได้ภายใน
ระยะเวลาเทา่ใด โดยจดัแบง่การสอนเป็นขัน้ตอนและมีเวลาก ากบัไว้ด้วยเสมอ 

4. ต้องท าให้ผู้ รับการสอนมีความสบายใจไม่เครียด โดยสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
กันเองตัง้ใจรับการสอน โดยท าให้ผู้ รับการสอนเล็งเห็นประโยชน์จากการรับการสอน ชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัตอ่งานทัง้ระบบ รวมทัง้ชีถ้ึงผลเสียของการท างานท่ีไมถ่กูต้อง 

5. ต้องสอบถามความรู้เดิมในงานท่ีจะสอนว่าผู้ รับการสอนมีความรู้ในงานท่ีจะ
สอนมากน้อยเพียงใดจะได้ไม่ต้องสอนซ า้ ในสิ่งท่ีผู้ รับการสอนรู้และท าได้ดีอยู่แล้ว การส ารวจ
ความรู้เดิมได้ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ให้รู้ว่าควรเร่ิมสอนจากตอนไหน ให้มีความสัมพันธ์
ตอ่เน่ืองกนั  

6. ต้องให้ผู้ รับการสอนทดลองท างานตามท่ีแจ้งว่ารู้งานมาก่อน เพ่ือให้เห็น จริง
วา่ท างานในขัน้ตอนนัน้ๆเป็น  

7. ต้องการให้ผู้ รับการสอนแสดงความเข้าใจงานด้วยตนเองไม่กล่าวน าหรือ ชิง
พดูก่อน มิฉะนัน้จะไมรู้่วา่ผู้ รับการสอนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

8. ต้องไมด่ว่นสรุปวา่ ผู้ รับการสอนได้จะรู้งานใดอยู่แล้ว หรือสรุปจากช่ือต าแหน่ง
งานท่ีเคยท าว่าควรจะรู้งานเป็นงานอะไรมาก่อนหรือสรุปจากอายงุานเดมิวา่มีความช านาญเพราะ
ท างานลกัษณะเดียวกนัมาหลายปี 

9. ต้องกระตุ้น ให้ผู้ รับการสอนเกิดความสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้
งานด้วยเทคนิคเร้าความต้องการการเรียนรู้ 

2. การลงมือสอน 
1 ต้องให้ผู้ รับการสอนได้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม จะรับการสอนผู้ รับการสอนจะต้อง

อยู่ในท่ีท่ีถูกต้องได้เห็นวิธีปฏิบตัิท่ีผู้ สอนงานได้ท าให้เห็นเป็นตวัอย่างทุกขัน้ตอนอย่างถนดัตา มี
มุมมองได้ทัว่ถึงไม่มีสิ่งใดขวางกัน้หรือปิดบงั โดยทั่วไป ผู้ รับการสอนกับผู้ รับการสอนควรจะหัน
หน้าไปทิศทางเดียวกนัท่ีเป็นมมุซึง่จะใช้เวลาปฏิบตังิานจริงให้ผู้ รับการสอนเข้าใจอยา่งชดัเจน 

2 ต้องแจ้งวตัถปุระสงค์ของการสอนงานก่อนเร่ิมการสอนทกุครัง้ เพ่ือให้ผู้ รับการ
สอนได้รู้เปา้หมายและเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนรู้งาน  
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3 ต้องบอกถึงลกัษณะงานท่ีจะสอน และบอกวิธีการท างานตามขัน้ตอนของการ
ปฏิบตัิงานแต่ละขัน้ตอนเป็นล าดบัพร้อมทัง้เหตุผลท่ีต้องท า ในจังหวะการพูด ท่ีติดตามฟังแล้ว
เข้าใจ เน้นจดุส าคญัและข้อควรระวงัเพ่ือให้ผู้ รับการสอนจ าได้ไมรี่บเร่งเกินไป 

4 ต้องสาธิตหรือแสดงการท างานให้ดอูยา่งช้าๆไปพร้อมพร้อมกนั ทัง้อธิบายตาม
จุดส าคญัท่ีระบุไว้ในแบบซอยงาน อย่างครบถ้วน ตัง้แต่ต้นจนจบ อาจจะตัง้ค าถามเพ่ือทดสอบ 
ความเข้าใจของผู้ รับการสอนด้วยเป็นระยะ  

5. ต้องบอกให้รู้ถึงจุดอันตรายในการท างาน(ถ้ามี) แนะน าและบอกวิธีการ
ปอ้งกนัให้ชดัเจนไมรี่บร้อน 

6. ต้องยกตวัอย่างการใช้อุปกรณ์ประกอบค าอธิบายหรือใช้หุ่นจ าลอง ( ถ้าไม่มี
ของจริง ) เปิดโอกาสให้ผู้ รับการสอนได้สมัผสัและซกัถามไมเ่ร่งรัด  

7. ต้องสงัเกตการเรียนรู้และทดสอบความเข้าใจเป็นระยะระยะ  
8 ไม่สอนเกินความสามารถของผู้ รับการสอนท่ีจะได้รับ ต้องให้เวลาในการสอน

อยา่งเพียงพอ 
3. การให้ผู้ เข้ารับการสอนฝึกปฏิบตั ิ 

1 ต้องให้ผู้ รับการสอนทดลองท าเพ่ือให้รู้ถึงข้อบกพร่องและให้ค าแนะน าแก้ไข
เป็นขัน้ๆ 

2 ต้องแก้ไขการปฏิบตัิท่ีผิดพลาดในทนัทีมิฉะนัน้จะกลายเป็นความเคยชินท่ีไม่
ถกูต้องตดิตวัตลอดไป 

3 ต้องสงัเกตการปฏิบตัิท่ีแสดงถึงความเข้าใจและการเรียนรู้ในจดุส าคญัให้ผู้ รับ
การสอนทบทวนขัน้ตอนการปฏิบตัแิละพดูถึงจดุส าคญัในแตล่ะขัน้ตอน ให้ผู้สอนฟัง 

4 ต้องให้ผู้ รับการสอนทดลองอธิบายจดุส าคญัในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิ เพ่ือให้แน่ใจ
วา่มีความเข้าใจถกูต้องเพียงใด  

5ต้องให้ ทดลองท าซ า้ตัง้แต่ต้น โดยผู้ สอนแน่ใจว่าผู้ รับการสอนงาน ท างานได้
อยา่งถกูต้อง  

6 ต้องกระตุ้นให้ผู้ รับการสอนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิจริง
มีความมัน่ใจด้วยการชมเชยเม่ือผู้ รับการสอนท าได้ถกูต้อง 

4. การทดสอบและตดิตามผล 
1 ต้องให้ผู้ รับการสอนท างานด้วยตนเองทนัทีท่ีได้รับการสอนแล้ว 
2 ต้องแนะน าหรือจดัให้มีพ่ีเลีย้งคอยชว่ยเหลือดแูลเม่ือจ าเป็น 
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3 ต้องสอนเพิ่มเติมหากพบว่าการท างานยังมีข้อบกพร่องหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4 ต้องติดตามการท างานจนแน่ใจวา่ท าได้ถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์โดยแท้จริงจึง
ปลอ่ยให้ท าตามล าพงัและปิดโปรแกรมการสอบนัน้ 

สมิต สัชฌุกร (2547) กล่าวว่า การสอนงานท่ีมีประสิทธิผลและการติดตามผล  ควรมี
กระบวนการด าเนินการดงันี ้ 

1. เห็นพ้องในเป้าหมายร่วมกัน ในขัน้ตอนของการหารือ  คณุและผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ควรจะได้คยุกนัถึงเปา้หมายของการสอนงาน  เช่น  เพ่ือปรับปรุงทกัษะการกระจายงานของสวุิมล  
เพ่ือแก้ปัญหาในการเขียนรายงานประจ าเดือนหรือเร่ืองใดท่ีเกิดขึน้  เม่ือคณุทัง้คูพ่ร้อมท่ีจะเร่ิมการ
สอนงานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว  ให้กลบัไปคยุกันในเร่ืองท่ีเคยหารือไว้  โดยริเร่ิมท่ีการตกลงกัน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอนงาน 

2. ขัน้ตอนในการได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกนั ข้อตกลงร่วมกันเป็นพืน้ฐานของการสอน
งาน  การท่ีคณุให้สญัญาต่อกันตัง้แต่เร่ิมต้น  เปรียบเสมือนการให้ค ามัน่ว่าคณุจะท างานร่วมกัน
และตลอดระยะเวลานีค้ณุพยายามจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการสอนงาน  ขัน้ตอนของความตกลง
ร่วมกัน ประกอบด้วย 1) สอบถามและกระตุ้นให้เกิดมมุมองท่ีแตกต่าง 2) น าเสนอข้อเรียกร้อง 3) 
ตรวจสอบความเข้าใจ 4) ตรวจสอบข้อตกลง 5)หากสงสยัในข้อตกลง  ให้ย้อนกลบัไปขัน้ตอนท่ี 1 
ใหม ่ และเร่ิมต้นกระบวนการทัง้หมดอีกครัง้ 

3. สร้างแผนปฏิบตัิงาน เม่ือคณุได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว  ขัน้ตอนต่อไปคือ  การสร้าง
แผนปฏิบัติการ  ซึ่งท าให้ได้มาในสิ่งท่ีคุณทัง้คู่ปรารถนาด้วยการสอนงาน  แผนการปฏิบัติงาน  
(Action Plan)  ประกอบไปด้วยเปา้หมายการวดัความส าเร็จ  ตารางเวลา  และตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนว่า
ผู้ สอนงานและผู้ เรียนงานจะท างานร่วมกันอย่างไร  ประโยชน์ของการมีแผนปฏิบัติงานท่ีเป็น
ทางการ  คือ  ทัง้สองฝ่ายรู้ชดัว่าได้รับการคาดหวงัอะไร  ภาระหน้าท่ีของทัง้สองฝ่าย  และตวัชีว้ดั
ความส าเร็จ  ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพดูว่า  “อ้าว น่ีไม่ใช่สิ่งท่ีฉัน
คดิเอาไว้”  เม่ือการสอนงานสิน้สดุลง 

4. เร่ิม ต้นการสอนงาน ในขณะท่ีคุณ เร่ิม ต้นการสอนงาน  ให้ พูดคุยกันถึง
แนวความคิดเพ่ือให้ผู้ รับฟังสามารถจบัสาระส าคญั  และช่ืนชมคณุคา่ได้  ส าหรับคนบางคนอาจ
ต้องใช้การสัง่การ : “ท านี.้....เสร็จแล้วนัน่”  คนบางคนอาจเรียนได้ดีท่ีสุดด้วยตวัอย่าง  และก็ยงัมี
อีกหลายคนท่ีต้องท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างใกล้ชิด  ตัวอย่างของวิธีสุดท้ายท่ีกล่าวถึงนีใ้ห้
ย้อนกลบัไปถึงเร่ืองของสุวิทย์  ซึ่งต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมการค านวณตวัเลขทางบญัชีและ
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ซอฟต์แวร์การน าเสนองานกราฟิก  เจ้านายของเขาคือเดชาอาจจะโยนคู่มือการใช้งานลงบนโต๊ะ
ของสุวิทย์และพูดว่า  “อ่านซะในนีจ้ะบอกสิ่งท่ีคณุจ าเป็นต้องรู้”  หรือเปิดเคร่ืองโปรเจกเตอร์  ดึง
ฉากออกมาและขอให้สวุิทย์นัง่ลง 

5. เคล็ดลบั : เร่ิมต้นด้วยสิ่งง่าย ๆ หนักงานบางคนต้องการการสอนงานหลายเร่ือง  
ซึง่จะท าให้เกิดค าถามวา่จะต้องเร่ิมต้นท่ีไหนก่อน  มีค าพดูโบราณกลา่วไว้ว่า  “เราไม่สามารถท่ีจะ
เรียนวิ่งได้จนกวา่เราจะได้เรียนคลานและเดินให้ได้เสียก่อน”  ท่ีจริงแล้ว  ความเช่ียวชาญเกิดขึน้ได้
โดยผ่านขัน้ตอนหลายขัน้ไม่ว่าคณุจะเรียนศิลปะการป้องกันตวั  เรียนการเป็นนักบิน  แม้กระทั่ง
จดัการหรือก ากับองค์การขนาดใหญ่  ดงันัน้  จึงควรเร่ิมต้นจากสิ่งง่าย ๆ เสียก่อนและจึงค่อย ๆ 
ก้าวขึน้ไปท าเร่ืองท่ียากขึน้  ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความล้มเหลวและเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้ ท่ีคณุสอนงานเผชิญกบัปัญหาท่ียากขึน้ด้วยความมัน่ใจ 

6. ให้และรับข้อมลูปอ้นกลบั การให้และรับข้อมลูปอ้นกลบัเป็นส่วนท่ีจ าเป็นของการ
สอนงานและการก ากับดแูลโดยทัว่ไป  การให้และรับข้อมูลควรจะเกิดขึน้ตลอดการสอนงาน  ใน
ระหว่างท่ีผู้ สอนงานและผู้ ใต้บงัคบับัญชาคุยกันเร่ืองท่ีต้องการจะเรียนรู้พัฒนาแผนปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัแก้ปัญหา  และวดัผล 

กล่าวโดยสรุป การสอนงานประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอนหลัก ได้แก่ 1. การ
ก าหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นท่ีต้องการพฒันาร่วมกัน  2. การกระตุ้นให้ผู้สอนงานสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 3. การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามเป้าหมาย 4. การ
ไตร่ตรองสะท้อนความคิดเก่ียวกับการสอน 5. การสรุปและประเมินผลการสอนงานเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาตนเองตอ่ไป 

3.5.3 เทคนิคการสอนงาน 
แพตตี  ้และ จิตรดา สิ ง ห์ค า  (2552) ยังกล่าวอีกว่าว่า  เทคนิควิ ธีการสอนงาน 

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ก าหนดรายละเอียดของการสอนงานแล้วแจ้งให้กับผู้ ท่ีเรียนทราบวัตถุประสงค์

รายละเอียดเนือ้หาการสอน วิธีการสอน วิธีการประเมินผล และติดตามผลการสอนงาน เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับรู้ และเข้าใจในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

2. ฉันท าให้ด ู(I Do)โดยผู้สอนอธิบาย และแสดงขัน้ตอน วิธีการปฏิบตัิงานให้ผู้ เรียน
ได้ทราบ โดยควรแนะน าข้อควรระวงั จดุสงัเกต จดุเส่ียงท่ีเป็นอนัตราย หรือจดุท่ีอาจจะเกิดปัญหา 
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3. เราท าร่วมกัน (We Do) เป็นการลงมือปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน 
ซึ่งผู้ เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้ สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดระหว่างการลงมือ
ปฏิบตังิาน 

4. คุณท า (You Do) เป็นการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิงานด้วยตนเองทุกขัน้ตอน เร่ิม
จากขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย โดยผู้สอนจะตรวจสอบขัน้ตอน วิธีการท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบัต ิ
แล้วประเมินผล และให้ค าแนะน าเพิ่มเติม กรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสยัไม่เข้าใจ ผู้สอน
ควรให้รายละเอียดเพิ่มเตมิ หรือให้ทดลองปฏิบตังิานใหมอี่กครัง้ เพ่ือทบทวนความเข้าใจ 

5. ทบทวนประเด็นตา่งๆ เป็นการทบทวนรายละเอียดทัง้หมดท่ีได้สอนไปในขัน้ตอน
แรกและให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบัผู้ เรียนได้น าไปปฏิบตังิาน
ตอ่ไป 

สมิต  สัชฌุกร (2547: 59-65) กล่าวถึงการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ สอนงานต้องมี
การใช้เทคนิคเก่ียวกบัการสอนงานดงัตอ่ไปนี ้

1. เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้  ใช้ในกรณีท่ีทราบว่าใครจ าเป็นต้องได้รับ
การสอนงานในเร่ืองใด 

2. เทคนิคการท าให้ผู้ รับการสอนมีความพร้อม เป็นการสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
ท าให้ผอ่นคลายความเครียด  

3. เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความสนใจท าให้ผู้ รับการสอนเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้
โดยจะค านงึถึงประโยชน์และวตัถปุระสงค์ของงาน 

4. เทคนิคการอธิบาย เป็นการสอนให้ความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมจากท่ีเคยท ามาก่อน มี
การพดูบอกเลา่“วิธีการ”พร้อมทัง้อธิบายขัน้ตอนการท างาน  โดยจะต้องเป็นการส่ือสารสองทาง  

5. เทคนิคในการสาธิตการท างานให้ด ู 
6. เทคนิคการให้ผู้ รับการสอนฝึกปฏิบตั ิ เทคนิคนีถ้้าจะให้ผู้ รับการสอนมีความเข้าใจ

อยา่งลกึซึง้ ต้องมีการลองท าในขณะท าการสอน เพราะถ้าหากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทนัที 
7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผลเม่ือมีการสอนงานแล้วจะต้องมีการทดสอบ

เพ่ือให้เห็นว่าท าได้และเกิดการเรียนรู้จริง  ซึ่งในระยะการติดตามผล ผู้ ฝึกสอนควรหมัน่ตรวจสอบ
การท างานของผู้ รับการสอนอย่างสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้ซกัถาม เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน
ตอ่ไป 
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8. เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้ โดยผู้ สอนงานต้องพยายามสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ รับการสอน หากผู้ รับการสอนท าได้ถูกต้องสมบูรณ์ ควรมีการชมเชยเพ่ือให้ก าลังใจและ
อยากเรียนรู้มากขึน้ 

9. เทคนิคการสร้างความเช่ือมั่นเป็นการทดลองท าด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ และ
ฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้ 

กนัยา กองสงูเนิน (2556: online) ได้กล่าวถึงการสอนงานท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้
จะต้องอาศยัทกัษะและเทคนิคการสอนงานหลายด้าน สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสร้างความเช่ือถือตอ่การบริการของผู้สอนงานโดยมีการจดัประชมุครูกลุ่มยอ่ย
ในระยะเวลาสัน้ๆ เพ่ืออธิบายเปา้หมาย ปรัชญา กิจกรรมตา่งๆท่ีจะน ามาใช้ ให้เวลาในการซกัถาม
ให้ข้อมลูท่ีท าให้ครูเกิดความสนใจท่ีจะร่วมท างานด้วย 

2. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของครู ผู้ สอนงานจะพบกับครูในเวลาท่ีครู
สะดวก เพ่ือค้นหาความต้องการจ าเป็น และสนทนาถึงสิ่งสอดแทรก ( intervention) เช่น วิธีการ 
กิจกรรม ส่ืออุปกรณ์ ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาความต้องการของครู ในการสนทนาผู้ สอนงานจะใช้
ค าถามปลายเปิด และเสนอทางเลือก จุดประกายความคิด แนะแนวทางโดยใช้คู่มือ รายการ
ตรวจสอบ และส่ืออ่ืนๆ เพ่ือให้ครูได้ตดัสินใจด้วยตวัเอง 

3. การสร้างความร่วมมือในการหากิจกรรมสอดแทรกผู้ สอนงานและครูจะสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันวางแผนจดักิจกรรมสอดแทรกท่ีจะช่วยครูได้ดีท่ีสุด เช่น ระบุว่าวิธีการ
สอนแบบสร้างองค์ความรู้จะสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ให้นกัเรียนได้ ผู้สอนงานและ
ครูก็จะอภิปรายกนัถึงรายละเอียด จนครูมองเห็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบตัไิด้ 

4. การเตรียมส่ือ อปุกรณ์ เพ่ือชว่ยให้ครูประสบความส าเร็จในการสอน ผู้สอนงานจะ
พยายามลดภาระของครูให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้  

5. การสงัเกตการสอนของครูตามแผนท่ีวางไว้  และการให้ข้อมูลย้อนกลบั  การร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนกบัครูในชัน้เรียนเพ่ือให้ครูได้สงัเกตการสอน หรือสงัเกตการสอนของครู  

เก รียงศักดิ์  วัฒ น รัตน์  (2558: online)  ได้กล่าวถึ งเทคนิคการสอนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพไว้ว่าการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเน้นไปยัง
ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีหน้าท่ีในการสอนงาน ดงันี ้

1. ผู้ สอนงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานอย่างละเอียด สามารถตอบ
ค าถามของผู้ ฝึกงานได้ และเข้าใจถึงจดุมุง่หมายในการท างาน เพ่ือท่ีจะบรรลเุปา้หมายขององค์กร 

2. ผู้สอนงานต้องเตม็ใจท่ีจะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบตังิาน 
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3. ผู้สอนงานต้องเต็มใจท่ีจะเสียสละเวลาบางส่วนเพ่ือการสอนงาน ซึ่งในบางครัง้
อาจใช้เวลานานพอสมควร 

4. ผู้สอนงานและผู้ ฝึกงานต้องมีความเช่ือใจซึ่งกนัและกนั และมัน่ใจในแนวทางการ
สอนงาน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559, pp. 39-43) ได้ให้กล่าวถึงเทคนิค
การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ วา่ประกอบด้วยเทคนิคตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เทคนิคการสงัเกต (Observation) ในการสอนงาน (Coaching) หลายครัง้ท่ีผู้ สอน
งานต้องการข้อมลูเชิงพฤตกิรรมของผู้ รับการสอนงาน (Coachee) ซึง่ไมส่ามารถหาได้จากรายงาน
จงึจ าเป็นต้องสงัเกตดวู่าพฤตกิรรมของเขาเป็นอย่างไรในเร่ืองนัน้ๆตวัผู้ สอนงานควรเป็นนกัสงัเกต
ท่ีเป็นกลาง โดยการสงัเกตเห็นข้อมลูท่ีแท้จริง ไม่มีการเติมอารม์สีสนัมากเกินจริง จนผู้ รับการสอน
งานอาจเกิดความ    เข้าใจว่าก าลังถูกจับผิดเพราะจุดประสงค์หลักของการสอนงานคือการ
พยายามชว่ยให้ผู้ รับการสอนงานพฒันาศกัยภาพมากขึน้ 

2. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) โดยทัว่ไปเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
กบัผู้ รับการสอนงาน (Coachee) โดยการบรรยายให้เห็นภาพชดัว่าเขาท าอะไรอยา่งไร มากกว่าท า
ให้รู้สกึอย่างไร เพ่ือลดความขดัแย้งกนัในเร่ืองท่ีไมเ่ป็นรูปธรรมและไม่ชดัเจน หากผู้สอนงานมุง่เน้น
ไปท่ีลกัษณะของพฤติกรรมและผลท่ีเกิดขึน้แทน ผู้ รับการสอนงานก็จะสามารถน าข้อมลูย้อนกลบั
นีไ้ปปรับปรุงพฤตกิรรมของตวัเองได้ 

3. เทคนิคในการท าให้เห็นพ้องกันในความเป็นจริงแล้วเราไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ รับการ
สอนงานเห็นพ้องกบัผู้สอนงานทกุเร่ือง เพียงแตใ่นเร่ืองท่ีเห็นชดัวา่จ าเป็นต้องท า หากผู้ถกูประเมิน
ยงัไม่อยากเปล่ียนแปลง ผู้ สอนงานจ าเป็นต้องใช้วิธีคอ่ยๆ พดูคยุชีแ้จงให้เขาเข้าใจในความส าคญั
ของการพัฒนาตรงส่วนนีอ้าจโดยการดึงให้คู่สนทนาเข้าร่วมการอภิปรายกับผู้ สอนงานในเร่ืองท่ี
ควรปรับปรุง 

