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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ 
การสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พัฒนากลยุทธการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ประเมินกลยุทธการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยกระทํา
เปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ และปจจัยที่เก่ียวของ โดยการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง 278 คน และการสนทนากลุม จํานวน 16 คน 2) การพัฒนากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศ
ฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการศึกษากลยุทธของสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จดานการนิเทศ
ฝกงาน2 แหง แลววิเคราะหสภาพแวดลอมและจัดทํารางกลยุทธโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ประเมินกลยุทธ
โดยประเมินดานความสอดคลอง ความเหมาะสมความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยใหผูเชี่ยวชาญทาง 
กลยุทธ จํานวน 17 คน 
 ผลการวิจัย ปรากฏวา 1) สภาพการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางแผนการ 
การจัดโครงสราง การนํา การควบคุม และการประเมิน และสถานศึกษามีการนิเทศฝกงานอยูในระดับปานกลาง  
สวนความตองการในการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปจจัยที่เกี่ยวของโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และมากที่สุด 2) การนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปไดกลยุทธ 8 กลยุทธ  
3) ผลการประเมินกลยุทธ โดยผูเชี่ยวชาญ ปรากฏวา กลยุทธท่ีสรางขึ้นมีความสอดคลองความเหมาะสมและ 
ความเปนได อยูในระดับมาก สวนความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด 
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Abstract 
 The objectives of this research were:  1)  to study the supervisory training operation, 
problems and needs including related factors, 2) to develop strategies for supervisory training by 
Information Technology System, and 3)  to evaluate the strategies supervisions by Information 
Technology System.  The research was conducted in 3 steps; 1)  to study the supervisory training 
operation, problems and needs including related factors by using the questionnaire as a tool to 
collect data from 278 sample including a focus group of 16 people concerned, 2)  to develop 
supervisions operation by Information Technology System by studying from two best practice 
Vocational institution successful institute. And then analysis environmental factors and draft 
strategies, and 3) to evaluate the strategies by 17 connoisseurs group on the relevancy, suitability 
feasibility and usefulness of the strategies.  
 The research revealed that:  1)  the supervision operations by Information Technology 
System there were the planning to structure control and evaluate and statutes have  
the apprenticed training was found to be in the middle level and needs for supervision by 
Information Technology System were at a high and highest level, 2) The supervision by Information 
Technology System which be concluded 8 strategies 12 measures and 32 index, and 3) The result 
of evaluate by connoisseurs were at strategies supporting supervision by  Information Technology 
System revealed that the consistency propriety and feasibility was at a high level and utility was 
at the highest level. 
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บทนํา 
 การฝกงานเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่ม
ทักษะ สรางเสริมประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเปนจริงในสถานประกอบการหลังจาก 
การฝกพื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแลว การฝกงานชวยใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและสามารถ
ทํางานไดจริง มีโอกาสไดทํางานและใชเครื่องจักรเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานอยางแทจริง นอกจากน้ี ยังเปน 
การเรียนรูถึงสภาพปญหา และวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนในขณะฝกงานอยางมีเหตุผลตลอดจนเปนการฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย และทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีในการทํางาน และมีความภูมิใจในอาชีพ 
(Bureau of Vocational Education Standards and Qualification, 2008) 
 การจัดการฝกงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น เปนงานในสวนหนึ่งของงานบริการ
วิชาการชองฝายวิชาการซึ่งมีอาจารยที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูดูแลและวางแผนการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับงาน
ฝกงานในสถานประกอบการใหสอดคลองกับหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผานมาจํานวนนักศึกษาฝกงานใน
แตละปการศึกษาเปนจํานวนมาก ซึ่งพบปญหาในการดําเนินงาน คือ ปญหาการนิเทศฝกงานของนักศึกษาหรือ 