4. เทคนิคการชม-ติ-ชม คือเร่ิมด้วยการชมเร่ืองท่ีผู้ รับการสอนงานสามารถท าได้ดี 
แล้วคอ่ยๆเปิดประเดน็ท่ียงัต้องการการแก้ไขปรับปรุงให้ชดักระชบั และจบด้วยการชมอีกครัง้ 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2557)สมศกัดิ์ ประเสริฐสขุ (2554) ได้กล่าววา่ เทคนิค คือ วิธีการ 
ท่ีได้ผ่านการทดลองและเป็นท่ียอมรับกนัว่าได้ผล ส่วนมาก เราถือว่าวิธีการท่ีใช้โดยผู้ช านาญการ 
คือเทคนิคในการสอนงานนอกจากจะด าเนินการสอนตามวิธีการ 4 ขัน้อนัได้แก่ 1 การเตรียมงาน 2 
การสอน 3 การให้ผู้ รับการสอนฝึกปฏิบัติ 4 การทดสอบและติดตามผล ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่า
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เหมาะสมในการท างานให้ ผู้ รับการสอนงานเกิดการเรียนรู้เป็นล าดบัแล้วผู้สอนงานยงัจะต้องสนใจ
เทคนิคตา่งๆเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนงานดงัตอ่ไปนี ้

1. เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้เม่ือได้ ทราบว่า ว่าผู้ ใดจ าเป็นต้องได้รับการ
สอนงานในเร่ืองใดผู้สอนควรจะเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้และสร้างความพร้อม ก่อนการสอน
ด้วยการสร้างทศันคติท่ีดีตอ่เร่ืองท่ีจะสอนด้วยการอธิบายในเบือ้งต้นให้เขาเห็นว่าความส าคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเรียนรู้สกึวา่ผู้ รับการสอนงานจะเกิดการเรียนรู้ก็ตอ่เม่ือ
เขารู้วัตถุประสงค์ของการสอนงาน และเป็นวัตถุประสงค์ท่ีตรงกับความต้องการของเขาเอง ทัง้
วตัถปุระสงค์จะต้องชดัเจนและจงูใจให้เกิดการยอมรับ พนกังานจะไมส่นใจตอ่การสอนงานเม่ือเขา
เข้าใจว่าได้รู้งานนัน้ดีแล้ว หรือในท านองกลบักัน เขาเห็นการสอนงานเป็นเร่ืองยุ่งยากส าหรับเขา
หวัหน้าจ าเป็นต้อง ท าความเข้าใจให้ชดัเจนและชีแ้จงให้เห็นว่าการสอนงานนีเ้ช่ือมโยงกบัความรู้
เดมิของเขาการรับการสอนงานเป็นสิ่งท่ีดีและไมมี่ข้อท่ีต้องกงัวลใจใดๆ  

2. เทคนิคการท าให้ผู้ รับการสอนมีความพร้อม      ผู้ สอนงานควรจะให้เกิด
บรรยากาศท่ีง่ายๆจนผู้ รับการสอนเกิดความรู้สกึสบายใจเป็นกนัเองและมีไมตรี ตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรก
จะแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีรีตอง  ต้องท าให้พนักงานผู้ รับการสอนรู้สึกสะดวกสบายใจ ไม่
เครียด ไมมี่ความกงัวลหวาดหวัน่หรือ ขลาด กลวัจนรู้สกึประหมา่ในการเรียนรู้ ผู้สอนงานเองก็ต้อง
ท าตวัให้รู้สึกปกติเช่นกนั ไม่วางตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญ เร่ิมด้วยการพูดคยุให้รู้ว่า ผู้ รับการสอนมีความ
สนใจอย่างไรเป็นทุนเดิม ผู้ รับการสอนจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ไม่ท าให้
ผู้ รับการสอนวิตกว่าผู้สอนจะปฏิบตัิอย่างไรในการสอน และตวัผู้ รับการสอนจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 
ผู้สอนจะต้องเร่ิมต้นจากการชีแ้จงให้ผู้ รับการสอนเห็นผลท่ีจะเกิดแก่ตวัผู้ รับการสอนเองเป็นส าคญั 
ในการชว่ยให้สามารถท างานได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็วและปลอดภยั 

3. เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ    ผู้ รับการสอนงานจะต้องเห็นประโยชน์และ
รู้ถึงวตัถปุระสงค์ตลอดความ ความส าคญัของงาน  เพ่ือท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกใคร่รู้ใน ประกาศ
ส าคญั คือ ประโยชน์และผลดีตา่งๆ ซึ่งเขาจะได้รับหากเขาสามารถเรียนรู้และให้ความร่วมมือการ
สอน งานนัน้ช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานของตวัเอง อันจะเป็นผลให้ผู้ รับการสอนเห็น
คณุคา่ของการสอนและเห็นความจ าเป็นในการปฏิบตัิงานให้ถกูต้อง ผู้สอนจะต้องกล่าวน า ให้เห็น
ถึงความส าคญัของงาน เม่ือผู้ รับการสอนตระหนกัในความส าคญั ของงานท่ีจะได้รับการสอนและ
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องระหว่างงาน ท่ีตนรับผิดชอบก็จะเกิดความสนใจท่ีจะได้รับการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ให้สามารถท างานได้อยา่งถกูต้อง 
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4. เทคนิคการอธิบาย การสอนให้พนกังานได้รับความรู้ใหม่หรือเพิ่มเตมิจากท่ีเขาเคย
ท ามาก่อน ต้องมีการพดูบอกเล่าวิธีการพร้อมกบัอธิบายตามขัน้ตอนการท างานท่ีแบง่เป็นขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน ซึ่งได้ตระเตรียมไว้ในแบบซอยงาน จะต้องส่ือสารแบบสองทาง ให้มีการซักถาม
โต้ตอบจากผู้ รับการสอนวิธีปฏิบัติคือ เล่าวิธีการท างานนับตัง้แต่การเตรียม เคร่ืองมือ (ถ้า
จ าเป็นต้องใช้) การบอกให้รู้จดอนัตราย ต้องระมดัระวงัแนะน าการตรวจสอบขัน้ตอนถ้าเป็นเร่ือง
เก่ียวกับการแก้ไขเคร่ืองจกัรเคร่ืองกดต้องอธิบายให้รู้เป็นขัน้ๆพร้อมกับค าชีแ้จงท่ีชดัเจนสมบูรณ์ 
หากไม่มีของจริงท่ีจะใช้ในการสอนจะต้องยกตวัอย่างหรือใช้อุปกรณ์ประกอบค าอธิบายไม่ควร
สอนเร็วหรือช้าเกินไปแต่ต้องหมั่นตรวจสอบด้วยการซักถามความเข้าใจเป็นระยะระยะ ตาม
ขัน้ตอนการสอนในการย า้หรือเน้นจดุส าคญัจะช่วยให้ผู้ รับการสอนรู้ว่าท าไมต้องท าเช่นนัน้  หาก
ท าด้วยวิธีอ่ืนจะมีข้อดีข้อเสียอยา่งไรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

5. เทคนิคในการแสดงการท างานให้ดู เป็นความจริงท่ีไม่ต้องพิสูจน์ว่าพนักงานจะ
ยอมรับการสอนงานจากผู้ใดก็ตอ่เม่ือเขามีความศรัทธาเช่ือมัน่ว่าผู้นัน้มีความรู้ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ท่ีสงูกว่าเขา แตท่ัง้นีไ้มส่มควรท่ีผู้สอนงานจะกลา่วโอ้อวดทความสามารถของตนเอง 
การแสดงออกด้วยการท าให้ดเูป็นตวัอยา่งท่ีท่องเท่ียวว่องไวถกูจงัหวะจะโคลนจะเป็นหลกัประกนั
ความเช่ือถือได้ดีกว่าค าพูดฉะนัน้ผู้สอนงานจึงต้องทดลองสอบการท างานท่ีจะสอนให้เกิดความ
ช ่าชองเสียก่อน เพ่ือวา่ในการสอนงานจริงจะไมต่ิดขดัและการแสดงการท างานให้ผู้ รับการสอนได้ดู
จะต้องท าทีละขัน้ของการปฏิบตังิานในคราวหนึง่จนผู้ รับการสอนเข้าใจ 

6. เทคนิคการให้ผู้ รับการสอนฝึกปฏิบตัิ ในการสอนงานนัน้ถ้าจะให้ผู้ รับการสอนงาน
มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องให้ผู้ รับงานก่อน ได้ทดลองขณะท่ีมีการสอน โดยจะ
วางให้เพียงแตรู้่จกัค าบอกเล่าและแนะน าในทีหลงัจะไม่เกิดผล การให้ผู้ รับการสอนลองท าจะเป็น
โอกาสให้ผู้สอนได้รู้ถึงข้อบกพร่องและคอยแนะน า ระหวา่งท่ีผู้ รับการสอนได้ทดลองอยูน่ัน้ ผู้สอนก็
จะรู้ว่า ผู้ รับการสอนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดจุดส าคญัท่ีจ าเป็นจะต้องรู้   เขาได้เกิดการ
เรียนรู้หรือไม่โดยลองให้อธิบายจุดส าคญัส าคญัทุกๆจุดในขณะท่ีปฏิบตัิเพ่ือความมัน่ใจว่าเข้าใจ
ถกูต้องดีแล้วหรือยงัการท่ีผู้ รับการสอนได้ลงมือปฏิบตั ิให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้ ทัง้สามารถ
พิจารณาได้ว่าเขาสามารถท างานนัน้ในเวลาปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่ เม่ือมีข้อผิดพลาดผู้สอน
จะต้องแก้ไขในทนัที มิฉะนัน้จะกลายเป็นความเคยชินไมถ่กูต้องตอ่ไป 

7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผล เม่ือพนักงานได้รับการสอนงาน ในเร่ืองใด
จ าเป็นต้องมีการทดสอบ เพ่ือให้เห็นว่าเขาท างานได้และเกิดการเรียนรู้จริง สมควรท่ีจะให้เขารับ
โอกาสใน การท างานนัน้ด้วยตวัเองตามล าพงัทนัทีท่ีได้รับการสอนงานแล้ว เพราะเป็นเวลาท่ีเขา
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ก าลงัจะมีความกระตือรือร้น อยาก จะแสดงความสามารถของตนเองให้หวัหน้ายอมรับวา่ ได้ผ่าน
การสอนงานแล้วอยา่งไรก็ตามควรจะได้แนะน าให้รู้ว่าจะมีผู้ ให้ความชว่ยเหลือเม่ือจ าเป็น กลา่วคือ
ถ้าเกิดการติดขัดจะไปขอค าแนะน าหรือความช่วยเหลือจากผู้ ใด    ในระยะการติดตามผล ผู้
ฝึกสอนควรหมั่นตรวจสอบการท างานของผู้ รับการฝึกสอนอย่างสม ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้
ซกัถาม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในตัวของเขา ถือว่าเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจแก่
พนกังาน อนัอาจมีผลให้ผู้ รับการสอนเกิดความผูกพนัและเล่ือมใสศรัทธา ตอ่จากนัน้คอ่ยลดการ
ตรวจสอบงานลงสงัเกตดกูารท างานห่างๆ แตต่ิดตามผลโดยใกล้ชิด คอยให้ก าลงัใจและลองถาม
ความรู้สึกความเข้าใจในงานบ้างนานๆครัง้ หากเห็นว่าผู้ รับการสอนท างานได้ถูกต้องดีแล้วก็
จะแจ้งให้เขาทราบเพ่ือให้เขาเกิดความมัน่ใจ หากเห็นสมควรจะต้องสอดงานเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
วิธีการ ท างานของเขาอีกก็อยา่ลงัเลใจ ท่ีจะให้การสอนงานซ า้อีก เพราะการสอนงานมีแมแ่บบเป็น
หวัข้อการสอนงาน เป็นประจ าอยู่แล้วทัง้นีอ้ย่าสรุปง่ายๆว่าเม่ือสอนงานแล้ว จะท าเป็นหรือเม่ือ
ท างานไปสกัระยะหนึ่งจะมีประสบการณ์ในการท างานแล้วความผิดพลาดจะหมดไปเอง ต้องท าให้
แนใ่จวา่ผู้ รับการสอนท างานได้ถกูต้องอยา่งแท้จริง 

8. เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้ สิ่งเร้าในการสอนงานอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
โอกาส เหตกุารณ์ รวมทัง้สิ่งใดๆท่ีอาจจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง การสอน ทัง้โดยการพดูและ
การแสดง การท างานให้ดเูป็นขัน้ตอนตามล าดบัพร้อมอธิบายให้เขาเข้าใจเหตผุลด้วยว่าท าไมจึง
ต้องท าอย่างนัน้อยา่งนีจ้ะช่วยเราได้ดี การให้ผู้ รับการสอนได้ลงมือปฏิบตัิเป็นการส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วม ในกระบวนการเรียนรู้จะเกิดความผิดผิดพลาด ก็จะได้แก้ไขในระหว่างการเรียนงานก่อนท่ีจะ
ลงมือท าจริงๆต้องพยายามสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ รับการสอนงานและหากเขาท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบรูณ์ต้องชมเชยเพ่ือให้ก าลงัใจและอยากเรียนรู้มากย่ิงขึน้ 

9. เทคนิคการสร้างความเช่ือมั่น การให้ผู้ รับการสอนใหม่ ๆ ได้ทดลองลงมือท าด้วย
ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ทีละขัน้ และฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญนบัเป็นสิ่งส าคญัมาก เขาจะเรียนรู้
ง่านได้อย่างรวดเร็วและจ าติดไปนานหากได้รับการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ และทดลองปล่อย
บินเด่ียวให้เกิดความช านาญและมีความเช่ือมั่นด้วยการสังเกตการท างานของเขาอยู่ห่างๆ ถ้า
สงัเกตว่าผู้ รับการสอนขาดความมัน่ใจจะต้องสร้างความเช่ือมัน่ด้วยการอธิบายถึงงานท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิมของผู้ รับการสอนและเม่ือจบบทเรียนต้องสรุปให้เกิดภาพรวมในการ
ปฏิบตังิานท่ีสอนอีกครัง้หนึง่เพ่ือให้ผู้ รับการสอนเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้ 
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กล่าวโดยสรุป การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศยัเทคนิคท่ีหลากหลายในการท าให้
ผู้ รับการสอนงานค้นพบศกัยภาพ และจดุท่ีควรได้รับการพฒันาของตนเอง รวมถึงเทคนิคในการ
สร้างความสมัพนัธ์ความไว้วางใจ และความเช่ือมัน่ในการท่ีจะพฒันาตนเอง เทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะปฏิบตัิตา่งๆ การสงัเกต และการให้ข้อมลูย้อนกลบั เพ่ือให้ผู้ รับการสอนงานเกิด
การพฒันาตามเปา้หมายสงูสดุ 

3.6 รูปแบบการสอนงาน 
1. GROW Model 
ประคลัภ์ ปัณฑพลังกูร (2560: online) ได้กล่าวถึง GROW Model ว่า เป็นขัน้ตอนการ

สอนงาน โดยแบง่เป็น 4 สว่น ดงัภาพประกอบ 9 ประกอบด้วย 
Goal หมายถึง การถามบคุคลท่ีได้รับการสอนงานวา่มีเปา้หมายอะไร ต้องการบรรลุ

เม่ือไร  
Reality หมายถึง การถามบุคคลท่ีได้รับการสอนงานถึงการด าเนินการในปัจจุบนัว่า

ได้ด าเนินการอะไรไว้  
Options หมายถึง การก าหนดทางเลือก หรือวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะท าให้บรรลเุปา้หมาย

ตามท่ีต้องการ  
Will ซึ่งหมายถึง แผนการด าเนินการ โดยใช้การตัง้ค าถามในสิ่งท่ีจะด าเนินการ

ตอ่เน่ืองในอนาคตข้างหน้า  
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ภาพประกอบ 9  รูปแบบการสอนงานแบบ GROW Coaching Model 
ท่ีมา http://www.fitzgeraldhr.co.uk/performance-coaching-getting-the-most-from-your-

team/ 
 

2. FUEL Model 
อทุิศ ดวงผาสุข, เฉลิมชยั กิตติศกัดิ์นาวิน, and นลินณัฐ ดีสวสัดิ์ (2560)  FUEL Model 

ได้อธิบายขัน้ตอนไว้ดังนีภ้าพประกอบ 10 รูปแบบในการ โค้ชชิ่ง ของ FUEL model Coaching 
(Zenger & Stinnett, 2010)  

1. ก าหนดกรอบของการสนทนา ( Frame the Conversation) คือ การก าหนดกรอบ
การสนทนาเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชและผู้ รับการโค้ชตกลงท่ีจะอยู่ในการสนทนาเดียวกัน
และท าให้การสนทนานัน้ชดัเจนและประเด็นท่ีส าคญัคือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชเป็นเจ้าของกระบวนการ 
ในขณะท่ีผู้ รับการโค้ชเป็นเจ้าของเนือ้หาของการสนทนาโดยระบุพฤติกรรมหรือปัญหาท่ีจะหารือ
โดยผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องเป็นผู้ก าหนดหวัข้อท่ีจะพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาท่ีต้องการให้ผู้ รับการโค้ช
เป็นผู้ เล่า การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นในการสนทนา รวมถึงการก าหนดผลลัพธ์ของการ
สนทนา ผู้ รับการโค้ชต้องการอะไรในกระบวนการสนทนาเพ่ือท่ีจะให้การสนทนาด าเนินตอ่ไปได้ 

2. เข้าใจถึงสถานะปัจจุบัน (Understand the Current State) ช่วยให้ผู้ รับการโค้ช
รู้จกัตนเองและสถานะปัจจุบนั เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นโค้ชจะต้องเร่ิมท่ีจะ
เข้าใจสถานการณ์ปัจจบุนัของเขาด้วย ในฐานะโค้ชจะต้องท าหน้าท่ีรักษากระบวนการการสนทนา
ไว้และคอยเป็นกระจกในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ รับการโค้ชด้วยค าถามปลาย เปิด ค าถาม
จะชว่ยให้เข้าใจมากขึน้ทัง้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชและผู้ รับการโค้ช ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องเข้าใจวา่คนจะ
ไมย่อมเปล่ียนแปลง จนกวา่พวกเขาจะรู้สึกวา่จ าเป็นต้องเปล่ียน ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
น าเสนอมุมมองของสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้กับผู้ รับการโค้ชเพ่ือสร้างความ
ตระหนกัให้มากขึน้จนผู้ รับการโค้ชมีมุมมองตอ่สถานการณ์นีว้่าจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง แตว่่าจะ
ท าอย่างไร ก าลงัเกิดอะไรขึน้กบัสถานการณ์แบบนีจ้ะท าอะไรได้บ้าง มีอะไรเป็นความท้าทาย ผู้ ท่ี
ท าหน้าท่ีโค้ชอาจมีส่วนร่วมในสถานการณ์เช่นนี ้คนอ่ืนอาจจะเห็นสถานการณ์นีห้รือไม่ตรวจสอบ
ผลกระทบของการด าเนินการตอ่ไปบนเส้นทางปัจจบุนั ผลกระทบอะไรบ้างกบัตวัเราหรือกบัคนอ่ืน 
หากสถานการณ์ไมเ่ปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบตอ่เปา้หมายอยา่งไร อะไรคือสิ่งท่ีเขาจะท าให้บรรล ุ
และอะไรคือผลกระทบในระยะยาว ผู้ท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องน าเสนอสถานการณ์นีใ้นมมุมองของผู้ รับ
การโค้ช 

http://www.fitzgeraldhr.co.uk/performance-coaching-getting-the-most-from-your-team/
http://www.fitzgeraldhr.co.uk/performance-coaching-getting-the-most-from-your-team/
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3. ส ารวจสภาพท่ีต้องการ (Explore the Desired State) ช่วยให้ผู้ รับการโค้ชได้ทราบ
ถึงข้อมลูบริบทตา่งๆท่ีจะท าให้เปา้หมายบรรลผุลและสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือให้เปา้หมาย
บรรล ุส ารวจสภาพท่ีต้องการว่าสิ่งใดมีความส าคญัท่ีสดุท่ีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องรีบเร่งแก้ปัญหา
และมีเจตนาในการก าหนดเป้าหมายให้กับผู้ รับการโค้ชและร่วมกันสร้างทาง เลือกส าหรับการ
บรรลุเป้าหมาย ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องสนทนาด้วยการถามค าถาม หาว่าปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จ หากยังไม่สามารถหาทางได้ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชจะต้องช่วยระดมสมองให้เข้าใจถึง
ความส าเร็จ สิ่งท่ีอยากเห็น อะไรคือเปา้หมาย เส้นทางไหนคือสิ่งท่ีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีโค้ชเห็น เม่ือส ารวจ
เส้นทางหรือทางเลือกของการด าเนินการอาจจะเลือกใช้เพียงบางวิธีท่ีได้ผลส าหรับผู้ รับการโค้ช ผู้ ท่ี
ท าหน้าท่ีโค้ชอาจจะต้องการพิจารณาส ารวจปัญหาและอุปสรรคและระลึกเสมอว่าอุปสรรคท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุส าหรับความส าเร็จ คือ ความไมก่ล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง 

4. วางแผนเพ่ือความส าเร็จ (Lay Out a Success Plan) ช่วยให้ผู้ รับการโค้ชสร้าง
แผนด าเนินการมีรายละเอียดและปฏิบัติตามแผนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย การ
วางแผนจะประสบความส าเร็จ ในขัน้ตอนสุดท้าย ขัน้ตอนนี ้ F U E L เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับการโค้ช
จะต้องชดัเจนในเส้นทางท่ีตนเองเลือก และจะต้องท าให้สิ่งท่ีมุ่งหวงัให้เกิดขึน้ ผู้ท าหน้าท่ีโค้ชมี
หน้าท่ีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ ควบคมุก ากบัและตรวจสอบประเมินผลได้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ี
โค้ชค้นหาวิธีสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ รับการโค้ชในการบรรลุเป้าหมาย เกิดการพฒันา และ
ยอมรับในแผนการด าเนินการนัน้ มีการทบทวนแผน หรือยอมรับการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืนท่ีสามารถ
สนบัสนนุในการก้าวไปข้างหน้าอยา่งมีเปา้หมาย 
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ภาพประกอบ 10 รูปแบบการสอนงานแบบ FUEL Coaching Model  
โดย Zenger, John and Kathleen Stinnett 

ท่ีมา : https://www.linkedin.com/pulse/how-use-fuel-model-coaching-step-guide-leaders-
joseph-abraham 

 
3. SMART Model 
Happiness Coaching Studio (2560: online) ก ล่ า ว ถึ ง  SMART Model ไ ว้ ดั ง นี ้

(ภาพประกอบ 11) 
1. การก าหนดระดับความส าเร็จ (Setting the stage for achievement) เพ่ือ

พิจารณาสถานภาพของผู้ รับการสอนงาน ความชดัเจนเก่ียวกบัปัญหา ทรัพยากรท่ีมี ผลท่ีตามมา 
และด าเนินการก าหนดสถานะท่ีต้องการไดรับการพฒันา  

2. การสร้างทรัพยากรจากอุปสรรค (Making resources from obstacles) ท า
การส ารวจอปุสรรคในการท าตามเปา้หมายโดยการคาดการณ์ลว่งหน้าและการแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้
ล่วงหน้าออกไปท่ีนั่น อุปสรรคท่ีอาจมีอยู่ เช่น ความเช่ือเดิม แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ และนิสัยการ
ท างาน เพ่ือขจดัสิ่งท่ีจะเป็นอุปสรรคออกไปและปรับเปล่ียนให้กลายเป็นทรัพยากรในการพฒันา
ตนเอง 
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3. การร่วมมือในการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action plan elaboration) เป็น
ขัน้ตอนท่ีท าความรู้จกักบัสถานการณ์และวางแผนการด าเนินการ โดยการสร้างทางเลือกท่ีมีความ
ยืดหยุ่น และสร้างแผนการด าเนินการ โดยแผนจะเก่ียวข้องกบัตวัเลือกท่ีได้สร้างไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
เพิ่มโอกาสในการบรรลเุปา้หมาย 

4. ให้ความไว้วางใจ (Relying on your Coach’s support) ให้ความไว้วางใจจาก
การสนบัสนนุจากผู้สอนงาน ผู้สอนงานจะสนบัสนนุด้วยการชว่ยคดิ ตอบสนองในรูปแบบตา่งๆ  

5. ทบทวนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (Taking action) การปรับปรุงแก้ไขส่วน
ท่ีมีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตัิตามแผนงานท่ีได้ผลส าเร็จ เพ่ือ
น าไปใช้ในการท างานครัง้ตอ่ไป 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 รูปแบบการสอนงานแบบ SMART Coaching Model 
โดย Happiness Coaching Studio 

ทีม่า : http://www.happinesscoachingstudio.com/personal-coaching/smart-model/ 
 

4. CLEAR Model  
รูปแบบการสอน CLEAR ได้รับการพัฒนาโดยPeter Hawkins (2017) รายละเอียดเป็น

ดงันี(้ภาพประกอบ 12) 
1. การท าสัญญา Contracting เป็นการสร้างผลลัพธ์ท่ีต้องการเพ่ือให้บรรลุผล

จากการสอนงาน เป็นการอภิปรายขอบเขตของการฝึกสอนและตัง้กฎพืน้ฐานส าหรับการท างาน
ร่วมกนั 

2. การฟัง Listening  เป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เข้ารับการสอนงานรับฟังการสอนงาน
อยา่งตัง้ใจ เอาใจใส ่เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์และความเข้าใจร่วมกนั  

http://www.happinesscoachingstudio.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/SMART-coaching-process-12.jpg
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3. การส ารวจ Exploring ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วยสององค์ประกอบ คือ 1)ช่วยให้
ผู้ รับการสอนงานเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตนเองและ 2)ท้าทายให้ผู้ รับการสอนงานคิดถึง
โอกาสในการด าเนินการในอนาคต 

4. การด าเนินการ Action ผู้สอนงานจะเป็นผู้สนบัสนนุให้ผู้ รับการสอนงานเลือก
วิธีการและตดัสินใจขัน้ตอนตอ่ไป 

5. การทบทวน Review เป็นขัน้ตอนให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน ในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์เก่ียวกับกระบวนการฝึกสิ่งซึ่งอาจเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึน้และด าเนินการ
ปรับปรุงตอ่ไป 
 

 
ภาพประกอบ 12  รูปแบบการสอนงานแบบ CLEAR Coaching Model โดย Peter Hawkins 

ทีม่า : http://blessingwhite.com/model/2016/05/17/clear-coaching-model/ 
 

กล่าวโดยสรุป จากการสงัเคราะห์รูปแบบการสอนงาน ผู้วิจยัสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดงันี ้

1. รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ หมายถึง โครงสร้างความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์หรือ
เหตกุารณ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออธิบายแนวทางในการด าเนินการด้านสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการท่ีแสดงรูปธรรมออกมาใน
ลักษณะแผนผังไดอะแกรมประกอบค าอธิบายและคู่มือการน ารูปแบบการสอนงานนักศึกษา

http://blessingwhite.com/model/2016/05/17/clear-coaching-model/
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการไปใช้งาน 
โดยท่ีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ แสดงโครงสร้างท่ีมีความสมัพนัธ์มาจาก หลกัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรอาชีวศึกษา การสอนงาน ครูฝึกในสถานประกอบการ 
สมรรถนะวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ  ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
หลกัการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบ กระบวนการจัดการท่ีชัดเจน มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการ  

2. ในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ วิจยัใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีได้
ศกึษาเพ่ือการด าเนินการวิจยั โดยใช้ช่ือโมเดลว่า GEAR +3 Coaching Model โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

2.1 ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน (GEAR) 
2.1.1 ขัน้เตรียมการและการวางแผนกลุ่มการสอนงาน (Group Coaching 

Preparation and Planning) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) ศกึษามาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ
สอนงาน มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการสอนงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการสอนงาน 2) วาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับทีมครูฝึก เพ่ือการศึกษาสถานภาพของครูฝึกและนักศึกษา และ 3) 
ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตัิงาน เพ่ือการท าข้อตกลงในการท างานร่วมกันระหว่างครูฝึกและ
นกัศกึษา 

2.1.2 ขัน้การให้ความ รู้ สอนงานและให้ค าป รึกษา (Educating and 
Coaching) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตัิงาน 2) ดูแลการฝึก
ปฏิบตังิานและให้ค าชีแ้นะ และ 3) ฝึกทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 

2.1.3 ขั ้น ป ร ะ เมิ น ผ ล เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้  (Assessment for Learning) 
ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตัิงานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า 
2) ทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนการประเมิน และ 3) วิเคราะห์และประมวลผลการฝึก
ปฏิบตังิาน 

2.1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน (Reaction and 
Standard Setting) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตัิงาน 2) วิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนการปฏิบัติงานและการสอนงาน และ 3) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ        
การสอนงาน 
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2.2 กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่น (+3) 
2.2.1 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การจดัการด้านหลกัสตูร 2) การจดัการด้านสถานศึกษา 3) การจดัการ
ด้านสถานประกอบการ และ 4) การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ   

2.2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ยอ่ย ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง 2) ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน 
3) ทกัษะปฏิบตัิ การใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 4) บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
5) ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

2.2.3 กลไกสนบัสนุนการสอนงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)  
กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน และ 3) กลไกการให้ค าปรึกษา
และการชว่ยเหลือ 

3.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนงาน 
กนัยา เจริญถ้อย (2556) ได้ท าการพฒันาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอนงาน 

ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอนงาน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน  คือ 1. ขัน้
การเตรียมการนิเทศ ได้แก่ รู้จกัและเข้าใจสภาพ ศกึษาและวิเคราะห์ความรู้เดิม ก าหนดเปา้หมาย 
มีความสบายใจไม่เครียด สมัพนัธ์กับความรู้เดิม ก าหนดขัน้ตอน เข้าใจความรู้ใหม่ สรุปขัน้ตอน 
กระตุ้นให้สนใจและให้ความร่วมมือ เตรียมเนือ้หาให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ 2. ขัน้การปฏิบตัิให้ด ู
ได้แก่ สภาพท่ีพร้อม แจ้งวัตถุประสงค์ แจ้งลักษณะงาน สาธิต วิธีการสอน เสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหา ยกตวัอย่างประกอบค าอธิบาย สงัเกตการรับรู้และทดสอบ ความเข้าใจ ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ให้เวลาอย่างเพียงพอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 3. ขัน้การปฏิบตัิการนิเทศ 
ได้แก่ เข้าใจและรู้ถึงข้อบกพร่อง ให้ค าแนะน า แก้ไขในสิ่งท่ี ผิดพลาด สงัเกตการเรียนรู้ อธิบายสิ่ง
ท่ีได้เรียนรู้ ปฏิบัติซ า้ กระตุ้นความพอใจในการเรียนรู้ สร้าง เคร่ืองมืออย่างหลากหลาย เลือก
กิจกรรมให้เหมาะ ก าหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสม สร้างขวญัและ ก าลังใจ 4. ขัน้การทดสอบ
และติดตามผลการนิเทศ ได้แก่ การนิเทศทนัที แนะน าให้มี พ่ีเลีย้ง คอยช่วยเหลือ นิเทศเพิ่มเติม 
ตดิตามการนิเทศ รับฟังความคดิเห็น ก าหนดแนวทางประเมินผล เลือกวิธีการวดัและประเมินผลท่ี
เหมาะสมหลากหลาย เคร่ืองมือท่ีจะประเมินผลครอบคลุมชัดเจน แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือน ามา
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน สรุปผลและรายงานการนิเทศ 
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ปรียานุช วิริยราชวลัลภ และอังศินันท์ อินทรก าแหง (2560)ได้ศึกษาอิทธิพลพหุระดับ
ของการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและสถานการณ์ทางจิตสังคมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานอย่างมีผลสมัฤทธ์ิสงูของข้าราชการในสงักดักระทรวงยตุิธรรมงานวิจยันี ้
ทดสอบแบบจ าลองความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหรุะดบั (MSEM) ผลพบว่า 1) การปฏิบตังิาน
อย่างมีผลสัมฤทธ์ิสูงของบุคคลได้รับอิทธิพลจากความผูกพันของบุคลากรและการเรียนรู้และ
พฒันาของบคุลากรความชดัเจนในบทบาทมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การปฏิบตัิงานอย่างมีผลสมัฤทธ์ิ
สงูของบคุลากร โดยผ่านทางความผกูพนัของบคุลากร 3) การปฏิบตัิงานอย่างมีผลสมัฤทธ์ิสงูของ
กลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากการสอนงานตามหลกัการจดัการของหัวหน้างานและความชัดเจนใน
บทบาทของกลุ่มงาน ความพึงพอใจในงานของบคุลากรในกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากการสอนงาน
ตามหลกัการจดัการของหวัหน้างาน ความชดัเจนในบทบาทของกลุ่มงาน และความพึงพอใจใน
งานของกลุ่มงาน การสนับสนุนทางสังคมของเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจาก
บรรยากาศในการปฏิบตัิงานในกลุ่มงาน ข้อเสนอแนะงานวิจยัข้อเสนอแนะในทางปฏิบตัิ  1. จาก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานท่ีท าการศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ลกัษณะเฉพาะของงานท่ีต้อง
อาศยัการสั่งสมประสบการณ์และทกัษะการปฏิบตัิงานของบุคลากรอย่างสูง เน่ืองจากเก่ียวข้อง
กับการพิจารณาตัดสินท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีและการลงโทษของบุคคล ดังนัน้การ
ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานลักษณะดงักล่าวให้ได้รับการพัฒนาศกัยภาพและ
ทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องการกับปฏิบตัิงาน สร้างความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของหน่วยงาน มีความ
เข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้เข้าใจความคาดหวงัของหวัหน้ากลุม่งานและหนว่ยงานท่ีมีตอ่
การปฏิบตัิงานของตน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเน่ืองจากจะส่งผลต่อการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบคุลากรในหนว่ยงาน 2. ส่วนงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการพฒันาบคุลากรต้องก าหนด
หลักสูตรและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมทกัษะในการบริหารจัดการกลุ่มงานให้กับ
หวัหน้าทกุระดบัในหนว่ยงาน เพ่ือให้หวัหน้าทกุระดบัสามารถดแูล บริหารจดัการกลุม่งานหรือสว่น
งานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มงานและหน่วยงานต่อไป นอกจากนีส้่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กรจะต้องรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการถ่ายทอดการปฏิบตังิาน การท าความเข้า
ใจความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบตังิานในลกัษณะจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องจากหวัหน้ากลุม่งาน
ไปยังผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานทุกระดับ รวมทัง้ต้องก าหนดเป็นตวัชีว้ดัให้หัวหน้ากลุ่มงานต้อง
ด าเนินการถ่ายทอดประสบการณ์ ชีแ้นะ บทบาทหน้าท่ี การประพฤติปฏิบตัิตนตลอดจนทักษะ
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานแก่ผู้ปฏิบตังิานในกลุม่งานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน 



  104 

นิสสรณ์ บ าเพ็ญ (2560) ได้ศกึษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานส าหรับผู้บริหาร
สายปฏิบตัิการธุรกิจค้าปลีกเป็นด าเนินการวิจยัในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) มีจุดมุ่งหมาย 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนงานส าหรับผู้บริหารธุรกิจสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานส าหรับผู้ บริหารสาย
ปฏิบตัิการธุรกิจค้าปลีกตามเกณฑ์ 85/85 ผลการวิจยัพบว่าได้ (1) รูปแบบคือ PTSPT Coaching 
Model ซึ่งมี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย การ
เตรียมการ เนือ้หาและการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการประเมินและติดตามผล และ (2) 
องค์ประกอบด้านบทบาท ประกอบด้วย บทบาทผู้ประสานสัมพนัธ์ (Coordinator) บทบาทผู้สร้าง
แรงจูงใจ (Motivator) และบทบาทผู้ สอน/ผู้ ถ่ายทอดความรู้ (Trainer) และ (2) ผลการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานส าหรับผู้ บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก พบว่ามี
ประสิทธิภาพเทา่กบั 86.22/87.78 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 85/85 

วิชิต สุรพนานนท์ชัย and และคณะ (2557) ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอนงานให้กบัหวัหน้างานสายการผลิตในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น โดย
ข้อมลูพืน้ฐานด้านการสอนงานประกอบด้วย 1) การศกึษาลกัษณะงาน คณุลกัษณะของงาน และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างานสายการผลิต 2) การวิเคราะห์งาน การสอนงานของ
หัวหน้างานและ 3) การวิเคราะห์ความสามารถการสอนงานของหัวหน้างาน ซึ่งผลการวิจัยได้
เสนอแนะให้สถานประกอบการให้ความส าคญักับการพัฒนาหัวหน้างานในการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมการสอนงานในหน่วยงาน ทัง้นี เ้พราะหัวหน้างานเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถใน
กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ควรมีการนิเทศก์การสอนงานของหวัหน้างานในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้การฝึกอบรมได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เกยรู ศรียศชาติ (2550) ได้ศกึษาความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรม
ตามหลกัสูตรเทคนิคการสอนงาน โดยผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 6 รุ่น 134 คน ได้ให้ความเห็นว่า
หลักสูตรเทคนิคการสอนงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากในด้าน การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ด้านกระบวนการฝึกอบรม และด้านเนือ้หา 

ศิริพร ประนมพนธ์ (2552) ได้พัฒนาโปรแกรมการสอนงานเพ่ือเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนิสิตปริญญาบณัฑิตโดยกลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตปริญญาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 2757305 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2552 จ านวน 
212 คน ซึ่งอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบง่ออกเป็น 4 ชดุ ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบด้านวดัและประเมินผลการศกึษา 2) แบบสอบถามส าหรับผู้ เรียนงานเพ่ือวดัผลลพัธ์
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การเรียนรู้ด้านจิตพิสยั และทกัษะพิสยั 3) แบบตรวจสอบการจดักระท า และ 4) โปรแกรมการสอน
งานประกอบด้วย 4.1) เอกสารโปรแกรมการสอนงาน 4.2) คูมื่อการคดัเลือกผู้สอนงาน 4.3) คู่มือ
ส าหรับผู้ สอนงาน 4.4) สมุดบันทึกผู้ สอนงาน และ 4.5) โปรแกรมการฝึกผู้ สอนงาน การเก็บ
รวบรวมข้อมลูระยะยาวได้จากการวดั 3 ครัง้ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบวดัซ า้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุนาม การ
วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝง และการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
ผลการวิจยัพบวา่ 1. โปรแกรมการสอนงานท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน 
ส าหรับสาระการเรียนรู้ 8 เร่ือง แต่ละแผนมีเอกสารเนือ้หาการเรียนรู้ แบบฝึกหดั และส่ือการสอน 
การสอนงานในการวิจัยครัง้นีใ้ช้เวลาสัปดาห์ละครัง้ๆ ละประมาณ 1-2 ชั่วโมง จ านวน 10 ครัง้ 
กระบวนการสอนงานแตล่ะครัง้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การสอบถามปัญหา
และความต้องการของผู้ เรียน ขัน้การสอนงานและการเรียนรู้ ขัน้การสรุปบทเรียน ขัน้การอภิปราย
และการเสนอแนะแหล่งการเรียนรู้ตอ่ไป และขัน้การส ารวจความคิดเห็นและความรู้สึก 2. ผลของ
การสอนงานท่ีมีตอ่ผลลพัธ์การเรียนรู้พบว่า มีอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัระหวา่งประเภท
การสอนงาน กลุ่มสาขาวิชาและขนาดกลุ่ม และมีอิทธิพลทางอ้อมของประเภทการสอนงานและ
กลุ่มสาขาวิชาส่งผ่านความตัง้ใจเรียน และความถ่ีในการเรียนตอ่ผลลพัธ์การเรียนรู้ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงของผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั อิทธิพลของการสอนงานต่อผลลพัธ์การเรียนรู้
ของผู้ เรียนงานนัน้ ส่งอิทธิพลตอ่ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยัสงูสดุ รองลงมาคือผลลพัธ์การ
เรียนรู้ด้านจิตพิสยั และผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั ตามล าดบั 3. การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม 
ได้แก่ 1) การเพิ่มการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้
ข้อมลูในเชิงลกึมากยิ่งขึน้ 2) การเพิ่มกิจกรรมให้ผู้ เรียนงานมีโอกาสเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
และเนือ้หาการเรียนรู้ อย่างเป็นทางการ และ 3) การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนงานในการ
วิเคราะห์การเสนอผลงาน 

กรรญา บุญเผิง ( 2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสอนงานของผู้ จัดการโรงงานใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะเขตภาคตะวันออก  .วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

เพ็ญแข จนัแจ่ม (2546) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ี
มีต่อปัจจยัการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีช่างอุตสาหกรรมระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบว่า 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ควรมีวุฒิการศึกษาสายอาชีพทางช่างอุตสาหกรรมในระดบัปริญญาตรี รู้จกั
การเสริมสร้างความมีคณุธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ เรียน มีความรู้ความสามารถและประสบการใน
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สาขาวิชาชีพ ด้านการจดัการเรียนการสอน ควรด าเนินการสอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูรและควรก าหนดการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษาและสถานประกอบการ 

อวยชัย สุขณะล้า้. (2559). ได้ท าวิจัยเร่ือง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตาม
แนวคิดกระบวนการชีแ้นะ (coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นผลการวิจยั พบว่า 1) การศกึษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ฐาน สภาพปัญหาและความต้องการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า ความต้องการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ยงัมีปัญหาและต้องการพัฒนาเพิ่มขึน้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก การก าหนดนิยามพฤติกรรมบ่งชีต้ามสมรรถนะทางคณิตศาสตร์  (Mathematical 
Competencies) พบว่า ด้านการคิดและการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) ครูมีปัญหา
และต้องการพฒันาการจดัการเรียนรู้ระดบัมากท่ีสดุ ควรจดัเสริมสร้างสมรรถนะครูโดยประยกุต์ใช้
แนวคิดกระบวนการชีแ้นะ (coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชีแ้นะ  (coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์จากแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องได้องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู 4 องค์ประกอบ คือ 1) 
หลักการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขัน้ตอนการเสริมสร้างสมรรถนะครู และ 4) 
การวดัและประเมินผล โดยมีขัน้ตอนการเสริมสร้างสมรรถนะครูประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 
การสร้างความสมัพนัธ์ ขัน้ท่ี 2 การวางแผนสอนงานและเรียนรู้ขัน้ท่ี 3 การลงมือปฏิบตังิาน ขัน้ท่ี 4 
การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติและขัน้ท่ี 5 การตรวจสอบติดตามผลซึ่งผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมระดับมาก  3) การศึกษาความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชีแ้นะ (coaching) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก 

ดวงหทยั โฮมไชยะวงศ์ (2557) ได้ท าวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษา
วิชาชีพครู ผลการวิจยั พบว่า 1)รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดแูลให้ค าปรึกษา
แนะน าเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนกัศึกษาวิชาชีพครูมีช่ือว่า “3P-CA Model” มี      
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5องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้การเผชิญสถานการณ์
การศึกษาจากตวัอย่าง และการฝึกปฏิบตัิร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพด้วยการโค้ชและการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษา 2)
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครู ประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ในด้านความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา 3)กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ 1) ขัน้เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 2) ขัน้เสนอความรู้        
หรือทกัษะ (Presenting Knowledge or Skills: P) 3) ขัน้ฝึกปฏิบตัิ (Practicing: P) 4) ขัน้สรุปและ
ประยุกต์ใช้ (Concluding and Applying: CA) 4) การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ด้านความรู้
เก่ียวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาด้านความสามารถในการจดัการเรียนรู้ และด้านคณุลกัษณะ
เฉพาะของครูประถมศึกษา และ  5) เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านผู้สอนมีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการต่างๆ ทุกขัน้ตอน มีความรู้ในด้านวิธีสอนท่ีใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน มีความ
เช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอนเป็นอยา่งดี เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนรู้และคณุลกัษณะเฉพาะ
การเป็นครูประถมศึกษา  มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า ด้านอาจารย์พ่ีเลีย้ง มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นตวัอย่างท่ีดีในการจดัการเรียนรู้และ
คณุลกัษณะเฉพาะของครู ประถมศกึษา มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการโค้ชและการดแูล
ให้ค าปรึกษาแนะน า และด้านผู้ เรียน มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการตา่งๆ ทกุขัน้ตอน มีความเข้าใจเก่ียวกบัการโค้ชและการดแูลให้ค าปรึกษาแนะน า โดย
พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน ามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.96/83.37 2. ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 2.1) หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามี
ความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะครู ประถมศกึษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         
2.2) นกัศึกษามีพัฒนาการด้านความสามารถในการจดัการเรียนรู้สงูขึน้จากระดบัปานกลางเป็น
ระดบัมาก 2.3)คณุลกัษณะเฉพาะของครูประถมศกึษามีพฒันาการสงูขึน้จากระดบัปานกลางเป็น
ระดบัมากและ 2.4) นกัศึกษามีความพึงพอใจตอ่การใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก 
3. ผลการขยายผลรูปแบบ พบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรู้เก่ียวกับสมรรถนะครู 
ประถมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05มีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้คณุลักษณะเฉพาะของครู ประถมศึกษาสูงขึน้จากระดบัปาน
กลางเป็นระดบัมากและมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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3.8 บทสรุปเกี่ยวกับการสอนงาน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนงานทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ผู้ วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้เร่ืองการสอนงาน เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการสอนงาน
นกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
ทัง้นี ้การสอนงานเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
ระหวา่งครูฝึกในสถานประกอบการ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ช่วยถ่ายทอดความรู้ และ
ทกัษะ ตลอดจนให้ค าแนะน าเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท างาน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือให้
นกัศกึษาสามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด หรือมีผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สงูขึน้ สามารถสรุปเป็นสาระส าคญัของการสอนงาน โดย 

1. ความส าคัญของการสอนงาน เป็นการสร้างจุดร่วมในการรับรู้เป้าหมายการ
ท างานขององค์กร ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพในการท างานทัง้ของบคุลากรและองค์กร ลด
ความผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน ท างานได้ถกูต้องทนัเวลา เพิ่มผลิต และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งผู้ ร่วมงาน 

2. องค์ประกอบของการสอนงาน ประกอบด้วย แรงกระตุ้ นส่วนบุคคล การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะในสถานการณ์จริง เพื่อน าความรู้ท่ีได้
จากการสอนงานไปใช้ให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3. บทบาทของผู้ สอนงาน ผู้ สอนงานมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ 
ความสามารถ และจดุแข็ง และข้อจ ากดัท่ีตนเองมีอยู่ และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการก าหนดเปา้หมาย การสงัเกต การเป็นผู้ ฟังท่ีดี การ
ให้ค าแนะน า และข้อมูลย้อนกลบัท่ีตรงตามความเป็นจริง การสะท้อนความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในรูปแบบของความสมัพนัธ์ท่ีอยูบ่นฐานของความไว้ใจ และการเคารพซึง่กนัและกนั เพ่ือให้
นกัศกึษาสามารถน าความรู้ ทกัษะความสามารถไปใช้ในการปฏิบตัจิริงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. หลกัการ กระบวนการ และเทคนิคการสอนงาน  
4.1 หลักการสอนงาน การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการก าหนด

เปา้หมายร่วมกนั มีการวางแผนการสอนงานอยา่งเป็นระบบ ตอ่เน่ือง และด าเนินการแบบคอ่ยเป็น
คอ่ยไป โดยอาศยัการร่วมแรงร่วมใจ การสร้างความไว้วางใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้สอน
งานและผู้ รับการสอนงาน ความเช่ือในศกัยภาพของกันและกัน การกระตุ้นให้ผู้ รับการสอนงาน
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สามารถคิดแก้ปัญหาหรือแนวทางในการพฒันาได้ด้วยตนเอง การให้ค าแนะน าท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้จริงและการทบทวนผลการสอนงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสตอ่ไป 