การติดตามดูแลนักศึกษาในขณะฝกงาน กรณีที่นกัศึกษาฝกงานในหนวยงานที่มีระยะทางไกลจากวิทยาลยัมาก ทาง
วิทยาลัยจึงไมไดเดินทางไปนิเทศนักศึกษาไดโดยตรง เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรที่จะเดินทางไปนิเทศ
รวมถึงงบประมาณที่ตองใชในการเดินทางดวย จึงใชวิธีการนิเทศทางโทรศัพทคุยกับหัวหนางานและนักศึกษา 
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ซึ่งบางครั้งไมพบและไมสามารถติดตอกับนักศึกษาได และนักศึกษาไมติดตอกลับทางโรงเรียนเพ่ือรายงานตัว ทําให
การติดตามดูแลนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพ และขาดความเช่ือมั่นจากหนวยงานสถานที่ฝกงาน อีกท้ัง วิทยาลัยมี
ขอจํากัดในการนิเทศ ทําใหตลอดระยะเวลาการฝกงานวิทยาลัยมีการนิเทศได จํานวน 2 ครั้ง ทําใหทางวิทยาลัย 
ยังขาดความตอเนื่องในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน ความรวมมือในการควบคุมดูแลการฝกงานของ
นักศึกษาจึงยังไมเต็มท่ีเทาที่ควร รวมถึงเมื่อนักศึกษาเกิดปญหาในการฝกงานการไมไดรับคําแนะนําแนวทางแกไข
ปญหาอยางรวดเร็วทําใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหาหรือแกไขปญหานั้นไดไมเหมาะสม 
 การฝกงานมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณตรงปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
สามารถทํางานไดเมื่อสําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ซึ่ง Nankongnaeb, et al. (2011) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศฝกงานแบบผสมสําหรับ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรมสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ปญหาของการบริหาร
จัดการฝกงานนักศึกษาในปจจุบัน ประกอบดวย 1) การวางแผน พบวา สถานศึกษาขาดการวางแผนรวมกับ 
สถานประกอบการตารางการจัดการไมชัดเจนไมสม่ําเสมอ 2) การนิเทศ พบวา ผูนิเทศปฏิบัติงานนิเทศนักศึกษา
ฝกงานนอยครั้งไมสม่ําเสมอไมเปนระบบ ซึ่งเกิดจากปญหาเรื่องยานพาหนะที่ใชในการนิเทศมีจํานวนนอย อีกทั้ง
ระยะทางระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาอยูหางไกลกันมาก การกระจัดกระจายของสถานที่ให 
ความรวมมือกับสถานศึกษาทําใหตองใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปนิเทศติดตามสูง นอกจากนี้ ในการจัด
ตารางสอน พบวา เปนการยากที่จะจัดใหผูนิเทศในสาขางานตางๆ มีคาบวางท่ีตรงกัน ทําใหการวางแผนจัด 
การนิเทศติดตามยุงยาก 3) การวางแผนการฝกงานที่ยังไมมีรูปแบบแนชัดวาการฝกงานนั้นตองทําสิ่งใดบาง ทําให
ไมสามารถชวยเหลือสถานประกอบการไดเทาที่ควร 4) การประเมินผล ผูมีหนาที่ใหการประเมินขาดหลักเกณฑ 
การประเมินผลการฝกงาน และ 5) ความตองการของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการตองการใหมี
การวางแผนรวมกัน อีกทั้งยังตองการใหผูนิเทศจากสถานศึกษาเขานิเทศเอาใจใสใหคําแนะนํา พรอมตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานในแตละแผนกอยางทั่วถึง จากปญหาดังกลาวนี้จะเห็นวา ไมมีการวางแผน
รวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการในการนิเทศฝกงาน จึงมีผลทําใหการนิเทศฝกงานและ 
การประเมินผลฝกงานไมชัดเจน นอกจากการรายงานผลการนิเทศติดตามโครงการความรวมมือกับภาคเอกชนและ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปงบประมาณ 2546 ซึ่งเปนประเด็นปญหาการนิเทศฝกงาน ไวดังนี้ 1) การมีสวน
รวมของผูที่เ ก่ียวของกับการนิเทศฝกงานในสถานศึกษานอย 2) การติดตอประสานงานที่ดีเพื่อเช่ือมโยง 
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการยังไมเพียงพอ 3) จํานวนสถานประกอบการที่รองรับ
หลักสูตรสถานศึกษามีจํานวนจํากัด จึงตองสงนักศึกษาไปฝกงานยังสถานประกอบการในตางจังหวัด ทําใหไม
สะดวกในการเดินทางของนักศึกษาฝกงานและครูนิเทศ 4) ผูทําหนาท่ีนิเทศฝกงานและนักศึกษาฝกงานมี 
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนนอย ดังนั้น ในภาพรวมจึงประเมินไดวาการดําเนินการการนิเทศติดตาม
นักศึกษาฝกงานในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังคงมีปญหาที่ตองปรับแกเพื่อใหการนิเทศฝกงาน 
มีประสิทธิภาพ 
 การนิเทศฝกงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 2 แบบ คือ  
1) การนิเทศแบบเผชิญหนาเปนการนิเทศแบบปกติ (Traditional Supervision) ที่มีการพบปะระหวางผูนิเทศกับ 
ผูเขารับการนิเทศโดยตรง และ 2) การนิเทศแบบออนไลน (Online Supervision) เปนการนิเทศผานชองทาง
อินเทอรเน็ต (Office of Vocational Education Commission, 2008, p. 12) จากการศึกษาพฤติกรรมของ
วัยรุนนั้น ไดพบวา มีความสนใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนอยางดีจากปจจัย พ้ืนฐานดาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซึ่งมีอยูทุกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมีใชใน
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สถานประกอบการจึงเห็นวาควรจะนําการนิเทศออนไลนเขามาเสริมในการจัดการนิเทศการฝกงาน เพื่อแกปญหา
เนื่องจากขอจํากัดของสถานศึกษาเก่ียวกับจํานวนยานพาหนะ ซึ่งมีนอยการกระจัดกระจายของสถานประกอบการ 
และสถานที่ตั้งสถานประกอบการอยูหางจากสถานศึกษาอาจอยูในตางจังหวัด การจัดตารางสอนที่ไมอาจอํานวยให
ผูนิเทศเดินทางไปเปนคณะหรือไปพรอมกันหลายคนได สําหรับสถานประกอบการนั้นมีความตองการในการนิเทศ
แบบเผชิญหนาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลน และสรางความแข็งแกรง