4.2 กระบวนการสอนงาน ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) 
การก าหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นท่ีต้องการพฒันาร่วมกัน 2) การกระตุ้นให้ผู้สอนงานสะท้อนผล
การปฏิบตัิงานของตนเอง 3) การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามเป้าหมาย 4) การ
ไตร่ตรองสะท้อนความคิดเก่ียวกับการสอน และ 5) การสรุปและประเมินผลการสอนงานเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาตนเองตอ่ไป 

4.3 เทคนิคการสอนงาน ท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศยัเทคนิคท่ีหลากหลายในการ
ท าให้ผู้ รับการสอนงานค้นพบศกัยภาพ และจดุท่ีควรได้รับการพฒันาของตนเอง รวมถึงเทคนิคใน
การสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นในการท่ีจะพัฒนาตนเอง เทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะปฏิบตัติา่งๆ การสงัเกต และการให้ข้อมลูย้อนกลบั เพ่ือให้ผู้ รับการสอน
งานเกิดการพฒันาตามเปา้หมายสงูสดุ 

5. รูปแบบการสอนงาน 
ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ วิจยัใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีได้
ศกึษาเพ่ือการด าเนินการวิจยั โดยใช้ช่ือโมเดลว่า GEAR +3 Coaching Model โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

5.1 ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน (GEAR) 
5.1.1 ขัน้เตรียมการและการวางแผนกลุ่มการสอนงาน (Group Coaching 

Preparation and Planning) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) ศกึษามาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ
สอนงาน มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการสอนงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการสอนงาน 2) วาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับทีมครูฝึก เพ่ือการศึกษาสถานภาพของครูฝึกและนักศึกษา และ 3) 
ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตัิงาน เพ่ือการท าข้อตกลงในการท างานร่วมกันระหว่างครูฝึกและ
นกัศกึษา 

5.1.2 ขัน้การให้ความ รู้ สอนงานและให้ค าป รึกษา (Educating and 
Coaching) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตัิงาน 2) ดูแลการฝึก
ปฏิบตังิานและให้ค าชีแ้นะ และ 3) ฝึกทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 

5.1.3 ขั ้น ป ร ะ เมิ น ผ ล เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้  (Assessment for Learning) 
ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตัิงานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า 
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2) ทดสอบการปฏิบัติงานตามแผนการประเมิน และ 3) วิเคราะห์และประมวลผลการฝึก
ปฏิบตังิาน 

5.1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน (Reaction and 
Standard Setting) ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 1) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตัิงาน 2) วิเคราะห์
จดุแข็งจดุอ่อนการปฏิบตังิานและการสอนงาน และ 3) สร้างมาตรฐานการปฏิบตังิานและการสอน
งาน 

5.2 กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่น (+3) 
5.2.1 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การจดัการด้านหลกัสตูร 2) การจดัการด้านสถานศึกษา 3) การจดัการ
ด้านสถานประกอบการ และ 4) การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ   

5.2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ยอ่ย ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง 2) ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน 
3) ทกัษะปฏิบตัิ การใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 4) บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
5) ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

5.2.3 กลไกสนบัสนุนการสอนงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)  
กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน และ 3) กลไกการให้ค าปรึกษา
และการชว่ยเหลือ 
 

ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบ 
 

การพัฒนารูปแบบ เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือ
องค์ประกอบตา่งๆ เพ่ืออธิบาย หรือเป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่ง ซึง่การพฒันา
รูปแบบมีสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ความหมายของรูปแบบ 
มีผู้ให้ความหมายของการพฒันารูปแบบ ดงันี ้
ธนรัตน์ แต้วฒันา (2555, p. 57) ได้กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง นวตักรรมท่ีแสดงรูปธรรม

ของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ออกมาในลักษณะใดลักษระหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง
ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดี ถ้าเป็นรูปแบบการเรียนการ
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สอน ควรมีทฤษฎีทางการศึกษาหรือทางจิตวิทยาการเรียนรู้รองรับ อาจมีหนึ่งทฤษฎีหรือหลาย
ทฤษฎี ซึง่ใช้เป็นต้นแบบการเรียนการสอน 

ปารณีย์ ขาวเจริญ (2559, p. 39) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีสร้างหรือพัฒนาขึน้
จากแนวคดิ ทฤษฎีท่ีได้ศกึษามาของผู้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้
ส่ือท่ีท าให้เข้าใจได้ง่ายและกระชบัถกูต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริง
ได้อีกทัง้ องค์ประกอบของรูปแบบไม่ได้มีข้อก าหนดขององค์ประกอบท่ีตายตัว แต่ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะการศกึษาในแตล่ะสถานการณ์ ซึ่งโดยทัว่ๆ ไปองค์ประกอบของรูปแบบ มกัจะประกอบไป
ด้วย การสร้าง การก าหนดรูปแบบให้ชัดเจน หลักการของรูปแบบ เม่ือสร้างรูปแบบแล้วน าไป
ตรวจสอบหาคณุภาพของรูปแบบว่ารูปแบบท่ีสร้างขึน้นัน้ตรงตามวตัถุประสงค์ ตรงกบัหลกัการท่ี
จะสร้างขึน้และสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม ่

ศรีจริน สิมมาลี (2559, p. 193) สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึน้จาก
แนวคดิ และทฤษฏี ท่ีผู้สร้างได้ศกึษา เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ ในระบบ โดย
มีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงได้ง่ายขึน้ และท าให้ปรากฏการณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้มีความชดัเจน รูปแบบไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตวัว่ารูปแบบควรมีรายละเอียดขององค์ประกอบ
อย่างไรจึงจะเหมาะสม เน่ืองจากรายละเอียด และองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบจะขึน้กับ
ลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศกึษาและวตัถปุระสงค์ในการสร้างรูปแบบนัน้ๆ 

ศรัณย์ เจียระนยั (2559, p. 50) ได้กลา่ววา่ รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองท่ีแสดงแผนภูมิ 
หรือแผนผงัความสมัพนัธฺเชิงปริมาณหรือคณุภาพ ซึง่แสดงองค์ประกอบหลกัของลกัษณะท่ีแท้จริง
ของสิ่งท่ีเก่ียวข้องท่ีช่วยให้มองเห็นทฤษฎีได้ง่ายขึน้ แต่ไม่ใช่ทฤษฎีโดยตรง ทัง้นีอ้าจใช้การศกึษษ
วิจยัเพ่ือให้ได้มาซึง่รูปแบบในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  

ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร (2559, p. 10) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง วิธีการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงจินตนาการ โดยใช้การส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด 
แผนภูมิ สมการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ช่ือตวั
แปรต่าง ๆ ใช้อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ องค์ประกอบของ
รูปแบบจะประกอบด้วยโครงสร้างท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ขึน้อยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจยัหรือตวัแปร
ต่างๆท่ีก าลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพืน้ฐานในการ
ก าหนดรูปแบบนัน้ เป็นหลัก มีกรระบวนการจัดการท่ีชัดเจน มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการ นอกจากนีย้งัต้องมีการตดัสินใจสัง่การจากผู้ มีสว่นร่วมด้วย 
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นุสรา สกลนุกรกิจ (2559, p. 37) ได้สรุปว่า รูปแบบ หมายถึงสิ่งท่ีสร้างหรือพัฒนาขึน้
โดยอาศยัทฤษฎี หลกัการต่าง ๆ แสดงให้เห็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ซึ่งเช่ือมโยงสมัพนัธ์กัน แสดง
ให้เห็นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่จนท าให้เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจง่ายขึน้ และน าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม  

ปิยวชัร์ สุทธิวนิช (2559, p. 83) ได้สรุปความหมายของ รูปแบบ ไว้ว่า รูปแบบหมายถึง
สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจยัหรือตวัแปรหรือองค์ประกอบของสิ่งท่ีศึกษาให้
เข้าใจง่ายอยา่งเป็นรูปธรรมและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึง่ 

ภานุ   ศ รีวิสุท ธ์ิ  (2559, p. 31) สรุปว่า รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบท่ี เป็น
แบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมหรือเชิงกายภาพท่ีเป็นจ าลองของวตัถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุด
แห่งชาติหรือแบบจ าลองเคร่ืองบินขับไล่เอฟ 16 และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจมีรูปแบบอย่างง่ายไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากๆ และองค์ประกอบของรูปแบบขึน้อยู่กับปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
หรือตามแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบแตล่ะรูปแบบนัน้ๆ 

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2559, p. 15) สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์หรือเหตกุารณ์ โครงสร้างทางความคิด ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
หรือองค์ประกอบต่างๆ สร้างขึน้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็น
แนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 
กล่าวโดยสรุป การพัฒนารูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์หรือเหตกุารณ์ โครงสร้างทางความคิด ความสมัพันธ์ของตวัแปรหรือองค์ประกอบ
ต่างๆ สร้างขึน้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

4.2 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ 
ปารณีย์ ขาวเจริญ. (2559 : 43) ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบ คือ 1) การศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการหลักเหตุผล 2) การแสดงออกมาในเชิงนามธรรม 3) การพัฒนารูปแบบ4) การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  5) การทดลองใช้รูปแบบ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการตรวจสอบรูปแบบสามารถท าได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเชิง
ประจักษ์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญหรือใช้การตรวจสอบเชิง
ความสมัพนัธ์ และเหตผุลระหวา่งตวัแปรโดยผลการตรวจสอบจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบใหมห่รือ
การปรับปรุง พฒันารูปแบบเดมิเพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีสมบรูณ์และมีคณุภาพตอ่ไป  
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ศรีจริน สิมมาลี (2559 : 191) ได้กล่าวถึง การพฒันารูปแบบ ประกอบด้วย 1) การศกึษา
องค์ความรู้ (Intensive Knowledge) เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสร้างรูปแบบให้ชดัเจน 2) ค้นหาสมมติฐาน
และหลกัการของรูปแบบท่ีจะพฒันา 3)สร้างรูปแบบตามหลกัการท่ีก าหนดขึน้ และ 4) น ารูปแบบท่ี
สร้างขึน้ไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบส าหรับการประเมินรูปแบบ 
ประกอบด้วย การประเมินด้านความมีประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 8 องค์ประกอบ  ดงันี ้
1) การระบุผู้น าไปใช้ (Audience Identification) 2) ความเช่ือถือได้ของผู้ประเมินผล (Evaluator 
Credibility) 3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 4) การ
ตีความหมายท่ีมีคุณค่า (Valuation Interpretation) 5) ความชัดเจนของการรายงาน(Report 
Clarity) 6)ความทันเวลาของรายงาน (Report Timeliness) 7) การเผยแพร่รายงาน (Report 
Dissemination) และ 8) ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact) การประเมินด้านความ
เป็นไปได้ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 องค์ประกอบ  ดงันี  ้1) มีวิธีการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
(Practical Procedure) 2) มีความเท่าทนัต่อบรรยากาศทางการเมือง (Political Viability) และ 3) 
มีประสิท ธิผลและความคุ้ มค่า (Cost Effectiveness) การประเมิน ด้านความ เหมาะสม 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดงันี  ้1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นทางการ 
(Formal Obligation) 2) การแก้ปัญหาความขดัแย้ง (Conflict of Interest) 3) การรายงานผลแบบ
ครบถ้วนและตรงไปตรงมา (Full and Flank Disclosure) 4) เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ 
(Public’s Right to Know) 5) ตระหนักถึงสิทธิมนุยชน (Rights of Human Subjects) 6) ค านึงถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human Interactions)  7) การรายงานผลการตรวจสอบด าเนินการ
อย่างเป็นธรรมและมีความสมบรูณ์ของผลการประเมิน (Balance Reporting) 8) ความรับผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่าย (Fiscal Responsibility) และด้านความถูกต้อง ประกอบด้วย 11 มาตรฐาน 
ดงัต่อไปนี  ้ 1) การระบุวตัถุประสงค์ (Objective Identification) 2) การวิเคราะห์บริบท (Context 
Analysis) 3) การบรรยายเป้าหมายวิธีด าเนินการ (Described Purposes and Procedures) 4) 
dkiit[6แหล่งสารสนเทศท่ีมีความเช่ือถือได้ (Defensible Information Sources) 5) การวดัมีความ
ตรง (Valid Measurement) 6) การวดัมีความเท่ียง (Reliable Measurement) 7) สารสนเทศท่ีเป็น
ระบบ (Systematic Information) 8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative 
Information) 9) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ (Analysis of Qualitative Information) 10)  การ
สรุปผลอย่างสมเหตุสมผล (Justified Conclusions) 11) รายงานท่ีชัดเจน เป็นปรนัย (Impartial 
or Objective Reporting) 
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ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.(2559: 15). กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบ เป็นขัส้ตอนการพฒันารูปแบบตามสมมตุิฐาน โดยการศกึษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าไปใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตวัแปรภายใน
รูปแบบ รวมทัง้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตวัแปร โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้   1) 
การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นกรอบ
ในการวิจยั 2) การศึกษาจากบริบทจริง โดยอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การศึกษาสภาพและ
ปัญหาในการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงานโดยการศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง ใช้วิธีการสมัภาษณ์ การสอบถาม หรือการสนทนากลุ่ม การศกึษารายกรณีหรือพหกุรณี 
การศกึษษข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ และ 3) การจดัท า รูปแบบ โดยใช้สารสนเทศจากข้อ 1.1 และ 1.2 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท ารูปแบบ หรืออาจใช้
กระบวนการเดลฟาย (Delphi technique) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
ขัน้ตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลงัจากท่ีได้พฒันารูปแบบในขัน้ตอนแรก
แล้ว การทดสอบความเท่ียวตรงสามารถด าเนินการได้ 4 ลกัษณะ คือ  1) การทดสอบรูปแบบด้วย
การประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility 
standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) 2) 
การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ  โดยมีแนวคิดว่า (1) การประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึง้เฉพาะในประเด็นท่ีพิจารณาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (2) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเป็นความช านาญเฉพาะทางในเร่ืองท่ีประเมิน 
ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะของผู้ เช่ียวชาญ (3) เป็นรูปแบบท่ีผู้ทรงคณุวุฒิมีความเท่ียง
ธรรมและมีดยุพินิจท่ีดีทัง้ด้านมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณา และ (4) เป็นรูปแบบท่ีมีความ
ยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผู้ทรงคณุวฒุิ 3) การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องโดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยการน ารูปแบบมาจดัท าเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับค่าท่ีเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ และ 4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน และน าข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
ตอ่ไป 

นสุรา สกลนกุรกิจ. (2559: 37). ได้สรุปว่า การพฒันารูปแบบ มีขัน้ตอนการด าเนินการ 3 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การส ารวจ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และพิจารณา



  115 

ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ขัน้ตอนท่ี 2 การร่างรูปแบบ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
ตามขัน้ตอนท่ี 1  และขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบ ด้วยประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบ 

ภานุ  ศรีวิสทุธ์ิ. (2559: 33) ได้สรุปว่า การพฒันารูปแบบแบ่งออกเป็น การสร้างรูปแบบ 
(Construct) การหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ (Validity) และการตรวจสอบรูปแบบ เป็นการ
ประเมินเชิงปริมาณ ใช้เทคนิคทางสถิติ โดยตรวจสอบความมากน้อยของสมัพนัธ์ ความเก่ียวข้อง 
เหตผุลระหวา่งตวัแปร หรือใช้การประมาณคา่พารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ของตวัแปรซึง่สามารถ
ใช้ผลการประเมินในการสร้างรูปแบบใหม่หรือการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเดิม  และการ
ประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยยึดแนวคิดท่ีว่า 1) เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
ลึกซึง้ 2) เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 3) ใช้ตัวบุคคลหรือผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมิน และ 4) มีความยืดกยุน่ในกระบวนการท างานของผู้ทรงคณุวฒุิ 

 
โดยสรุป การพัฒนารูปแบบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ มีขัน้ตอนในพฒันารูปแบบและการ
ตรวจสอบรูปแบบ ดงันี ้

1. การศกึษาปัญหาการสอนงาน แนวทางการสอนงานและสมรรถนะวิชาชีพครูฝึกใน
สถานประกอบการ มีเปา้หมายเพ่ือส ารวจข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบั ปัญหาการสอนงาน แนวทางการ
สอนงาน และสมรรถนะวิชาชีพของครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมของครูฝึกใน
สถานประกอบการต่อไป การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานด าเนินการโดยการวิเคราะห์จากเอกสาร 
งานวิจยั และการศกึษาความคดิเห็นของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

2. การสร้างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิเก่ียวกับ
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานนักศึกษา
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  มีเปา้หมาย
เพ่ือน ารูปแบบการสอนงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้รับการยืนยนัจากผู้ทรงวุฒิในขัน้ตอนการสนทนากลุ่ม ไป
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
วิฑูรย์ คุ้มหอม (2560, pp. 29-52) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินโดยวิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา ซึ่งมี
ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูความต้องการและสภาพ
การจดัการเรียนรู้ ตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ ตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบ ตอนท่ี 
4 การประเมินรูปแบบ และตอนท่ี 5 การขยายผลรูปแบบ ผลการทดลองใช้รูปแบบพบวา่นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากท่ีสุด เม่ือน าไปขยายผลการใช้รูปแบบกับนักเรียน
อาสาสมคัรในจงัหวดัเพชรบรีุ พบวา่ 1) ด้านผลการเรียนรู้ของนกัเรียนสงูขึน้ 2) ด้านทกัษะการวิจยั
ภาคสนามในด้านการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านทกัษะการ
สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูและการจดบนัทึก 3) ด้านทกัษะทางสงัคมในด้านการใช้ชีวิตการเป็นพลเมือง
ท่ีดีอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ ทกัษะการพฒันาตนเอง ทกัษะการท างานกลุ่ม และทกัษะการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในชุมชน 4) ด้านเจตคติ อยู่ในระดบัดี และ 5) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีผู้้วิจยัได้เสนอแนะว่า การพฒันารูปแบบในขัน้ตอนการน าไปใช้ควรให้
นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครู นกัเรียน และชมุชน 

ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์, เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต, and ไพบูลย์ อ่อนมัง่ (2553, pp. 59-
73) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบั
มัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด าเนินการท่ีสานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 สานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจานวน 20 คน
โดยขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและความต้องการใช้
แบบสมัภาษณ์สภาพและความต้องการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาเพ่ือให้
ได้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมลู ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเก่ียวกับองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการด้วยเทคนิคเดล
ฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ โดยผู้ ตรวจสอบเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิจานวน  17 คน ขัน้ตอนท่ี 3 
การประเมินรูปแบบการบริหารจดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้าน
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สารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาผลการพัฒนารูปแบบ พบว่า องค์ประกอบรูปแบบ
การบริหารการจดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษามี 6 องค์ประกอบจานวน 
61 ตวัชีว้ดัดงันี ้องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการวางแผน (Planning) มีจานวน 18 ตวัชีว้ดั องค์ประกอบ
ท่ี 2 ด้านการจัดการองค์กร (Organizingมีจานวน 19ตัวชีว้ัด องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการอบรม 
(Training) มีจานวน 4ตวัชีว้ดั องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการนิเทศติดตาม (Supervision)มีจานวน 9 
ตัวชีว้ัด  องค์ประกอบท่ี  5 ด้านการวัดและประเมินผล  (Assessment) มีจานวน  5ตัวชี ว้ัด 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านทรัพยากร (Resource)มีจานวน 5 ตวัชีวดั ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่รูปแบบการบริหารการจดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  มีค่ามธัยฐานอยู่ระหว่าง4.00-5.00 ทุกข้อและค่าคลอ
ไทล์อยู่ระหว่าง 0.00-1.50 ทุกข้อ การประเมินรูปแบบโดยรวมเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  3 
ด้านคือด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบด้านการนาไปใช้และด้านความถกูต้องของรูปแบบ อีก
ทัง้ทัง้ผู้ วิจัยได้เสนอแนะว่าส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควรน ารูปแบบการบริหาร
จดัการด้านสารสนเทศสาหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาไปใช้ในการด าเนินงานด้านสารสนเทศใน
โรงเรียนมธัยมศกึษา 

มยุรี เสือค าราม, สมศักดิ์ ลิลา, and พจน์ สะเพียรชัย (2560, pp. 118-133) ได้ศึกษา
การพฒันารูปแบบการประเมินท่ีใช้ทฤษฎีเป็นฐานและผงัวงจรเชิงสาเหต ุโดยขัน้ตอนการพฒันา
รูปแบบ 3 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ 1) แบบวดัความ
พงึพอใจตอ่กิจกรรมพฒันานกัวิจยั  2) ข้อสอบอตันยัวดัความรู้การวิจยัใช้ 3) ทกัษะการวิจยัใช้การ
พิจารณาปริมาณงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ตามแหล่งเผยแพร่ท่ีคะแนนตามเกณฑ์สมศ . (4) แบบ
วัดทัศนคติต่อการวิจัย  5) ค าถามด้านความช่วยเหลือและแลกเปล่ียนระหว่างนักวิจัยและ  6) 
ค าถามด้านความตอ่เน่ืองและการมีผลงานวิจยั ขัน้ตอนท่ี 2การพฒันารูปแบบโดยผู้วิจยัน าผลท่ีได้
จากการวิจัยในขัน้ท่ี 1 มาสรุปและวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือร่างรูปแบบการประเมินแล้วจัดส่งให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ ขัน้ตอนท่ี 3 การใช้และประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบเป็นขัน้การวิจัยเชิงทดลองแบบ longitudinal one group design โดย
ด าเนินการใช้รูปแบบการประเมินฯกบัอาจารย์สายวิชาการท่ีอยูใ่นโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั
ภายใต้โครงการมีวิธีการพฒันานกัวิจยั 3 วิธีได้แก่การวิจยัโดยใช้พ่ีเลีย้ง การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
และการสร้างเครือข่ายการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ช่องว่าง
ระหว่างเป้าหมายและสภาพจริงก่อนการพฒันา 2) การประเมินศกัยภาพนักวิจยัตามทฤษฎีทุน
มนุษย์ 3) ประเมินความเพียงพอด้านทรัพยากร 4) การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม 5) 
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การช่วยเหลือและแลกเปล่ียนระหว่างนกัวิจยั 6) ความต่อเน่ืองและการมีผลงานวิจยัและ 7) การ
วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมายและสภาพจริงภายหลงัการพฒันา  ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
การประเมินท่ีบูรณาการสองแนวคิดท าให้ได้สารสนเทศท่ีเพิ่มขึน้ รูปแบบการประเมินท่ีใช้ทฤษฎี
เป็นฐานสามารถให้สารสนเทศในการอธิบายว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้มาจากปัจจยัใดผลจากงานวิจยั
สามารถบอกได้ว่าศักยภาพนักวิจัยท่ีแตกต่างกันมาจากกิจกรรมและทรัพยากรในการพัฒนา
นกัวิจยัในลกัษณะใดและการบรูณาการแนวคิดผงัวงจรเชิงสาเหตยุิ่งท าให้สารสนเทศเพิ่มมากขึน้
โดยเฉพาะในตัวแปรเชิงพัฒนาการกล่าวคือผลจากงานวิจัยบอกได้ว่าการลดช่องว่างระหว่าง
เป้าหมายกับสภาพจริงและความต่อเน่ืองในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักวิจัยท่ีแตกต่างมาจาก
กิจกรรมและทรัพยากรในการพัฒนานักวิจัยในลักษณะใด ผู้ วิจัยได้เสนอแนะว่า การพัฒนา
รูปแบบควรสร้างกรอบ (concept) การพฒันารูปแบบก่อนเพ่ือสร้างความชดัเจนและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการสร้างกรอบการพัฒนาเร่ิมจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้การสร้าง
แผนภาพเชิงทฤษฎีและการพฒันาแผนภาพโดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทท่ีศึกษา และการพฒันา
รูปแบบควรบูรณาการกับแนวคิดอ่ืนได้ เช่น รูปแบบการประเมินท่ีใช้ทฤษฎีเป็นฐานนอกจาก
สามารถบูรณาการกับแนวคิดผังวงจรเชิงสาเหตแุล้วยงัสามารถบูรณาการกบัแนวคิด Six Sigma 
เป็นต้นเพ่ือให้สารสนเทศท่ีสามารถอธิบายกลไกการท างานตามแนวคิดการประเมินท่ีใช้เป็นฐาน
แล้วยงัค านงึถึงการควบคมุคณุภาพและลดข้อผิดพลาดตามแนวคิด Six Sigma อีกด้วย 

4.4 บทสรุปเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ สามารถสรุปเป็นสาระส าคญัของการพฒันารูปแบบได้ดงันี ้ 
รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ 

โครงสร้างทางความคิด ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบต่างๆ สร้างขึน้เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจยัท าการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งมีขัน้ตอนในพฒันา
รูปแบบ ดงันี ้

 
ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงาน  
ระยะท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงาน  
ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงาน  
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นี มี้วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษา

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยขัน้ตอน
การด าเนินการแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  

ระยะท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  

ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้ วิจัยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ระยะการด าเนินการวิจยั รายละเอียดการด าเนินการวิจยั ผลที่ได้รับ 

ระย ะที่  1 ก ารศึ กษ า  สภ าพ 
ปัญหาและแนวทางการสอนงาน
ของครูฝึกในสถานประกอบการ  
 

-  ศึกษาสภาพและปัญหาการสอนงานด้วย
เทคนิ คการสัมภาษ ณ์ เชิ งลึก  ( Indepth-
interview) จ า ก ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ที่
เก่ียวข้องกบัการสอนงาน  
 
-  ศึกษาแนวทางการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการที่พึงประสงค์ด้วยเทคนิค
การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( Indepth-interview) 
จากผู้ทรงคณุวฒุิ 

- สภาพและปัญหาการสอนงานของ
ครูฝึกในสถานประกอบการ 
 
 
 
- แนวทางการสอนงานนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

ระ ย ะที่  2 ก า รส ร้ า ง แ ล ะห า
ประสทิธิภาพรูปแบบการสอนงาน
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ส า ห รั บ ค รู ฝึ ก ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
 

- สังเคราะห์และจัดท าร่างรูปแบบการสอน
งานฯ 
-  ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ( Focus group 
discussion)เพื่ อ ยื น ยั น รู ป แ บ บ  โ ด ย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
- หาประสทิธิภาพรูปแบบการสอนงานฯ โดย 

1. หาคุณภาพรูปแบบการสอนงานฯ 
โดย ผู้บริหาร ครู ครูฝึก เป็นต้น 

2. หาสมรรถนะการสอนงานของครู
ฝึกจากการใ ช้ รูป แบบการสอนงาน ที่
พฒันาขึน้ 

- รูปแบบการสอนงานนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ ฉบบัสมบรูณ์ 
 
 
- ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงาน
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครู
ฝึกในสถานประกอบการ 

ระยะที่ 3 หาประสิทธิผลรูปแบบ
ก า ร ส อ น ง า น นั ก ศึ ก ษ า
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ 
 

หาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานฯ โดย 
การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาที่ผ่าน
การสอนงานโดยครูฝึกในสถานประกอบการ
ที่ใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ 

ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงาน
นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครู
ฝึกในสถานประกอบการ  
 

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้   
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ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

การศึกษาในระยะท่ี 1 มีเปา้หมายเพ่ือส ารวจข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ สภาพ ปัญหา และ
แนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ
การสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมของครูฝึกในสถาน
ประกอบการตอ่ไป การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานด าเนินการโดยการวิเคราะห์จากเอกสาร งานวิจยั และ
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง งานวิจัยในขัน้ตอนนี ้ได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นวิธีวิทยาการวิจัย (พิศมัย รัตนโรจน์สกุล , 2558, pp. 8-19) การวิจัยมุ่งวิเคราะห์
ความหมายท่ีอยู่เบือ้งหลังปรากฏการณ์ทางสงัคม เป็นการท าความเข้าใจถึงสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัโดยมีวิธีการด าเนินการ
ดงันี ้ 

1. การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับสมรรถนะของครูฝึกในสถาน

ประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  โดยมีเนือ้หาใน
การศกึษาดงันี ้

1.1 การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
ได้พัฒนา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 เพ่ือให้ได้แนวคิดและ
หลกัการท่ีมาของหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตรซึ่งเป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งพฒันาก าลงัคนให้มีสมรรถนะ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาต ิ
นอกจากนีห้ลกัสูตรยงัเน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตัิจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพ
และโอกาสผู้ เรียน สามารถเทียบโอนความรู้จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นหลกัสตูรท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ภาครัฐ เอกชน อนัได้แก่สถานศกึษา สถานประกอบการ ชมุชนและท้องถ่ินเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2558)  

1.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนงาน  ขัน้ตอนการด าเนินการ
วิจัยนี จ้ะได้ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ หลักสูตรการอาชีวศึกษ าระบบ  ทวิภาคีประเภทวิชา
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อุตสาหกรรม สมรรถนะวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ และการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใช้เป็นประเด็นในการสร้างแบบสมัภาษณ์ในการศกึษาสภาพและปัญหาของการ
สอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการในขัน้ตอนตอ่ไป 

2. การศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถาน

ประกอบการ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
2.1 หลังจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารต ารา บทความและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกบั หลกัสตูรการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม สมรรถนะวิชาชีพครู
ฝึกในสถานประกอบการ และการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้วิจยัได้น าประเดน็ตา่ง 
ๆ มาก าหนดเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชิงลึกและน าไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ  

2.2 ผู้ให้ข้อมลูแบง่เป็นกลุม่ตามแนวทางการศกึษาดงันี ้
2.2.1 การศกึษาสภาพและปัญหาการสอนงาน ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึกบั  

2.2.1.1 ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 6 คน ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นครูฝึก
ในสถานประกอบการท่ีได้ท าความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการศกึษา และสถานประกอบการ ท าหน้าท่ีสอนงาน ฝึกอบรมในสถานประกอบการให้กบั
นกัศกึษาหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง(ปวส.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีการสอนงานแต่มี
คณุสมบตัติามเกณฑ์ของครูฝึกในสถานประกอบการ  

2.2.1.2 นกัศกึษา จ านวน 7 คน ซึ่งมีคณุสมบตัเิป็นนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาใน
หลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ ปวส. 1 หรือ 2 จาก วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคกาญจนา
ภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนอง
จอก และก าลงัฝึกปฏิบตังิานในสถานประกอบการ 

2.2.2 การศกึษาแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ด าเนินการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ทรงคณุวฒุิด้านการสอนงาน 1 คน มีประสบการณ์ด้านการสอนงานไม่น้อย
กว่า 5 ปี  ด้านสมรรถนะวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 1 คน ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีมี
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) 1 คน  ผู้ อ านวยการและรองฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีท่ีสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 คน  หวัหน้างานฝ่ายฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพในสถานประกอบการ มีประสบการณ์สอนนกัศกึษาไมน้่อยกว่า 5 ปี 1 คน ครูผู้สอนรายวิชา
ในระบบทวิภาคี มีประสบการณ์การสอนไม่ต ่ากว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการนิเทศนกัศึกษาใน
สถานประกอบการ 1 คน 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่แบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีใช้สมัภาษณ์กับผู้ เก่ียวข้อง ประเด็น
ในการสมัภาษณ์ได้มาจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้วิจยัมีแนวค าถาม
ท่ีได้ก าหนดขึน้อย่างครอบคลุมรอบด้านในประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับ สภาพ 
ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกใน
รายละเอียด สามารถสะท้อนและวิเคราะห์ถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการได้ตอ่ไป (แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงัภาคผนวก ก) 

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู ติดตอ่ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารสถานศกึษา เพ่ือ
คดัเลือกผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกั และติดต่อผู้ ให้ข้อมูลหลกัเพ่ือชีแ้จงและเตรียมการ
สมัภาษณ์ 

2.3.2 การด าเนินการสมัภาษณ์ ด าเนินการสมัภาษณ์พร้อมทัง้สงัเคราะห์ข้อมูล
ทนัทีแล้วพิจารณาประเดน็สมัภาษณ์รายตอ่ไปจนข้อมลูท่ีได้ไมเ่ปล่ียนแปลงจงึยตุิการสมัภาษณ์ 

2.3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล  เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้ท าการตีความ และให้
ความหมายแก่ข้อมลูท่ีได้จากการถอดถ้อยค าสมัภาษณ์จากการบนัทึกเสียง หลงัจากเตรียมข้อมลู
ให้อยู่ในสภาพพร้อมแล้ว ผู้วิจยัแตกข้อมลูทัง้หมดออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามความหมายท่ีปรากฏใน
แต่ละส่วนเพ่ือสะดวกในการคดัแยกออกเป็นเร่ืองๆ โดยการให้รหัส และจัดรวมเป็นกลุ่มๆ ตาม
ความหมายท่ีเช่ือมโยงกนั น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกในแต่ละกลุ่มมาจ าแนก จดักลุ่ม 
สรุปโดยพิจารณาล าดบัความส าคญั และจ านวนร้อยละตามหลักการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) ความคดิเห็นท่ีตรงกนัจะถกูคดัเลือก และในขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการสงัเคราะห์โครงสร้าง
เพ่ือให้เห็นโครงสร้างและแก่นของประสบการณ์ท่ีได้จากครูฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษา
ระดบั ปวส. และผู้ทรงคณุวฒุิ ในด้าน สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  

สามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 แสดงได้ดงัภาพประกอบ 13 ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 13 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง
การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
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ระยะท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  

การศึกษาค้นคว้าในระยะท่ี 2 มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. การสร้างรูปแบบการสอนงาน 
1.1 การจัดท าโครงร่างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1.1.1 ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลประกอบจากข้อมูล ท่ี ได้ศึกษาในระยะท่ี  1 ซึ่ ง

ประกอบด้วย สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
1.1.2 ผู้ วิจัยจัดท าโครงร่างรูปแบบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  
1.2 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการสอนงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบ  

ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญ ซึ่ง
มีการด าเนินการด้วยการระดมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิด้านการสอน
งานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ด้วยการจัดประชุมกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ
ดงันี ้

1.2.1 ก าหนดโครงสร้างของการสนทนากลุ่ม โดยยึดวตัถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นโครงสร้างของการสนทนากลุ่ม โดยโครงสร้างของข้อค าถาม คือ การยืนยนัรูปแบบการสอน
งานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

1.2.2 น าข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
ความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์และกรอบของเค้าโครงเพ่ือน ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

1.2.3 ติดต่อประสานงานผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งผู้ วิจยัก าหนดผู้ทรงคณุวุฒิ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป มี
ประสบการณ์สอน 10 ปี  มีประสบการณ์นิเทศประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 ปี 
และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิในสถานประกอบการ ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง
ขึน้ไปท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปี และเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ ท่ีสนใจหรือมี
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ประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จ านวนผู้ทรงคณุวฒุิรวม
ทัง้สิน้จ านวน 10 คน 

1.2.4 ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยจดัสนทนากลุม่โดยผู้วิจยัเป็นผู้น าสนทนากลุ่ม 
ชีแ้จงเหตุผลในการสนทนากลุ่ม มีการจดบันทึกการสนทนากลุ่ม น าเสนอรูปแบบการสอนงาน
นกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
และสนทนาตามประเดน็ท่ีก าหนด 

1.2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนทนากลุม่ ได้แก่  
1.2.5.1 ร่างรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
1.2.5.2ข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยก าหนดโครงสร้างและประเด็น

ค าถามเพ่ือยืนยันร่างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ (แบบการสนทนากลุม่ ดงัภาคผนวก ข) 

2. การหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานฯ 
2.1 การจดัท าคูมื่อรูปแบบการสอนงานฯ 

2.1.1 ศกึษากลุม่เปา้หมายของผู้ใช้รูปแบบการสอนงานฯ ซึ่งได้แก่ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มเปา้หมายได้แก่ ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้
ท าความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการศึกษา และสถาน
ประกอบการ ซึ่งท าหน้าท่ีสอน ฝึกอบรมในสถานประกอบการให้กับนกัศึกษาหลกัสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 

2.1.2 ศึกษาเนือ้หารายวิชาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)ท่ีครูฝึกในสถานประกอบการรับผิดชอบ
ในการสอน 

2.1.3 ร่างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ตามรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  และรายวิชาตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง
(ปวส)ท่ีครูฝึกในสถานประกอบการรับผิดชอบในการสอน 
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2.1.4 หาคุณภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการด้วยการประเมินดชันีความสอดคล้อง  
(Index of item objective congruence; IOC) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง โดย
พิจารณาท่ีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่ามีความสอดคล้อง ไม่ต้องปรับปรุง หากน้อย
กว่าให้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  (ผลการพิจารณาค่า IOC มีค่า
มากกวา่ 0.5 ทกุประเดน็ และคูมื่อรูปแบบการสอนงาน ดงัภาคผนวก ค) 

2.2 การหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานฯ  
การหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยการด าเนินการ ดงันี ้
2.2.1 การหาคณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ  

2.2.1.1 คณุภาพรูปแบบการสอนงาน ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ ความมี
ประโยชน์ ความเหมาะสม และความถกูต้อง โดยสอบถามผู้บริหาร รองฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่าย
ฝึก ครูนิเทศ ครูฝึก และครูผู้สอน จ านวน 30 คน  

2.2.1.2 ประชากร ได้แก่  ผู้ บ ริหาร ครูผู้ สอน ครูฝึกสอน ของสถาบัน
อาชีวศกึษา ท่ีเปิดสอนหลกัสตูรทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม โดยเลือกตวัอย่างจ านวน 30 คน 
จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก 
วิทยาลยัเทคนิคปราจีนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) 

2.2.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายดงันี ้

 
1. เกณฑ์การให้ความหมายของระดบัความคิดเห็น เป็นดงันี ้ 

คะแนน  ระดบัประสิทธิภาพของคูมื่อการสอนงานฯ 
5  คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  มากท่ีสดุ 
4  คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  มาก 
3  คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
2  คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  น้อย 
1  คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  น้อยท่ีสดุ 
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2. เกณฑ์การแปลความของระดบัความคิดเห็น เป็นดงันี ้
คา่เฉล่ีย  ระดบัประสิทธิภาพของคูมื่อการสอนงานฯ 
4.50-5.00 คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  มากท่ีสดุ 
3.50-4.49 คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  มาก 
2.50-3.49   คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
1.50-2.49 คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  น้อย 
1.00-1.49 คณุภาพรูปแบบการสอนงานฯ อยูใ่นระดบั  น้อยท่ีสดุ 

 
2.2.2 การหาสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอน

งาน 
2.2.2.1 สมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงาน

ฯ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคณุลกัษณะ โดยการน ารูปแบบการสอนงานฯท่ี
พฒันาขึน้ไปทดลองใช้กบัครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 5 คน   

2.2.2.2 กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ได้แก่   ครูฝึกในสถานประกอบการ
จ านวน 5 คนโดยเลือกแบบเจาะจงจากครูฝึกในสถานประกอบการท่ีท าการสอนงานให้กับ
นกัศกึษาจากวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก 

2.2.2.3 ก าหนดแผนการหาสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ โดยใช้การ
วิจยัเชิงทดลองแบบ One-Shot Case Study Design (ชูศรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นยัพฒัน์, 2551, 
p. 41) โดยใช้กลุม่ทดลอง 1 กลุม่ ด าเนินการทดลอง 1 เดือน และก าหนดแผนการประเมินหลงัการ
ทดลอง ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

 
การทดลอง ประเมินหลงัการทดลอง 
X T2 
  
 

โดยท่ี  X แทน การด าเนินการทดลอง  
T2 แทน การประเมินหลงัการทดลอง 

2.2.2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายดงันี ้ 
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1. เกณฑ์การให้ความหมายของระดบัความคิดเห็น เป็นดงันี ้ 
คะแนน  ระดบัสมรรถนะครูฝึกฯจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ 
5  สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
4   สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั มาก 
3    สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2  สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั น้อย 
1  สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

2. เกณฑ์การแปลความของระดบัความคิดเห็น เป็นดงันี ้
คา่เฉล่ีย  ระดบัสมรรถนะครูฝึกฯจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ 
4.50-5.00 สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
3.50-4.49 สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั มาก 
2.50-3.49   สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
1.50-2.49 สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั น้อย 
1.00-1.49 สมรรถนะครูฝึกฯ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

สามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 แสดงได้ภาพประกอบ 14 ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 



  130 

 
ภาพประกอบ 14  ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม 
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
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ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

1. ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานฯ ได้แก่ สมรรถนะของนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมในด้าน ความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคณุลกัษณะ โดยครูฝึกในสถาน
ประกอบการจ านวน 5 คนเป็นผู้สอนงานนกัศกึษาโดยใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้จ านวน 
20 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการหาประสิทธิผล ได้แก่  นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู จ านวน 20 คน ท่ีครูฝึกทัง้ 5 คนท าการสอนงาน ท าการเลือกแบบเจาะจงจากครูฝึกในสถาน
ประกอบการท่ีท าการสอนงานให้กบันกัศกึษาจากวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  

3. ก าหนดแผนการหาประสิทธิผลควบคู่ไปกับการหาสมรรถนะครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Shot Case Study Design (ชูศรี วงศ์รัตนะ 
และ องอาจ นัยพัฒน์ , 2551:41)  โดยใช้กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ด าเนินการทดลอง 1 เดือน และ
ก าหนดแผนการประเมินหลงัการทดลอง 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนและการแปลความหมายดงันี ้ 

 
 

1. เกณฑ์การให้ความหมายของระดับความคิดเหน็ เป็นดังนี ้ 
คะแนน  ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯจากการสอนงานฯ 
5  ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
4   ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั มาก 
3    ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2  ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั น้อย 
1  ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
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2. เกณฑ์การแปลความของระดับความคิดเหน็ เป็นดังนี ้
คา่เฉล่ีย  ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯจากการสอนงานฯ 
4.50-5.00 ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
3.50-4.49 ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั มาก 
2.50-3.49   ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
1.50-2.49 ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั น้อย 
1.00-1.49 ระดบัสมรรถนะของนกัศกึษาฯ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 
สามารถสรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 3 แสดงได้ภาพประกอบ 15 ตอ่ไปนี ้

 
 

ภาพประกอบ 15 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 3 การหาประสิทธิผล 
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ย่อยของ
การวิจยัไว้ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบ   
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ 2) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ 3) เพ่ือหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
ตอนท่ี 2 รูปแบบและประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  
ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  
 

ตอนที่ 1 สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
1. สภาพการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 

1.1 ด้านบริบททัว่ไปของครูฝึกในสถานประกอบการ 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ 

อาจารย์นิ เทศก์ และผู้ บริหารสถานศึกษา พบว่าผู้ ท่ีจะรับการคัดเลือกเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการนัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถมีความเช่ียวชาญในงานเป็นอย่างดีและมี
คุณสมบัติตามท่ีสถานศึกษาก าหนด แต่ไม่ได้จบทางด้านสายครู หากครูฝึกท่ีอยู่ในสถาน
ประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการจัดระบบการสอนงานให้กับครูฝึกตามมาตรฐานของสถาน
ประกอบการ นอกจากนีแ้ล้วก่อนท่ีสถานศึกษาจะส่งนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปฝึก
อาชีพท่ีสถานประกอบการทางสถานศึกษาจะมีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
วางแผนการสอนอาชีพ มีการอบรมและพฒันาครูฝึกของสถานประกอบการจ านวน 30 ชัว่โมงโดย
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ใช้หลกัสตูรเดียวกบัศนูย์ทวิภาคีสว่นกลางแตก็่มีบ้างท่ีสถานประกอบการบางแห่งส่งตวัแทนครูฝึก
มาอบรมเป็นบางคน ไมค่รบทกุคน ดงัตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้

 
“สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีมาตรฐานของสถานประกอบการ มีการ
จดัระบบการสอนงานใหก้บัครูฝึก” 

(สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
 
“ครูฝึกจะเป็นคนทีมี่ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานเป็นอย่างดีแต่
ไม่ไดจ้บสายครู” 

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
 
“สถานประกอบการบางแห่งส่งตวัแทนมาอบรมเพราะครูฝึกไม่ว่างต้องดูแล
งานทีโ่รงงานไม่มีใครดูแทน บางทีก็่ส่งฝ่ายบคุคลมา”   

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
 

1.2 ด้านเทคนิคการสอนงาน  
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ 

อาจารย์นิเทศก์ และผู้ บริหารสถานศึกษา พบว่า ครูฝึกในสถานประกอบการมีการสอนงาน
นกัศึกษาโดยเน้นตวัครูเป็นส าคญั หากเป็นภาคปฏิบตัิวิธีสอนท่ีใช้ก็คือการสอนแบบสาธิตและมี
การฝึกในสถานการณ์จริง มีการเน้นเร่ืองความปลอดภยัและให้มีการระมดัระวงัเร่ืองความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึน้กับอุปกรณ์ หลังจากนัน้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยครูฝึกจะคอยก ากับดูแลหรือ
มอบหมายให้พนักงานประจ าเป็นผู้ดแูลเพราะไม่ค่อยมีเวลา แต่ถ้าเป็นภาคทฤษฎีจะมีการสอน
แบบบรรยาย การสอนงานนกัศกึษาจะมีลกัษณะแบบพ่ีสอนน้อง เพราะจะท าให้นกัศกึษามีความ
สนิทสนมกล้าซักถามมากขึน้ แต่จะเน้นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานมากกว่าการชีแ้นะท่ีดี แต่
บทบาทการสอนงานยังไม่ชดัเจน นอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่าในการสอนงานของครูฝึกจะมุ่งเน้นให้
นกัศกึษาปฏิบตัิงานให้ได้ บางครัง้ท าให้ละเลยการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมหรือการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้กับนักศึกษา และครูฝึกบางส่วนมีแนวคิดว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบุคคลของสถาน
ประกอบการเป็นผู้ดแูล ดงัตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 
 



  135 

“คอยสอนเรา สอนเราว่าท าอย่างไรใหถู้กตอ้ง”  
(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 

 “พดูคยุกนั เป็นเหมือนพี ่คยุกนัตลก ไม่เครียด”  
(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 

“ Test รถ แล้วครูฝึกก็นัง่ไปด้วยแล้วให้เราวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการป้อน
ค าถาม บางคร้ังก็ตอบไม่ได้ บางคร้ังก็ตอบผิดและครูก็ซักไซ้ไล่เลียงให้ตอบ
ใหไ้ด”้  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
 
 “กลา้ซกัถาม ไม่กลวัครูฝึก เรียกว่าลูกพี”่  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“สอนความรู้โดยการอธิบาย ส่วนภาคปฏิบัติมีการท าให้ดู และให้ลอง
ปฏิบติั”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
“ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติั เนน้ความปลอดภยัและความเสียหายของ
อปุกรณ์”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
“มอบหมายใหพี้ใ่นแผนกทีเ่ก่ียวข้องก ากบัเป็นพีเ่ลีย้ง”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“สอนให้มีความรู้ เร่ืองความประพฤติเป็นเร่ืองของฝ่ายบุคคลแต่เราก็มีส่วน
ร่วมบา้งในการสอบถามและแก้ปัญหาร่วมกบัฝ่ายบคุคล”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
“ครูฝึกมีประสบการณ์สูงแต่ไม่ค่อยเล่าประสบการณ์เท่าไร แต่บอกหลกัการ
ทฤษฎี” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“ในการสอนงานมีการบอกจุดประสงค์ปากเปล่า” 