ในการนิเทศฝกงาน 
 ซึ่ง Tarapituxwong (as cited in Nankongnaeb, et al., 2011) ไดกลาวถึง การนิเทศโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารเทศในการนิเทศ จากการศึกษาประสิทธิภาพเก่ียวการการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลจากการสรุปมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากมีกระบวนการทํางานในสวนชวยเหลือระหวางสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา ตรงตามความตองการและความเหมาะสม รวมถึงการขอคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหา
ระหวางการฝกงาน สามารถติดตอสื่อสารไดทันที และไดรับการติดตามอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษามี 
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และสามารถรับทราบผลการประเมินตนเองอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองไดดียิ่งข้ึน และ Nankongnaeb, et al. (2011) ไดกลาววา จุดเดน
หรือขอดีของการนิเทศฝกงานแบบออนไลน การนิเทศฝกงานแบบออนไลน เปนการนิเทศโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขามาชวย ขอดีของการนิเทศออนไลนพอประมวล ไดดังตอไปนี้ 1) มีความเรียบงาย การนิเทศออนไลน
มีความงายและเปนกระบวนการโดยตรง สําหรับผูซึ่งมีความคุนเคยกับการคนหาในระบบออนไลน และมีทักษะใน
การพิมพเปนอยางดี 2) มีความสะดวก การนิเทศออนไลนจะมีความสะดวก สบายสําหรับการใชงานในบาน หรือ
สํานักงาน โดยไมตองเดินทาง 3) ง ายตอการแสดงออก ในเรื่ องบางเรื่ องบางหัวขอการแสดงออก  
โดยระบบออนไลนจะงายกวาที่จะพบปะแบบเผชิญหนา เชน การแสดงความคัดคานหรือการอภิปรายแบบ
ตรงไปตรงมา เชน ดังคําวา “บางสิ่งบางอยางเขียนงายกวาพูด” และ 4) สภาพที่ถาวร ในการติดตอแตละครั้งจะมี
การบันทึกขอมูลตางๆ ไว และนํามาอางอิงภายหลังได 
 จากปญหาสําคัญที่กลาวมา ผูศึกษาไดศึกษากลยุทธการสนบัสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง โดยมีการติดตาม
ดูแลนักศึกษาฝกงานในขณะฝกงาน โดยใชเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง มีการใชแนวคิดเกี่ยวกับ 
การนิเทศทางไกลเขาชวยในการพัฒนาการนิเทศออนไลน ทําใหการนเิทศนักศึกษาฝกงานที่มีสถานที่ฝกงานทั้งที่อยู
ใกลและไกลวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในเรื่องของการติดตอประสานงานระหวางวิทยาลัยกับหนวยงาน
สถานที่ฝกงานและการติดตามดูแลนักศึกษาไดอยางตอเนื่อง โดยขอมูลที่ไดผานระบบยังสามารถจัดเก็บเปน
ฐานขอมูล เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสถานประกอบการ เพ่ือนําไปเปนขอมูลสําหรับ 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่ทําใหสามารถจัดหลักสูตร เพ่ือผลิตบุคลากรที่ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานตอไปได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาความตองการ และปจจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง   
 2. เพื่อพัฒนากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงาน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง 
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 3. เพื่อประเมินกลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงาน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประยุกตใชระเบียบวิธีวิ จัยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี ข้ันตอน 
การดําเนินการ วิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหาความตองการ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการนิเทศ
ฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กลุมภาคเหนือตอนลาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร จํานวน 171 คน หัวหนาแผนก 
จํานวน 183 คน และครูนิเทศ จํานวน 226 คน ตามลําดับดวยแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) 
ประกอบดวย ครูพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 16 คน วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง ครั้งที่ 1 การศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice) ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ จํานวน 2 แหง ครั้งท่ี 2 ดําเนินการยกรางกลยุทธโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปนการประชุม เชิงปฏิบัติการผูเกี่ยวของกับการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 
17 คน เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก และครั้งท่ี 3 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางกลยุทธ 
โดยผูบริหารสถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธ ผูเชียวชาญดานการนิเทศฝกงาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 15 คน และตรวจสอบกลยุทธที่ยกรางและแกไขรางกลยุทธใหมีคุณภาพ โดยการประชุมสัมมนา
อิงผูเช่ียวชาญที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 8 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธการนเิทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง ใน 4 ประเด็น ไดแก ความสอดคลอง  
ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน 
โดยใชแบบประเมินกลยุทธ วิเคราะหขอมูลโดย การคํานวณ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินตาม
เกณฑที่กําหนด 