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
1.3 ด้านการวดัและประเมินผล  
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ 

อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารสถานศกึษา พบวา่ครูฝึกจะมีการด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
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สถานศึกษาก าหนดแต่ครูฝึกบางคนไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล
ให้แก่นกัศึกษารวมทัง้ผลการประเมินนกัศึกษาเป็นระยะ ๆ นอกจากนีค้รูฝึกก็ไม่ทราบว่าสามารถ
ประเมินผู้ เรียนได้ตามสภาพจริงหรือใช้วิธีการได้หลายอย่างไม่จ าเป็นต้องสอบอย่างเดียว  ดัง
ตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 

 “อยากรู้รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน”  
(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 

“การประเมินไม่เห็นแบบประเมิน จริง  ๆ ก็ควรใหรู้้บ้างบอกเพียงว่าท าพลาด
ตรงไหน แต่เร่ืองคะแนนไม่บอก ไม่กลา้เถียง มีความเชื่อมัน่ในครู”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“บางคนไม่รู้ว่าสามารถวดัและประเมินผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
 

2. ปัญหาการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 
2.1 ด้านคณุลกัษณะ  
จากการสมัภาษณ์นกัศึกษา พบว่ามีปัญหาด้านคณุลกัษณะ ในด้านบุคลิกภาพของครู

ฝึกและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งครูฝึกบางคนมีบุคลิกท่ีนักศึกษาไม่กล้า
ปรึกษาหารือ เน่ืองจากมีความเคร่งเครียดในการท างานและการแสดงออก อีกทัง้การไม่จัดสรร
เวลาท่ีเอือ้ต่อการให้ค าปรึกษาหารือ นอกจากนีค้รูฝึกบางคนไม่คอ่ยแจ้งแผนการฝึกงานให้ทราบ
ล่วงหน้าท าให้ไม่สามารถเตรียมตวัและปรับตวัได้ทันในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้แบบกะทันหัน ดัง
ตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 

“อยากให้ครูฝึกมีบคุลิกภาพที่ท าให้นกัศึกษากล้าพูดคยุ หรือปรึกษาหารือได ้
ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“อยากไดค้รูฝึกทีมี่เวลาใหก้บันกัศึกษาบา้ง”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“ครูฝึกควรจะมีอารมณ์ขนั และเข้าใจพวกเราบา้งว่าไม่ไดเ้ก่งทกุคน”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
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“ครูฝึกควรมีการวางแผนการสอนที่ชดัเจนและบอกพวกเราล่วงหนา้เพือ่จะได้
เตรียมตวั”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
 
2.2 ด้านการสอนงาน  
จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการและผู้บริหาร

สถานศึกษาพบว่าปัญหาท่ีพบก็คือครูฝึกขาดการวางแผนร่วมกับสถานศึกษารวมทัง้การบอก
จดุมุ่งหมายของการฝึกให้แก่นกัศกึษาในแตล่ะครัง้ นอกจากนีแ้ล้วในการสอนงานครูฝึกบางคนยงั
ขาดจิตวิทยาด้านการสอนงาน เช่น ในกรณีท่ีบางครัง้นักศึกษาท าไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง ครูฝึกจะ
ต าหนิ หรือดุ หรือบางครัง้ก็จะมีการพูดเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาท่ีฝึกงานด้วยกัน  ท าให้
นกัศกึษาหมดก าลงัใจในการฝึกและรู้สึกกลวัวา่จะท าผิดท าให้ไมมี่ความมัน่ใจในตนเอง และครูฝึก
บางคนยงัขาดเทคนิคการสอนงาน ดงัตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 

“สอนตามลกัษณะงาน ไม่ได้มีการวางแผนหรือก าหนดร่วมกบันกัศึกษาหรือ
สถาบนัการศึกษา”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“ไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นวิชาอะไร”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
“หากเป็นส่ิงใหม่ ๆ ตอนสอน เด็กก็จะงง ๆ ตอ้งอธิบายใหม่หลายรอบ”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
“บางคร้ังก็รู้สึกท้อ กลวัและหมดก าลงัใจเพราะว่าครูฝึกบางคนจะต าหนิ และ
ด”ุ  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
 “ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกบัเพือ่นคนอืน่ ท าให้รู้สึกไม่มัน่ใจในตนเองกลวั
จะท าผิด”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
“บางคร้ังพดูเร็วและไม่เข้าใจเนือ้หาทีค่รูสอน”  

(สมัภาษณ์นกัศึกษา) 
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3. แนวทางการสอนงานส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษา อาจารย์นิเทศก์ และครูฝึกในสถานประกอบการ 

พบวา่มีความต้องการให้พฒันารูปแบบการสอนงานส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการดงันี ้
3.1 คณุลกัษณะของครูฝึกท่ีต้องการ  
จากการสมัภาษณ์ ครูฝึกในสถานประกอบการอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารสถานศกึษา 

พบว่า คุณลักษณะของครูฝึกท่ีต้องการในด้านความรู้โดยต้องจบตรงสาขา  มีประสบการณ์ มี
ทกัษะและเช่ียวชาญในงาน มีเทคนิคในการสอนงานท่ีช่วยให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีดีโดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั   มีคณุธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะเร่ืองความมีวินยัและความรับผิดชอบ มี
บคุลิกภาพความเป็นครู มีใจรักการพฒันาการศึกษา  มีความเข้าใจผู้ เรียน มีทกัษะในการส่ือสาร 
มีความเข้าใจในความแตกตา่งระหว่างบคุคล มีความอดทนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน  ดงั
ตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 

 “คนทีจ่ะเป็นครูฝึกตอ้งมีใจรักในงานสอน”  
(สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 

 “ถ้าเลือกได้ก็ยงัอยากได้คนที่มีความรู้ดี มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
และจบตรงสาขา”  

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
 
“ยังไงแล้วก็อยากได้ครูที่มีบุคลิกภาพความเป็นครูและมีเทคนิคในการ
สือ่สาร”  

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
“ส่ิงที่ส าคัญอย่างย่ิงครูฝึกต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบมีคุณธรรม
จริยธรรม”  

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
 

3.2 บทบาทของผู้สอนงาน  
โดยเน้นให้ผู้สอนมีบทบาทในการสอนงานให้นกัศกึษาได้ค้นพบความสามารถของตนเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดุเดน่ และจดุท่ีต้องพฒันา อีกทัง้ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาอย่าง
ตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานในวิชาชีพ  ดงัตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
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“อยากเห็นโมเดลที่เน้นบทบาทผู้สอนงานให้ชัดเจน โดยครูฝึกต้องสอนให้
เด็กเคา้ไดค้น้พบจุดเด่นของตนเองและจุดทีเ่ด็กตอ้งพฒันา”  

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
“ครูฝึกควรเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดแสดงความคิดเห็นและต้องกล้าพูดความ
จริงกบัเด็กเพือ่ใหเ้คา้ไดพ้ฒันา” 

(สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
 

3.3 การวางแผนการฝึกปฏิบตัร่ิวมกนั  
ในการสอนงานแตล่ะครัง้หรือแต่ละเร่ืองโดยการสอนงานควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ

และให้นักศึกษามีความไว้วางใจ รวมทัง้ครูฝึกต้องมีความเช่ือว่านกัศึกษาทุกคนมีศกัยภาพและ
สามารถพฒันาได้ 

 
“โมเดลที่เหมาะสมควรครูฝึกและนกัศึกษาควรมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้มี
การวางแผนร่วมกนั และทีส่ าคญัครูฝึกตอ้งมัน่ใจว่านกัศึกษามีศกัยภาพ” ” 

(สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
 

3.4 การจดัท าคูมื่อการสอน  
คู่มือการสอนงานท่ีสามารถท าให้ครูฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยากหรือ

ซบัซ้อน มีตวัอยา่งชดัเจน มีกรณีศกึษาและแนวปฏิบตัใินการแก้ปัญหาทัง้ด้านเทคนิคการสอนงาน 
จิตวิทยาการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล ดงัตวัอย่างข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
ดงันี ้

 
“โมเดลทีท่ าออกมาควรจะสัน้ ง่าย ๆ เบ็ดเสร็จ”   

(สมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์) 
“ควรท าออกมาเป็นคู่มือที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านการ
สอนงาน จิตวิทยาการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล มีตวัอย่าง
หรือกรณีศึกษาดว้ย”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
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 “มีตวัอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ และมีวิธีแก้ปัญหาให้ศึกษาดว้ยตนเองได้”  
(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 

 
3.5 การชว่ยเหลือหรือการพฒันาตนเอง  
จากการสมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการพบวา่มีความต้องการพฒันาตนเองในด้าน

จิตวิทยาการเรียนการสอน การเข้าใจผู้ เรียน การวดัและประเมินผล รวมทัง้เทคนิคการสอนงาน ดงั
ตวัอยา่งข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้
 

“การท าความคุน้เคยกบัเด็ก”  
(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 

“การเข้าใจเด็ก การสอนใหดี้ข้ึนหรือสือ่สารไดง่้าย”  
(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 

“วิธีการเรียนรู้เด็ก จิตวิทยาเด็ก สร้างแรงจูงใจในการเรียน สอนอย่างไรให้
เด็กเรียน”  

(สมัภาษณ์ครูฝึกในสถานประกอบการ) 
 

จากผลการศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 16
ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 16 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ 

ตอนท่ี 2 รูปแบบและประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  
 
1. รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึก
ในสถานประกอบการ 

1.1 โครงร่างรูปแบบการสอนงานฯ 
การจดัท าโครงร่างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา

อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ โดยผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ SWOT จากข้อมูล
ท่ีได้ศกึษาในระยะท่ี 1 ซึง่ประกอบด้วย สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ดงันี ้
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จุดแข็งของครูฝึก (Strength) 
- ความรู้ความสามารถ(S1) ; ครูฝึกมีความรู้ความสามารถมีความเช่ียวชาญในงาน

เป็นอยา่งดีและมีคณุสมบตัติามท่ีก าหนด 

- เทคนิคการสอนงาน (S2) ; ครูฝึกใช้การสอนแบบบรรยายในภาคทฤษฎี และการ
สอนแบบสาธิตและมีการฝึกในสถานการณ์จริงในภาคปฏิบตัิ 

- การเสริมจดุเน้น (S3) ; ครูฝึกมีการเน้นเร่ืองความปลอดภัยและความระมดัระวงั
เร่ืองความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัอปุกรณ์ 

- การก ากับดูแล (S4) ; ครูฝึกมีการก ากับดูแลหรือมอบหมายให้พนักงานประจ า
เป็นผู้ดแูลในขณะท่ีนกัศกึษาปฏิบตังิาน 

- การวางตวั (S5) ; ครูฝึกมีลกัษณะแบบพ่ีสอนน้อง สร้างความสนิทสนม 

- การวัดและประเมินผล (S6) ; ครูฝึกด าเนินการวัดและประเมินผลตามท่ี
สถานศกึษาก าหนด 

จุดอ่อนของครูฝึก (Weakness) 
- วิธีการสอนงาน(W1) ; ครูฝึกเน้นตัวครูเป็นส าคัญ  เน้นการตรวจสอบการ

ปฏิบตังิานมากกวา่การชีแ้นะท่ีดี 

- การรับรู้บทบาทการสอนงาน (W2) ; ครูฝึกยงัไม่เข้าใจบทบาทการสอนงาน ครูฝึก
บางส่วนมีแนวคิดว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการเป็นผู้ ดูแล  ขาดการวาง
แผนการสอนท่ีชดัเจนและไม่บอกล่วงหน้า ครูฝึกท่ีไม่ได้เป็นผู้ประสานงานกบัสถานศกึษาจะขาด
การวางแผนร่วมกับสถานศึกษารวมทัง้ไม่ทราบขัน้ตอนการท างานท่ีชัดเจน เช่น การบอก
จดุมุง่หมายของการฝึกให้แก่นกัศกึษาในแตล่ะครัง้ และครูฝึกไมค่อ่ยมีเวลา 

- จิตวิทยาการเรียนรู้ (W3) ; ครูฝึกละเลยการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมหรือการ
ประพฤตปิฏิบตัตินให้กบันกัศกึษา ขาดจิตวิทยาด้านการเรียนการสอน 

- การวดัประเมินผล (W4) ; ครูฝึกบางคนไมไ่ด้มีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์
การประเมินผลให้แก่นกัศกึษารวมทัง้ผลการประเมินนกัศกึษาเป็นระยะ ๆ ครูฝึกบางคนไมท่ราบว่า
สามารถประเมินผู้ เรียนได้ตามสภาพจริงหรือใช้วิธีการได้หลายอยา่งไมจ่ าเป็นต้องสอบอยา่งเดียว 

- บุคลิกภาพ (W5) ; ครูฝึกมีบุคลิกภาพท่ีท าให้นักศึกษาไม่กล้าพูดคุย หรือ
ปรึกษาหารือ เคร่งเครียดมากเกินไป 
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โอกาสในการส่งเสริมการฝึก (Opportunity) 
- การสนับสนุนจากภาครัฐ(O1) ; รัฐบาลให้ความส าคัญกับการอาชีวศึกษาใน

ระบบทวิภาค ี

- ระบบการจัดการศึกษา(O2) ; การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมเป็นระบบท่ีเข้มแข็งและมีสถานประกอบการท่ีหลากหลายรองรับการจดัการศกึษา 

- การก าหนดมาตรฐาน(O3) ; มีการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ท่ีชดัเจน มีการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการวางแผนการสอนอาชีพ 

- ความพร้อมของสถานประกอบการ(O4) ; สถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่จะมี
การจดัระบบการสอนงานให้กบัครูฝึกตามมาตรฐานของสถานประกอบการ 

- แนวปฏิบตัิ(O5) ; มีการอบรมและพฒันาครูฝึกของสถานประกอบการจ านวน 30 
ชัว่โมงโดยใช้หลกัสตูรเดียวกบัศนูย์ทวิภาคีสว่นกลาง 

อุปสรรคในการฝึก (Threat) 
- ความไม่พร้อมของสถานประกอบการ(T1) ; สถานประกอบการบางแห่งยงัไม่มี

ความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน สถานประกอบการบางแห่งส่งตวัแทนครูฝึก

มาอบรมเป็นบางคน ไมค่รบทกุคน 

- การไม่เตรียมการของสถานประกอบการ(T2) ; บางสถานประกอบการส่งคนท่ี

ไมใ่ชค่รูฝึกมาอบรม ครูฝึกไมไ่ด้รับการฝึกอบรมทกุคนเน่ืองจากไมไ่ด้อยู่ในต าแหน่งท่ีต้องได้รับการ

พฒันา 

- การขาดประสานงานท่ีดี(T3) ; การประสานงานระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการไม่มีความต่อเน่ือง หรือไม่มีช่องทางการติดต่อท่ีรวดเร็ว ท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประสานงาน 

จากข้อมลู SWOT สามารถก าหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัท าโครงร่าง
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ SWOT เพือ่การจดัท าโครงร่างรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
รูปแบบการสอนงานนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

จดุแข็งของครูฝึก (Strength) 
- ความรู้ความสามารถ(S1)  
- เทคนิคการสอนงาน (S2)  
- การเสริมจดุเน้น (S3)  
- การก ากบัดแูล (S4)  
- การวางตวั (S5) 
- การวดัและประเมินผล (S6)  
 

จดุออ่นของครูฝึก (Weakness) 
- วิธีการสอนงาน(W1) ;  
- การรับ รู้บทบาทการสอนงาน 
(W2)  
- จิตวิทยาการเรียนรู้ (W3)  
- การวดัประเมินผล (W4)  
- บคุลกิภาพ (W5)  
 

โอก าส ในก ารส่ ง เส ริม การ ฝึ ก 
(Opportunity) 
- การสนบัสนนุจากภาครัฐ(O1) 
- ระบบการจดัการศกึษา(O2)  
- การก าหนดมาตรฐาน(O3) 
- ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ(O4) 
- แนวปฏิบตัิ(O5)  
 

รูปแบบการสอนงานเน้นการสร้าง
มาตรฐานและขัน้ตอนงานสอนงาน
อย่างเป็นระบบเพือ่ใช้เป็นคู่มือการ
สอนงานทีค่รูฝึกสามารถน าไปใช้ได ้
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการ
สอนประกอบดว้ย การวางแผนการ
สอนงาน เทคนิคการสอนงาน 
จิตวิทยาการสอนงาน บุคลิกภาพ
การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สอนงาน การวัดและประเมินผล 
(Sn-O3,4) 

รูปแบบการสอนงานมีการสร้าง
ร ะ บ บ ที ม ค รู ฝึ ก ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ืองการสอน
งานร่วมกนั   
(W1,2,4-O3,4) 

อปุสรรคในการฝึก (Threat) 
- ค ว า ม ไม่ พ ร้ อ ม ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ(T1) ;  
- การไม่ เต รียมการของสถาน
ประกอบการ(T2) 
- การขาดประสานงานท่ีดี(T3) 

รูปแบบการสอนงานที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
และสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยการจดัท าเป็นคู่มือและ
สือ่อิเล็กทรอนิกส์ (Sn-Tn) 

รูปแบบการสอนงานมุ่งเน้นการให้
ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ ก า ร ให้
ค าปรึกษาในกรณีที่เกิดข้อสงสัย
หรือต้องการความช่วยเหลือ โดยมี
ช่องทางการติดต่อและการแสดง
ตวัอย่างกรณีศึกษาการสอนงานใน
ลกัษณะต่าง ๆ พร้อมแนวทางการ
แก้ปัญหา (W2,3-T2) 

  
ผู้วิจยัจดัท าโครงร่างรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา

อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการขัน้ท่ี 1  ดงัภาพประกอบ 17 
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ภาพประกอบ 17 โครงร่างรูปแบบการสอนงานฯ ขัน้ที ่1 

 
จากองค์ประกอบดังภาพประกอบ 17 พัฒนาไปสู่ รูปแบบการสอนงานขัน้ท่ี 2 ดัง

ภาพประกอบ 18 
 
 
 
 



  146 

 
ภาพประกอบ 18 โครงร่างรูปแบบการสอนงาน ขัน้ที ่2 

 
จากภาพประกอบ 18 แสดงโครงร่างรูปแบบการสอนงานฯ ขัน้ท่ี 2 มีรายละเอียดของ

รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน คือ 
1.1 ขัน้เตรียมการเพ่ือการสอนงาน  มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอนย่อย 

ได้แก่ 1) ศึกษามาตรฐานการท างาน มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการสอนงาน 2) วางแผนการ
ปฏิบตังิานร่วมกบัทีมครูฝึก และ 3) ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตังิาน 

1.2 ขัน้สอนงานและให้ค าปรึกษา มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ 
1) ให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ดูแลการฝึกปฏิบัติงานและให้ค าชีแ้นะ และ 3) ให้ฝึก
ทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 

1.3 ขัน้ประเมินผลเพ่ือพฒันาความก้าวหน้า มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน
ย่อย ได้แก่  1) ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตัิงานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า  2) ทดสอบ
การปฏิบตังิานตามแผนการประเมิน และ 3)  วิเคราะห์และประมวลผลการฝึกปฏิบตังิาน 

1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบตังิาน มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 
3 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ 1) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน  2) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการ
ปฏิบตังิานและการสอนงาน 3) สร้างมาตรฐานการปฏิบตังิานและการสอนงาน 
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2. กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่นคือ  
2.1 มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ 1) การจัดการด้านหลักสูตร 2) การจัดการด้านสถานศึกษา และ 3) การจัดการด้าน
สถานประกอบการ  

2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย  มีขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 4 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง 2) ความรู้ด้าน
จิตวิทยาการสอนงาน 3) ทกัษะปฏิบตัิ การใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร และ 4) บุคลิกภาพและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  

3. กลไกสนับสนุนการสอนงาน ประกอบด้วย มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน
ย่อย ได้แก่ 1) กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน และ 3) กลไก
การให้ค าปรึกษาและการชว่ยเหลือ 

1.2 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการสอนงานนกัเรียนนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ  ทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท
วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งได้ด าเนินการด้วยการระดมความคิดเห็น
จากผู้ทรงคณุวุฒิด้านการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ด้วยการจดัประชุมกลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ซึง่ได้ผลการพฒันารูปแบบการสอนงานฯ ท่ีสมบรูณ์ ดงัภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 19 รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

(GEAR +3 Coaching Model) 

 
รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ(GEAR +3 Coaching Model) ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้
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1. ขัน้ตอนการสอนงาน ประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 ขั น้ เต รียมการและการวางแผนกลุ่ ม ก ารสอน งาน  (Group Coaching 

Preparation and Planning) มีขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1.1.1 ศึกษามาตรฐานการปฏิบตัิงานและการสอนงาน มาตรฐานหลกัสูตรและ

คูมื่อการสอนงาน เพ่ือก าหนดเปา้หมายการสอนงาน 
1.1.2 วางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกับทีมครูฝึก เพ่ือการศึกษาสถานภาพของครู

ฝึกและนกัศกึษา 
1.1.3 ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือการท าข้อตกลงในการท างาน

ร่วมกนัระหวา่งครูฝึกและนกัศกึษา 
1.2 ขัน้การให้ความรู้ สอนงานและให้ค าปรึกษา (Educating and Coaching) มี

ขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1.2.1 ให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตังิาน 
1.2.2 ดแูลการฝึกปฏิบตังิานและให้ค าชีแ้นะ 
1.2.3 ฝึกทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 
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1.3 ขัน้ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มีขัน้ตอนย่อย 3 
ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.3.1 ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตังิานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า 
1.3.2 ทดสอบการปฏิบตังิานตามแผนการประเมิน 
1.3.3 วิเคราะห์และประมวลผลการฝึกปฏิบตังิาน 

1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบตัิงาน (Reaction and Standard 
Setting) มีขัน้ตอนยอ่ย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.4.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตังิาน 
1.4.2 วิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นการปฏิบตังิานและการสอนงาน 
1.4.3 สร้างมาตรฐานการปฏิบตังิานและการสอนงาน 

 
 

 
 

2. กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่น (+3) คือ  
2.1 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

ยอ่ย ได้แก่ 
2.1.1 การจดัการด้านหลกัสตูร  
2.1.2 การจดัการด้านสถานศกึษา 
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2.1.3 การจดัการด้านสถานประกอบการ  
2.1.4 การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ   

2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่  

2.2.1 ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง 
2.2.2 ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน   
2.2.3 ทกัษะปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 
2.2.4 บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
2.2.5 ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

2.3 กลไกสนบัสนนุการสอนงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่  
2.3.1 กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.3.2 กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน  
2.3.3 กลไกการให้ค าปรึกษาและการชว่ยเหลือ 

 
2. ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

2.1 การจดัท าคู่มือรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

ผู้ วิจัยพัฒนาคู่มือรูปแบบการสอนงานจากรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ท่ีได้รับการตรวจสอบ
โครงร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ คูมื่อรูปแบบการสอนงานฯ ท่ีได้นีจ้ดัท าขึน้ส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการเพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและด าเนินการตามขัน้ตอนการสอนงาน โดย
แบง่เนือ้หาออกเป็นบทดงันี ้

บทท่ี 1 รูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

บทท่ี 2 หลกัการและแนวปฏิบตักิารสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ  
1. นิยาม  
2. หลกัการ 
3. วตัถปุระสงค์ 
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4. แนวปฏิบตัิ 
บทท่ี 3 มาตรฐานการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี     

1. การจดัการด้านหลกัสตูร 
2. การจดัการด้านสถานศกึษา 
3. การจดัการด้านสถานประกอบการ 
4. การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ 

บทท่ี 4 สมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ 
1. ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง  
2. ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน 
3. ทกัษะปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 
4. บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
5. ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

บทท่ี 5 ขัน้ตอนการสอนงาน 
1. ขัน้เตรียมการและการวางแผนกลุม่การสอนงาน 
2. ขัน้การให้ความรู้ สอนงานและให้ค าปรึกษา 
3. ขัน้ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ 
4. ขัน้สะท้อนคดิและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบตังิาน 

บทท่ี 6 กลไกสนบัสนนุการสอนงาน 
1. กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน 
3. กลไกการให้ค าปรึกษาและการชว่ยเหลือ 

  
2.2 ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา

อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  
2.2.1 คณุภาพรูปแบบการสอนงาน ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ 

ความเหมาะสม และความถูกต้อง โดยสอบถามผู้บริหารหรือรองฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายฝึก ครู
นิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูผู้สอน จ านวน 30 คน ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 
29 คน ได้ผลดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 คณุภาพรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

คณุภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

1. ด้านความเป็นไปได้   4.13 0.73 มาก 
1.1 สอดคล้องกบัทิศทางของการพฒันาคณุภาพนกัศกึษา
อาชีวศกึษาในปัจจบุนั 

4.07 0.53 มาก 

1.2 มีความสอดคล้องกบับริบทของสถานประกอบการ 4.14 0.64 มาก 
1.3 สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 4.14 0.85 มาก 
1.4 สามารถน าไปใช้ปฏิบตัไิด้จริง 4.17 0.89 มาก 
1.5 ชว่ยให้มีข้อมลูท่ีสามารถน าไปพฒันานกัศกึษาท่ี
ฝึกงานได้อยา่งชดัเจน 

4.11 0.74 มาก 

2. ด้านความมีประโยชน์  4.18 0.64 มาก 
2.1 มีประโยชน์ส าหรับครูฝึกเพ่ือใช้ในการพฒันาคณุภาพ
นกัศกึษา  

4.14 0.64 มาก 

2.2 ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศกึษา และ
สถานประกอบการ  

4.14 0.69 มาก 

2.3 ชว่ยให้บทบาทหน้าท่ีของครูฝึกในการสอนงาน
นกัศกึษามีความชดัเจน 

4.31 0.60 มาก 

2.4 ชว่ยให้ครูฝึกพฒันานกัศกึษาให้มีการพฒันางานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึน้ 

4.14 0.64 มาก 

2.5 ชว่ยให้ครูฝึกมีขัน้ตอนในการสอนงานท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชา 

4.18 0.67 มาก 

3. ด้านความเหมาะสม   4.21 0.73 มาก 
3.1 มีการชีแ้จงให้ความรู้แก่ผู้น าไปใช้  4.32 0.77 มาก 
3.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ี
ชดัเจน 

4.28 0.70 มาก 

3.3 มีเนือ้หาเหมาะสมกบัครูฝึกในการศกึษาเรียนรู้ด้วย 4.17 0.71 มาก 
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คณุภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ตนเอง 
3.4 มีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีตอ่เน่ืองและชดัเจน 4.17 0.76 มาก 
3.5 มีกรอบและเง่ือนไขสนบัสนนุท่ีถกูต้องและตรงกบั
บริบทของสถานศกึษาและสถานประกอบการ 

4.10 0.72 มาก 

4. ด้านความถกูต้อง  4.25 0.69 มาก 
4.1 มีการบรรยายวตัถปุระสงค์ชดัเจนและถกูต้อง 4.31 0.66 มาก 
4.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้
ถกูต้อง 

4.17 0.66 มาก 

4.3 มีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดหรือ
หลกัการทางวิชาชีพ 

4.34 0.77 มาก 

4.4 มีขัน้ตอนการด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.34 0.72 มาก 
4.5 เนือ้หามีความถกูต้องตามหลกัวิชาชีพ 4.10 0.67 มาก 
คณุภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

4.19 0.70 มาก 

 
จาก ตาราง 3 แสดงประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ

ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ในด้านคณุภาพรูปแบบ ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ) โดยด้านท่ีมีค่ามากสดุได้แก่ด้าน
ความถูกต้อง อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ) ด้านท่ีมีค่าน้อยสุด
ได้แก่ด้านความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.13 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ) 
 

2.2.2 สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจากการใช้
รูปแบบการสอนงานฯ ท่ีพฒันาขึน้ โดยครูฝึกจ านวน 5 คน ได้ผลดงัตาราง 4 
 



  155 

ตาราง 4 สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอน
งานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
 

สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ด้านความรู้ 3.94 0.55 มาก 
1.ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนงานท่ีหลากหลาย 4.40 0.55 มาก 
2. ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการสอนงาน 3.80 0.45 มาก 
3.ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 3.60 0.55 มาก 
4.ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการฝึกอาชีพ 4.00 1.00 มาก 
5.ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาการสอนงาน 4.00 0.71 มาก 
6.ความรู้เก่ียวกบัการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจดัท า
มาตรฐานการสอนงาน 

3.80 0.84 มาก 

7. ความรู้เก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการสอนงาน 4.00 0.71 มาก 
ด้านทกัษะ 4.03 0.39 มาก 
1.การวางแผนการปฏิบตังิานร่วมกบัทีมครูฝึก 4.20 0.45 มาก 
2.การชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตังิาน 4.00 0.71 มาก 
3.การดแูลการฝึกปฏิบตังิานและให้ค าชีแ้นะ 4.20 0.45 มาก 
4.การฝึกทบทวนและปฏิบตัิงานภายใต้การควบคมุดแูล 4.00 0.71 มาก 
5.การชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตังิานและแนวทางการ
ประเมินความก้าวหน้า 

4.20 0.45 มาก 

6.การทดสอบการปฏิบตังิานตามแผนการประเมิน 4.20 0.45 มาก 
7.การวิเคราะห์และประมวลผลการฝึกปฏิบตังิาน 4.20 0.45 มาก 
8.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตังิาน 4.00 0.00 มาก 
9.การวิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นของการปฏิบตังิานและ 
การสอนงาน 

3.80 0.84 มาก 

10.การสร้างมาตรฐานการปฏิบตังิานและการสอนงาน 3.80 0.45 มาก 
11. การสร้างแรงจงูใจ 4.00 0.00 มาก 
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สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

12. การสง่เสริมการปรับตวัแก่นกัศกึษา 4.00 0.00 มาก 
13. การสง่เสริมสขุภาพจิต 4.00 0.00 มาก 
14. การปรับทศันคติ 4.00 0.00 มาก 
15. การสร้างความสนใจ 4.00 0.00 มาก 
16. การจดัสภาพท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
17. การถ่ายโยงการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ด้านคณุลกัษณะ 4.12 0.33 มาก 
1.มีสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานระหวา่งครูฝึกกบั
นกัศกึษา 

4.40 0.55 มาก 

2.มีการรับฟังนกัศกึษา 4.00 0.00 มาก 
3.มีความมุง่มัน่ในการพฒันานกัศกึษา 4.20 0.45 มาก 
4.มีเหตผุล ไมใ่ช้อารมณ์ 4.00 0.00 มาก 
5.มีความอดทน 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวมสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการจากการใช้รูปแบบการสอนงานฯ 

4.03 0.47 มาก 

 
จาก ตาราง 4 แสดงสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจาก

การใช้รูปแบบการสอนงานฯ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47 ) โดยด้านท่ีมีคา่สมรรถนะด้านการสอนงานฯ มากสดุได้แก่ด้านคณุลกัษณะ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ) ด้านท่ีมีค่าสมรรถนะด้านการสอนงานฯ น้อยสุด
ได้แก่ด้านความรู้ อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 3.94 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ) 
 

ตอนที่ 3 ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ  

ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงาน ได้แก่สมรรถนะของนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี
ท่ีผา่นการฝึกจากครูฝึกท่ีใช้รูปแบบการสอนงานฯ ท่ีพฒันาขึน้ ได้ผลดงัตาราง 5  
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ตาราง 5 สมรรถนะของนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สมรรถนะของนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

ด้านความรู้ 4.00 0.59 มาก 
1. มีความรู้เก่ียวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 4.20 0.45 มาก 
2. มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการท างานท่ีถกูต้อง 4.00 0.71 มาก 
3.มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 0.00 มาก 

4.มีความรู้เก่ียวกบัขอบเขตงานท่ีท า 4.00 0.71 มาก 
5.มีความรู้เก่ียวกบัเปา้หมายของงาน ความต้องการหรือ
สิ่งท่ีครูฝึกคาดหวงัหรือองค์กร 

3.80 0.84 มาก 

6.มีการรับรู้เก่ียวกบัข้อดี หรือจดุแข็งรวมทัง้จดุอ่อนหรือสิ่ง
ท่ีตนเองต้องพฒันา 

4.00 0.71 มาก 

ด้านทกัษะ 4.09 0.42 มาก 
1. ปฏิบตังิานได้ถกูต้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 4.20 0.45 มาก 
2. ปฏิบตังิานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 4.00 0.00 มาก 
3.ปฏิบตังิานได้มีประสิทธิภาพ 4.00 0.00 มาก 
4.ปฏิบตังิานได้อย่างราบร่ืน รวดเร็วและปลอดภยั 4.00 0.00 มาก 
5.มีทกัษะในการวางแผนและจดัล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงัของงาน 

4.00 0.71 มาก 

6.มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ได้ตรงกบังาน 4.20 0.45 มาก 
7.มีทกัษะการท างานเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 4.20 0.45 มาก 
8. มีทกัษะในการท างานเป็นทีม 4.00 0.71 มาก 
9.  ผลงานมีคณุภาพได้มาตรฐาน 4.20 0.45 มาก 
ด้านคณุลกัษณะ 4.12 0.52 มาก 
1.มีความพร้อมท่ีจะรับข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา
ความสามารถและศกัยภาพ 

3.80 0.84 มาก 

2.มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 4.00 0.71 มาก 
3.มีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.00 0.00 มาก 
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สมรรถนะของนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

4.มีแรงจงูใจในการปรับปรุงตนเอง 4.00 0.71 มาก 
5.มีความมัน่ใจการท างาน 4.40 0.55 มาก 
6.มีความระมดัระวงัการเกิดอบุตัจิากการท างาน 4.20 0.45 มาก 
7. มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 4.20 0.45 มาก 
8. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน 4.20 0.45 มาก 
9. มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 4.20 0.45 มาก 
10. มีความกล้าแสดงออกในเชิงวิชาการ 4.00 0.71 มาก 
11. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4.20 0.45 มาก 
12. เห็นความส าคญัของงานท่ีท า 4.20 0.45 มาก 
ภาพรวมผลการปฏิบตังิานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคี 

4.08 0.50 มาก 

 
จาก ตาราง 5 สมรรถนะของนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีท่ีผ่านการฝึกจากครูฝึกท่ี

ใช้รูปแบบการสอนงานท่ีพัฒนาขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50) โดยด้านท่ีมีค่าสมรรถนะของนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ มากสุดได้แก่
ด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ด้านท่ีมีค่า
สมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ น้อยสุดได้แก่ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ย่อยของ
การวิจยัไว้ คือ 1) เพ่ือศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ  2) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกใน
สถานประกอบการ และ 3) เพ่ือหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ สามารถสรุปผล อภิปราย และมี
ข้อเสนอแนะดงันี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ  
1.1 สภาพการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 

1) บริบททัว่ไปของครูฝึกในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีการจดัเตรียมการด้าน
การสอนงานโดยผู้ ท่ีจะรับการคดัเลือกเป็นครูฝึกในสถานประกอบการนัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถมีความเช่ียวชาญในงานเป็นอยา่งดีและมีคณุสมบตัติามท่ีสถานศกึษาก าหนด และ
ไม่ได้จบทางด้านสายครู หากครูฝึกท่ีอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัระบบการ
สอนงานให้กบัครูฝึกตามมาตรฐานของสถานประกอบการ นอกจากนีแ้ล้วก่อนท่ีสถานศกึษาจะส่ง
นกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการทางสถานศึกษาจะมีการท า
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการวางแผนการสอนอาชีพ มีการอบรมและพฒันาครูฝึกของ
สถานประกอบการจ านวน 30 ชัว่โมงโดยใช้หลกัสตูรเดียวกบัศนูย์ทวิภาคีส่วนกลางซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แต่ก็มีบ้างท่ีสถานประกอบการบางแห่งส่ง
ตวัแทนครูฝึกมาอบรมเป็นบางคน ไมค่รบทกุคน  

2) เทคนิคการสอนงาน มีการสอนงานนักศึกษาโดยเน้นตวัครูเป็นส าคญั หาก
เป็นภาคปฏิบตัิวิธีสอนท่ีใช้ก็คือการสอนแบบสาธิตและมีการฝึกในสถานการณ์จริง มีการเน้นเร่ือง
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ความปลอดภยัและให้มีการระมดัระวงัเร่ืองความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัอุปกรณ์ จดัให้นกัศึกษา
ฝึกปฏิบตัิโดยครูฝึกจะคอยก ากบัดแูลหรือมอบหมายให้พนกังานประจ าเป็นผู้ดแูลทัง้นีอ้าจมีภาระ
งานอ่ืนท่ีต้องด าเนินการ แตถ้่าเป็นภาคทฤษฎีจะมีการสอนแบบบรรยาย การสอนงานนกัศกึษาจะ
มีลกัษณะแบบพี่สอนน้อง เพราะจะท าให้นกัศกึษามีความสนิทสนมกล้าซกัถามมากขึน้ แตจ่ะเน้น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานมากกว่าการชีแ้นะท่ีดี และบทบาทการสอนงานยังไม่ชัดเจน 
นอกจากนีแ้ล้วยงัพบว่าในการสอนงาน ครูฝึกจะมุ่งเน้นให้นกัศกึษาปฏิบตัิงานให้ได้ตามคาดหวงั 
ซึง่บางครัง้ท าให้ละเลยการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมหรือการประพฤตปิฏิบตัิตนให้กบันกัศกึษา 
และครูฝึกบางส่วนมีแนวคิดว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการท่ีจะท าหน้าท่ีดแูล
และท าหน้าท่ีสอนงาน  

3) การวัดและประเมินผล พบว่าครูฝึกจะมีการด าเนินการวัดและประเมินผล
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดแต่ครูฝึกบางคนไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินผลให้แก่นกัศกึษารวมทัง้ผลการประเมินนกัศกึษาเป็นระยะ ๆ นอกจากนีค้รูฝึกก็ไม่ทราบ
ว่าสามารถประเมินผู้ เรียนได้ตามสภาพจริงหรือใช้วิธีการได้หลายอย่างไม่จ าเป็นต้องสอบอย่าง
เดยีว  

1.2. ปัญหาการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ท่ีค้นพบ ประกอบด้วย 

1) คณุลกัษณะ พบปัญหาด้านคณุลกัษณะในด้านบุคลิกภาพของครูฝึกและการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งครูฝึกบางคนมีบุคลิกท่ีนักศึกษาไม่กล้าปรึกษาหารือ 
เน่ืองจากมีความเคร่งเครียดในการท างานและการแสดงออก อีกทัง้การไมจ่ดัสรรเวลาท่ีเอือ้ตอ่การ
ให้ค าปรึกษาหารือ นอกจากนีค้รูฝึกบางคนไม่ค่อยแจ้งแผนการฝึกงานให้ทราบล่วงหน้าท าให้ไม่
สามารถเตรียมตวัและปรับตวัได้ทนัในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้แบบกะทนัหนั  

2) การสอนงาน พบปัญหา คือครูฝึกขาดการวางแผนร่วมกบัสถานศกึษารวมทัง้
การบอกจดุมุ่งหมายของการฝึกให้แก่นกัศึกษาในแต่ละครัง้ นอกจากนีแ้ล้วในการสอนงานครูฝึก
บางคนยังขาดจิตวิทยาด้านการเรียนการสอน เช่น ในกรณีท่ีบางครัง้นักศึกษาท าไม่ได้หรือไม่
ถูกต้อง ครูฝึกจะต าหนิ หรือดุ หรือบางครัง้ก็จะมีการพูดเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาท่ีฝึกงาน
ด้วยกัน ท าให้นักศึกษาหมดก าลงัใจในการฝึกและรู้สึกกลัวว่าจะท าผิดท าให้ไม่มีความมั่นใจใน
ตนเอง และครูฝึกบางคนยงัขาดเทคนิคการสอนงาน  

1.3. แนวทางการสอนงานส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ พบแนวทางการสอน
งานตามความต้องการ ดงันี ้
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1) คุณลักษณะของครูฝึกท่ีต้องการในด้าน ความรู้โดยต้องจบตรงสาขา  มี
ประสบการณ์ มีทักษะและเช่ียวชาญในงาน มีเทคนิคในการสอนงานท่ีช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดีโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะเร่ืองความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพความเป็นครู มีใจรักการพัฒนาการศึกษา  มีความเข้าใจผู้ เรียน มี
ทกัษะในการส่ือสาร มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความอดทนและรับฟังความ
คดิเห็นของผู้ เรียน   

2) แสดงบทบาทของผู้สอนงานท่ีเหมาะสม โดยต้องการให้เน้นการสอนงานให้
นกัศกึษาได้ค้นพบความสามารถของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดุเดน่ และจดุท่ีต้องพฒันา อีกทัง้
ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาอย่างตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้หรือแสดงความคดิเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานในวิชาชีพ   

3) มีการวางแผนการฝึกปฏิบตัิร่วมกัน ในการสอนงานแต่ละครัง้หรือแต่ละเร่ือง
โดยการสอนงานควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและให้นกัศกึษามีความไว้วางใจ รวมทัง้ครูฝึกต้อง
มีความเช่ือวา่นกัศกึษาทกุคนมีศกัยภาพและสามารถพฒันาได้  

4) มีการจัดท าคู่มือการสอนท่ีสามารถฝึกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีขัน้ตอนท่ี
ยุ่งยากหรือซบัซ้อน มีตวัอย่างชดัเจน มีกรณีศกึษาและแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาทัง้ด้านเทคนิค
การสอนงาน จิตวิทยาการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล      

5) มีกลไกในการช่วยเหลือหรือการพัฒนาตนเอง จากการสัมภาษณ์ครูฝึกใน
สถานประกอบการพบว่ามีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน การ
เข้าใจผู้ เรียน การวดัและประเมินผล รวมทัง้เทคนิคการสอนงาน  

2. รูปแบบและประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

2.1 รูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ(GEAR +3 Coaching Model) ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

1. ขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอน คือ 
1.1 ขัน้เตรียมการและการวางแผนกลุ่มการสอนงาน (Group Coaching 

Preparation and Planning) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้ 
- ศึกษามาตรฐานการปฏิบตัิงานและการสอนงาน มาตรฐานหลักสูตร

และคูมื่อการสอนงาน เพ่ือก าหนดเปา้หมายการสอนงาน 
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- วางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกับทีมครูฝึก เพ่ือการศึกษาสถานภาพของ
ครูฝึกและนกัศกึษา 

- ชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตัิงาน เพ่ือการท าข้อตกลงในการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งครูฝึกและนกัศกึษา 

1.2 ขั น้ การให้ ความ รู้  สอน งานและให้ ค าป รึกษ า  (Educating and 
Coaching) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

- ให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตังิาน 
- ดแูลการฝึกปฏิบตังิานและให้ค าชีแ้นะ 
- ฝึกทบทวนและปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุดแูล 

1.3 ขัน้ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

- ชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบตังิานและแนวทางการประเมินความก้าวหน้า 
- ทดสอบการปฏิบตังิานตามแผนการประเมิน 
- วิเคราะห์และประมวลผลการฝึกปฏิบตังิาน 

1.4 ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน (Reaction and 
Standard Setting) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบตังิาน 
- วิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่นการปฏิบตังิานและการสอนงาน 
- สร้างมาตรฐานการปฏิบตังิานและการสอนงาน 

2. กรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 สว่น (+3) คือ  
2.1 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้
- การจดัการด้านหลกัสตูร  
- การจดัการด้านสถานศกึษา 
- การจดัการด้านสถานประกอบการ  
- การจดัการด้านครูฝึกในสถานประกอบการ   

2.2 สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ยอ่ย ดงันี ้

- ความรู้ด้านการสอนงานและการพฒันาตนเอง 
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- ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน   
- ทกัษะปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร 
- บคุลิกภาพและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
- ความรู้ด้านการประเมินผลการฝึกอาชีพ 

2.3 กลไกสนบัสนนุการสอนงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้
- กลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน  
- กลไกการให้ค าปรึกษาและการชว่ยเหลือ 

 
 

ภาพประกอบ 20 รูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม
ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ (GEAR +3 Coaching Model) 

 

2.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) คณุภาพรูปแบบการ
สอนงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (คา่เฉล่ีย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ) โดยด้านท่ีมีค่า
มากสุดได้แก่ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ) 
ด้านท่ีมีค่าประสิทธิภาพฯ น้อยสดุได้แก่ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.13 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ) และ 2) สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการจาก
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การใช้รูปแบบการสอนงานฯ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47 ) โดยด้านท่ีมีคา่สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการตอ่การใช้รูปแบบ
การสอนงานฯ มากสุดได้แก่ด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 ) ด้านท่ีมีค่าสมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการตอ่การใช้
รูปแบบการสอนงานฯน้อยสุดได้แก่ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ) 

3. ประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ได้แก่ สมรรถนะของนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีท่ีผ่านการสอนงานจากครูฝึกท่ีใช้รูปแบบการสอนงานฯท่ีพัฒนาขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  (ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) โดยด้านท่ีมีค่าสมรรถนะของนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ มากสุดได้แก่ด้านคณุลกัษณะ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ด้านท่ีมีค่าสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ น้อยสุด
ได้แก่ ด้านความรู้ อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ) 
 

อภปิรายผล 
1. สภาพ ปัญหา และแนวทางการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภท

วิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ  
1.1 สภาพการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ พบสภาพการสอนงานมี

ลกัษณะในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1) ด้านบริบททัว่ไปของครูฝึกในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีการจดัเตรียมการ

ด้านการสอนงานโดยผู้ ท่ีจะรับการคดัเลือกเป็นครูฝึกในสถานประกอบการนัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถมีความเช่ียวชาญในงานเป็นอย่างดีและมีคณุสมบตัิตามท่ีสถานศกึษาก าหนดและ
ไม่ได้จบทางด้านสายครู ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการด้านการสอนงานในสถานประกอบการ
ยงัคงอยู่ภายใต้มาตรฐานหลกัสูตรและใช้ครูฝึกท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีตรงกับสาขาท่ีสอน 
ดงัท่ี อดุม วงษ์สิงห์ and และคณะ (2561) ได้กล่าววา่ผู้สอนงานของชา่งในโรงงานอตุสาหกรรมมกั
เป็นคนท่ีเรียนมาทางด้านอาชีวศึกษาและมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานมาก่อนซึ่งมี
ความพร้อมท่ีจะต่อยอดด้วยการเป็นผู้สอนงาน แต่ทัง้นีค้รูฝึกส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางด้านสายครู 
หากครูฝึกท่ีอยู่ในสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการจดัระบบการสอนงานให้กบัครูฝึกตาม
มาตรฐานของสถานประกอบการและเป็นไปตามมาตรฐานของการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ดงัท่ี 
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เบญจวรรณ ศรีค านวล, ปัญญา ทองนิล, and กาญจนา บุญส่ง (2560) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านหนึ่งคือด้านครูผู้ สอนซึ่งต้องมีความเข้าใจในระบบ
การศึกษาระบบทวิภาคี อีกทัง้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร มี
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  นอกจากนีแ้ล้วก่อนท่ีสถานศึกษาจะส่ง
นกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปฝึกอาชีพท่ีสถานประกอบการทางสถานศึกษาจะมีการท า
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการวางแผนการสอนอาชีพ มีการอบรมและพฒันาครูฝึกของ
สถานประกอบการจ านวน 30 ชัว่โมงโดยใช้หลกัสตูรเดียวกบัศนูย์ทวิภาคีส่วนกลางซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดงัท่ี  จงสถาพร ดาวเรือง (2560) ได้กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาในทศวรรษหน้า ด้านหนึง่คือ ต้องมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  

2) ด้านเทคนิคการสอนงาน มีการสอนงานท่ีหลากหลาย เชน่ การสอนแบบสาธิต 
การฝึกในสถานการณ์จริง มีการเน้นเร่ืองความปลอดภยัและให้มีการระมดัระวงัเร่ืองความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึน้กับอุปกรณ์ จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิโดยครูฝึกจะคอยก ากับดูแลหรือมอบหมายให้
พนักงานประจ าเป็นผู้ ดูแล มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานให้ได้ตามคาดหวัง ดังท่ี จงสถาพร 
ดาวเรือง (2560) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ในด้านการจดัการศึกษาและฝึกอบรม
โดยให้เน้นการฝึกภาคปฏิบตั ิฝึกฝนผู้ เรียนให้มีความรู้ ทกัษะโดยบรูณาการกบัการท างานจริง  

3) ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่ครูฝึกจะมีการด าเนินการวดัและประเมินผล
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้มีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลให้แก่นกัศึกษา
รวมทัง้ผลการประเมินนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ดงัท่ี จงสถาพร ดาวเรือง (2560) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาในทศวรรษหน้า ในด้านการวดัและประเมินผลโดยมุ่งเน้นการวดัประเมินผลตามสภาพ
จริง เหมาะสมตามสภาพการท างานจริง  

อีกทัง้ โดยภาพรวมยังสอดคล้องกับ จิดาภา ถิรศิริกุล (2559)  ท่ีศึกษาการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศต่าง ๆ พบคุณลักษณะร่วมและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการจดัการศกึษาด้านหนึง่คือ ด้านครูฝึกท่ีจะต้องผ่านการคดัเลือกและพฒันาทกัษะ
ตา่ง ๆ เช่น วิธีการสอน จิตวิทยาการสอน ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ต้องมี
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ประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ อีกทัง้ต้องมีครูฝึกช านาญการในสถานประกอบการท่ี
ผา่นการศกึษาในหลกัสตูรไมสเตอร์แล้ว  

1.2 ปัญหาการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ท่ีค้นพบ คือ 
ปัญหาด้านบคุลิกภาพของครูฝึกและการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล อีกทัง้การ

ไม่จัดสรรเวลาท่ีเอือ้ต่อการให้ค าปรึกษาหารือ และปัญหาด้านการสอนงาน คือครูฝึกขาดการ
วางแผนร่วมกับสถานศึกษารวมทัง้การบอกจุดมุ่งหมายของการฝึกให้แก่นักศึกษาในแต่ละครัง้ 
นอกจากนีแ้ล้วในการสอนงานครูฝึกบางคนยงัขาดจิตวิทยาด้านการเรียนการสอน และขาดเทคนิค
การสอนงาน สอดคล้องกับท่ี ปาริฉัตร จนัโทริ (2555) ท่ีกล่าวถึงการศึกษาระบบทวิภาคี ทางออก
ของปัญหาแรงงานไทย ไว้ว่า ปัญหาของการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการคือครู
ฝึกมีไม่เพียงพอขาดความเข้าใจเก่ียวกบัการศกึษาทวิภาคี ขาดทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ไม่มี
เวลาในการสอนงานเน่ืองจากมีภาระงานอ่ืนมาก 

1.3 แนวทางการสอนงานส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่ามีความต้องการ
ให้ครูฝึกมีคณุลกัษณะในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) คุณลักษณะของครูฝึกท่ีต้องการในด้านความรู้โดยต้องจบตรงสาขา  มี
ประสบการณ์ มีทักษะและเช่ียวชาญในงาน มีเทคนิคในการสอนงานท่ีช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดีโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะเร่ืองความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพความเป็นครู มีใจรักการพัฒนาการศึกษา  มีความเข้าใจผู้ เรียน มี
ทกัษะในการส่ือสาร มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความอดทนและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ เรียน ดงัท่ี ศนูย์อาชีวศกึษาทวิภาคี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2557) 
ได้ก าหนดคณุสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการไว้ว่า ครูฝึกเป็นผู้ถ่ายทอดฝีมือในการท างาน 
ต้องมีความรับผิดชอบ มีจรรยบรรณของผู้สอน มีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบตัิ สามารถ
ควบคมุอารมณ์ มีการวางตวั มีระเยียบวินยั ตรงต่อเวลา มีใจรักในการสอนงาน มีมนุษยสมัพนัธ์ 
และมีบคุลิหกภาพท่ีดี   

2) ด้านบทบาทของผู้ สอนงานท่ีเหมาะสม โดยต้องการให้เน้นการสอนงานให้
นกัศกึษาได้ค้นพบความสามารถของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดุเดน่ และจดุท่ี ต้องพฒันา อีกทัง้
ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาอย่างตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้หรือแสดงความคดิเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานในวิชาชีพ   

3) ด้านการวางแผนการฝึกปฏิบตัิร่วมกัน ในการสอนงานแต่ละครัง้หรือแต่ละ
เร่ืองโดยการสอนงานควรด าเนินการอยา่งเป็นระบบและให้นกัศกึษามีความไว้วางใจ รวมทัง้ครูฝึก
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ต้องมีความเช่ือว่านักศึกษาทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ ดังท่ี ณัฐรดา เจริญสุข, 
สริุนทร์ ชมุแก้ว, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์(2558) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
สร้างสมรรถนะท่ีเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน ว่าเป็นบทบาทท่ีหัวหน้าสอนงานลูกน้องเพ่ือเพิ่มขีด
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ โดยมีขัน้ตอนในการสอนงานแบบการใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นการคดิวิเคราะห์เพ่ือสร้างความมัน่ใจและกล้าตดัสินใจ  

4) มีความต้องการคูมื่อการสอนท่ีสามารถฝึกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีขัน้ตอนท่ี
ยุ่งยากหรือซบัซ้อน มีตวัอย่างชดัเจน มีกรณีศกึษาและแนวปฏิบตัิในการแก้ปัญหาทัง้ด้านเทคนิค
การสอนงาน จิตวิทยาการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล และมีกลไกในการช่วยเหลือ
หรือการพัฒนาตนเอง ดังท่ี  ดุสิต มุขยประเสริฐ and วัตสาตรี ดิถียนต์ (2560) ได้ศึกษาการ
พฒันาการฝึกอบรมแบบน าตนเองบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนงาน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมมักประสบปัญหา เช่นขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีและมีปัญหาเร่ือง
เวลาในการฝึกอบรมตลอดจนจาดการติดตามผลหลังการอบรมว่าเกิดประโยชน์ต่อการท างาน
หรือไม่ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการน าเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายมาใช้เป็นเคร่ืองมือซึ่ง
ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่มีความเหมาะสมกบับคุคลท่ีมีการน าตนเองท่ีดี 

2. รูปแบบและประสิทธิภาพรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

รูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมส าหรับ
ครูฝึกในสถานประกอบการ(GEAR +3 Coaching Model) ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอนงาน 4 
ขัน้ตอน(GEAR ) คือ 1)ขัน้เตรียมทีมงานเพ่ือการวางแผนสอนงาน (Group Planning) โดยมี
ขัน้ตอนประกอบได้แก่ การศึกษามาตรฐานการท างาน มาตรฐานหลกัสูตรและคูมื่อการสอนงาน  
การวางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกับทีมครูฝึก และการชีแ้จงและแจ้งแผนการฝึกปฏิบตัิงาน 2) ขัน้
การให้ความรู้ สอนงานและให้ค าปรึกษา (Educating and Coaching) โดยมีขัน้ตอนประกอบ
ได้แก่ การให้ความรู้และสาธิตการปฏิบตัิงาน การดแูลการฝึกปฏิบตัิงานและให้ค าชีแ้นะ และการ
ฝึกทบทวนและปฏิบตัิงานภายใต้การควบคมุดแูล 3) ขัน้ประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment 
for learning) โดยมีขัน้ตอนประกอบได้แก่   การชีแ้จงสถานการณ์ปฏิบัติงานและแนวทางการ
ประเมินความก้าวหน้า  การทดสอบการปฏิบตัิงานตามแผนการประเมิน และการวิเคราะห์และ
ประมวลผลการฝึกปฏิบัติงาน  และ 4) ขัน้สะท้อนคิดและสร้างมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงาน 
(Reaction and Standard Setting) โดยมีขัน้ตอนประกอบได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ปฏิบตัิงาน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการปฏิบตัิงานและการสอนงาน และการสร้างมาตรฐาน
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การปฏิบัติงานและการสอนงาน   ทัง้นี  ้การสอนงานจะประสบความส าเร็จ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการต้องด าเนินการตามขัน้ตอนการสอนงาน 4 ขัน้ตอนควบคู่กบัการท าความเข้าใจและ
ปฏิบตัติามกรอบเง่ือนไขในการสนบัสนนุการสอนงาน 3 ส่วน (+3) ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีเง่ือนไขย่อยประกอบด้วย การจดัการด้านหลกัสูตร  การ
จดัการด้านสถานศึกษา  การจดัการด้านสถานประกอบการ และการจัดการด้านครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  2) สมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีเง่ือนไขย่อยประกอบด้วย ความรู้
ด้านการสอนงานและการพัฒนาตนเอง  ความรู้ด้านจิตวิทยาการสอนงาน  ทกัษะปฏิบตัิ การใช้
เทคโนโลยี และการส่ือสาร  บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรู้ด้านการ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ 3) กลไกสนับสนุนการสอนงาน โดยมีเง่ือนไขย่อยประกอบด้วย  กลไก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลไกการเรียนรู้แบบทีมการสอนงาน  และกลไกการให้ค าปรึกษาและการ
ช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(2557) ได้ก าหนดคณุสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการไว้วา่ ครูฝึกเป็นผู้ถ่ายทอดฝีมือในการ
ท างาน ต้องมีความรับผิดชอบ มีจรรยบรรณของผู้ สอน มีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบัต ิ
สามารถควบคมุอารมณ์ มีการวางตวั มีระเยียบวินยั ตรงต่อเวลา มีใจรักในการสอนงาน มีมนษุย
สมัพนัธ์ และมีบุคลิหกภาพท่ีดี  และดงัท่ี ณัฐรดา เจริญสุข, สุรินทร์ ชุมแก้ว, เกษราภรณ์ สุตตา
พงค์(2558) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสอนงาน (Coaching) เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีเป็นเลิศในการ
ปฏิบตัิงาน ว่าเป็นบทบาทท่ีหวัหน้าสอนงานลกูน้องเพ่ือเพิ่มขีดสมรรถนะและความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ โดยมีขัน้ตอนในการสอนงานแบบการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการคดิวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างความมัน่ใจและกล้าตดัสินใจ ตลอดจน ดสุิต มขุยประเสริฐ และ วตัสาตรี ดิถียนต์(2560) ได้
ศึกษาการพัฒนาการฝึกอบรมแบบน าตนเองบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนงาน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมมักประสบปัญหา เช่นขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีและมี
ปัญหาเร่ืองเวลาในการฝึกอบรมตลอดจนจาดการติดตามผลหลงัการอบรมวา่เกิดประโยชน์ตอ่การ
ท างานหรือไม่ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการน าเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายมาใช้เป็น
เคร่ืองมือซึ่งผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่มีความเหมาะสมกบับคุคลท่ีมีการน าตนเองท่ีดี อีกทัง้ ณฐัรดา 
เจริญสขุ, สุรินทร์  ชุมแก้ว, เกษราภรณ์  สตุตาพงค์. (2558) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสอนงานแบบ 
360 องศา ได้แก่ กลยุทธ์หวัหน้าการสอนงานลูกน้อง กลยทุธ์ลกูน้องสอนงานหวัหน้าหรือผู้อาวโุส
กว่าในองค์กร และกลยทุธ์ตวัเองสอนงานตวัเองเพ่ือการพฒันาสูค่วามส าเร็จ โดยขัน้ตอนการสอน
งานท่ีหัวหน้างานใช้สอนลูกน้องประกอบด้วย การใช้ค าถามเพ่ือให้เห็นภาพของวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้(Goal) การให้ข้อเท็จจริงเพ่ือการรับรู้สถานภาพท่ีเป็นจริงและความคาดหวัง
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(Realiaty) การค้นหาทางเลือกตา่งๆเพ่ือให้พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม(Option) และการเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพ่ือน าไปปฏิบตัิตามท่ีได้ก าหนดเปา้หมายร่วมกนั(Will) ทัง้นีก้ารสอนงานเป็นกล
ยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาบุคลากร พฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ ความสามารถ สร้างความมัน่ใจ 
และกลายเป็นบุคลากรท่ีมีคณุภาพส่งผลให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขนั นอกจากนี ้ไววิทย์  แส
งอลงักา ส านกังาน ก.พ. (2559) ได้กล่าวถึงความส าคญัการพัฒนาพนกังาน โดยให้สัดส่วนของ
การสอนงานทัง้จากหวัหน้างานและจากพ่ีเลีย้งรวมกนัถึงร้อยละ 90 ซึ่งส่งผลตอ่องค์กร ตอ่ผู้สอน
งาน และตอ่พนกังานผู้ รับการสอนงาน ทัง้นีก้ารสอนงานใช้หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของคน ทกัษะท่ี
ส าคญัต่างๆ ของผู้สอนงาน เช่น ทักษะในการฟัง การเข้าใจผู้ อ่ืน ทกัษะการตัง้ค าถาม การสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งเป็นคุณสมบตัิท่ีผู้ สอนงานจ าเป็นต้องใช้ในการสอนงาน นอกจากนีย้ังรวมถึงการมี
ทัศนคติ ท่ี ดีต่อผู้ ร่วมงาน การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน มีความรู้ความสามารถในงานท่ีท าและ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และ ศิริชยั  โพธิวฒัน์ and รวีวรรณ  ชินะตระกลู (2558) ได้
ศกึษาความต้องการจ าเป็นการสอนงานของหวัหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งพบว่าสิ่งท่ีครูฝึกต้องการได้รับการพัฒนาประกอบด้วย การ
วางแผนการสอน การเขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การออกแบบและสร้างส่ือการสอน การ
วิเคราะห์เร่ืองการสอนงาน การเตรียมเอกสารการสอน การเตรียมเอกสารการวดัผลประเมินผล 
และการเลือกวิธีสอน 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพรูปแบบการสอนงาน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และ 2) สมรรถนะด้านการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการต่อ
การใช้รูปแบบและคูมื่อฯ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  สอดคล้องกบัดสุิต มขุยประเสิรฐ และวตัสาตรี 
ดิถียนต์ (2560) ท่ีได้ด าเนินการพัฒนาการฝึกอบรมแบบน าตนเองบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอน
งาน พบวา่ประสิทธิภาพเท่ากบั 90/88.93 และประสิทธิผลด้านความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากบั 
0.84 ซึ่งอยู่ในระดบัสูง  อีกทัง้ นิสสรณ์  บ าเพ็ญ และ จันทรัศม์  ภูติอริยวัฒน์ (2560) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานส าหรับผู้บริหารสายปฏิบตัิการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งใช้รูปแบบ 
PTSPT Coaching Model มีองค์ประกอบด้านกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้เตรียมการ ขัน้เนือ้หา
และการเรียนรู้ ขัน้ฝึกปฏิบัติ และขัน้ประเมินผล และมีองค์ประกอบด้านบทบาท 3 ส่วน ได้แก่ 
บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ และบทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ พบว่า
รูปแบบการสอนงานมีประสิทธิภาพ 86.22/87.78 ซึ่งองค์ประกอบทัง้สองช่วยให้หัวหน้างาน
สามารถสอนงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ รับการสอนงาน 
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3. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 

ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา
อตุสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ได้แก่ สมรรถนะของนกัศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีท่ีผ่านการฝึกจากครูฝึกท่ีใช้รูปแบบการสอนงานท่ีพัฒนาขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกบั วรีย์ลกัษณ์  กรพสพุฒัน์, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, and พนิต  เข็มทอง (2558) 
ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใช้คู่มือการสอนงานเร่ืองการจัดวางสินค้าส าหรับหัวหน้างานของ 
บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ ากดั โดยวดัด้านความรู้และทกัษะด้านการสอนงาน พบว่า ความรู้
ด้านการสอนงานอยู่ในระดบัพอใช้ในขณะท่ีทกัษะด้านการสอนงานอยู่ในระดบัดีซึ่งมีผลมาจาก
ปัจจยั ความรู้พืน้ฐานท่ีได้ศึกษามา ด้านประสบการณ์ในการสอนงาน ดงันัน้ครูฝึกควรมีความรู้
พืน้ฐานท่ีตรงกับลกัษณะงานท่ีท าการสอนและมีประสบการณ์ท่ีสะสมมามากพอท่ีจะถ่ายทอด
ความรู้ให้กบัลกูน้อง 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะจากการใช้รูปแบบการสอนงานในขัน้ตอนการสอนงาน (GEAR)  

1.1 การปฏิบตัิงานมีหลายสถานีฝึก แต่ละสถานีฝึกมีนกัศกึษาประมาณ 2-3 คน จะ
แบง่ทีมการสอนงานแตล่ะสถานีฝึก มีครูฝึกประจ าและมีพ่ีเลีย้งท่ีช่วยดแูลการปฏิบตังิานร่วมกบัครู
ฝึก ทีมการสอนงานต้องมีหลายกลุ่ม ควรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการสอนงานท่ี
เหมาะสมและก าหนดขอบข่ายงานในการฝึกปฏิบตัิและความรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบตัิงานร่วมกับ
พนกังาน ทัง้นีผ้ลการปฏิบตัิงานยงัอยู่ในความรับผิดชอบของพนกังานหลกั เพราะถือว่าเป็นงาน
ของสถานประกอบการและนกัศกึษายงัขาดประสบการณ์อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ได้ 

1.2 ใช้การจดัล าดบัการสอนงานให้เป็นไปตามประสบการณ์โดยช่วงแรกก าหนดให้
ภาระงานการปฏิบตัิจากง่ายไปยาก เม่ือเกิดข้อผิดพลาด มีการทบทวนกระบวนการและชีป้ระเด็น
ให้เกิดความระมดัระวังและใช้เป็นเกณฑ์ในการพฒันาผลการปฏิบตัิงานในครัง้ตอ่ไป การสะท้อน
ผลการปฏิบตัิงานใช้ความเป็นกลัยานมิตรและตามบคุลิกภาพของครูฝึกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนท่ีมีความหลากหลายในสถานการณ์จริง ท าให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยดีและ
เกิดความผกูพนัธ์ในการท างานตอ่เน่ืองหลงัจากจบการศกึษา 
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1.3 การสอบการปฏิบตังิานใช้หวัหน้างานและครูฝึกเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของสถานประกอบการและตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาระบบ   
ทวิภาคี โดยมีการเก็บคะแนนเป็นช่วงระยะเวลาอย่างต่อเน่ืองตามสถานีฝึก นอกจากนีมี้ การ
ควบคุมความประพฤติโดยมีการตักเตือนและใช้มาตรการลงโทษตามแนวปฏิบัติของสถาน
ประกอบการและสถานศกึษา 

1.4 สถานประกอบการพัฒนาและปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนงานให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะการด าเนินการของสถานประกอบการ กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ทีมงาน
การสอนงาน และลกัษณะรายวิชาสาขางานตามความเช่ียวชาญของสถานประกอบการ 

2. ข้อเสนอแนะจากการใช้รูปแบบการสอนงานในเง่ือนไขการสนบัสนุนการสอนงาน 3 
สว่น (+3)  

2.1 การสอนงานขึน้กับลักษณะของสถานประกอบการซึ่งมีความแตกต่างกัน โดย
สถานประกอบการยึดความเช่ียวชาญตามสาขางานเป็นหลัก ส่วนสมรรถนะหลักตามหลักสูตร 
สถานศกึษาท าหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยู่กบัสถานประกอบการ ไม่
ยดึแนวปฏิบตัเิดียวเพ่ือให้ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุในการฝึกปฏิบตังิาน 

2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการมีบุคลิกภาพท่ีสอดคล้องไปตามลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบในสายงาน สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทัง้ตวับุคคลและทีมการสอน
งาน นอกจากนี ้บุคลิกภาพและความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครูฝึกและนกัศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยให้การสอนงานเป็นไปด้วยดี อีกทัง้การค านึงถึงการพัฒนาและเข้าใจในสถานภาพของ
นกัศกึษาจะสง่ผลให้ทศันคตใินการสอนงานเป็นไปด้วยดี  

2.3 การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากการท างานร่วมกนัเป็นทีมและมีกลไกท่ีเข้า
มามีส่วนช่วยสนบัสนุนและให้การช่วยเหลือ ระบบกลไกการสนบัสนนุการสอนงานต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะการสอนงาน 
ลกัษณะรายวิชาตามสาขางาน และความแตกตา่งของสถานประกอบการ เม่ือจดัระบบและสร้าง
เป็นคลงัความรู้ด้านการสอนงานได้ กลไกการสนบัสนุนการสอนงานจะมีประสิทธิภาพสูง สถาน
ประกอบการทกุแหง่สามารถใช้ร่วมกนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัได้ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา

อุตสาหกรรมส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการเป็นข้อสารสนเทศท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานและ
ผู้ เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดงันี ้ 

1. ด้านองค์ความรู้ สถานศึกษาและสถานประกอบการ สามารถน าองค์ความรู้ท่ี
ค้นพบไปใช้ประโยชน์เพ่ือการจดัการศกึษาและการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ 
และสมรรถนะในวิชาชีพโดยน ารูปแบบการสอนงานฯท่ีมีการจดัท าไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้าง 
มีการอธิบายกระบวนการ วิธีการ ขัน้ตอน และกรณีศกึษา ท่ีสามารถน าไปใช้ได้อยา่งชดัเจน 

2. ด้านนโยบาย สถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถน าไปใช้เพ่ือการ
บริหารงานการจดัการศึกษาทัง้ในด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานกัศึกษา และด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือการพฒันาบคุลากรท่ีตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการในด้านความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ และสมรรถนะในวิชาชีพ  

3. ด้านการน าไปใช้ เพ่ือให้รูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ควรมีการน าเสนอรูปแบบการสอนงานฯท่ีพฒันาขึน้ ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ 
ศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานการอาชีวศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ี
สนบัสนุนเร่งรัดการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดบั 
โดยการน ารูปแบบการสอนงานท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ร่วมกับพันธกิจหลักของการพัฒนาสถาน
ประกอบการในการจดัการศกึษาและการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
เพ่ือให้รูปแบบการสอนงานนกัศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรม

ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้รับการพฒันา สามารถน าไปต่อยอดไปสู่การจดัการศึกษา
การอาชีวศกึษาในระดบัตา่ง ๆ และทกุประเภทวิชา อีกทัง้เพ่ือให้รูปแบบการสอนงานท่ีพฒันาขึน้มี
ความยัง่ยืนและได้รับการใช้อยา่งตอ่เน่ือง จงึควรศกึษาวิจยัเพิ่มเตมิในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการเข้ากนัได้ของรูปแบบการสอนงานท่ีพฒันากบัลกัษณะ
เฉพาะท่ีมีความแตกตา่งกนัตามระดบัการศกึษาและลกัษณะของประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน  

2. การศึกษาและพัฒนาระบบการใช้รูปแบบการสอนงานท่ีด าเนินการควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสถานประกอบการและครูฝึกตามภารกิจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาตอ่ไป 
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3. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการช่วยเหลือครูฝึกในสถานประกอบการ
เก่ียวกบัการสอนงาน 

4. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ 
5. การวิจยัติดตามผลการใช้รูปแบบการสอนงานฯ ท่ีพฒันาขึน้ วา่สง่ผลตอ่สมรรถนะ

ครูฝึกและสมรรถนะของนกัศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 
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