 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพ ปญหา ความตองการ และปจจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือตอนลาง มีดังน้ี 
  1.1  สภาพของการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยการวางแผน การจัด
องคกร การนํา การควบคุม และการประเมิน พบวา ดานการวางแผนรายการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการ

กําหนดแนวทาง แผนงานปฏิทินการติดตามการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.13) รองลงมา คือ  
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มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศอยางเหมาะสมชัดเจน ( X = 4.09)
ดานการจัดองคกร รายการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการวิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางการบริหาร 

การนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศกับเปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.05) รองลงมา คือ มีการจัดบุคลากรท่ี
รับผิดชอบการนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศไวอยางชัดเจนและเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถ  

( X = 3.99) ดานการนํารายการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการกําหนดข้ันตอนเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายในการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.08) รองลงมา คือ มีการริเริ่มและพัฒนาการนิเทศ

ฝกงานดวยระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง ( X = 3.91) ดานการควบคุมรายการที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการ
กําหนดบทบาทการดําเนินงานดานการนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศเพื่อเปนแนวทางในการติดตามควบคุม

อยางชัดเจน ( X = 3.97) รองลงมา คือ มีการกําหนดขอมูลดานการดําเนินงานดานการนิเทศฝกงานดวยระบบ

สารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการนเิทศติดตามควบคุมอยางชัดเจน ( X = 3.92) และดานการประเมินรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการนําขอมูลรอบดานเพ่ือการสรุปผลการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศ  

( X = 4.07) รองลงมา คือ มีคะแนนเทากัน 2 ขอ คือ มีการนําผลการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบ
สารสนเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา และมีการใชขอมูลที่เปนจริงเพ่ือสรุปผลการประเมินการนิเทศ

ฝกงานดวยระบบสารสนเทศ ( X = 4.04) 
  1.2  ปญหาของการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง โดยปญหาเก่ียวกับการสนับสนุนการนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศในดานการวางแผน คือ 
การขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการนิเทศฝกงาน ดวยระบบสารสนเทศแบบมีสวนรวม  
เพ่ือใหไดขอมูลสภาพจริงท่ีมีประโยชนในการวางแผนดานการนิเทศฝกงาน (รอยละ 51.08)  ในดานการจัดองคกร 
คือ ขาดการจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศไดเหมาะสม สอดคลองกับความรู
ความสามารถ (รอยละ 41.37) ในดานการนํา คือ ขาดการริเริ่มพัฒนาการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง (รอยละ 46.76) ในดานการควบคุม คือ ขาดการกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานการนิเทศฝกงานดวย
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม ควบคุมอยางชัดเจน (รอยละ 38.85) และในดานการประเมิน คือ 
ขาดการนําผลการประเมินการนิเทศดวยระบบสารสนเทศไปใชพัฒนาการจัดการศึกษา (รอยละ 48.20) 
  1.3  ความตองการเก่ียวกับการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน และทุกรายการความตองการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความตองการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนและแกไขปญหาในเรื่องของงบประมาณในการนิเทศฝกงาน (รอยละ 58.46) 
  1.4  ปจจัยที่เก่ียวของกับการนิเทศฝกงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ทุกดาน และทุกรายการปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนกระบวนการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศ (รอยละ 47.58) 
 2. ผลการพัฒนากลยุทธการนิเทศฝกงาน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือตอนลาง มี 8 กลยุทธ  ไดแก 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการวาง
แผนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บูรณาการความรวมมือการจัดทําแผนการนิเทศฝกงาน
โดยการมีสวนรวม 3) ปรับโครงสรางการนิเทศฝกงานภายในสถานศึกษาใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 4) พัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศฝกงาน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับอาชีวศึกษา
5) สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการนิเทศฝกงานมีคุณภาพ 6) สงเสริมระบบการควบคุมติดตาม
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การนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) สงเสริมการนําผลการประเมินการพัฒนาระบบการนิเทศ
ฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 8) สงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ผลการประเมินกลยุทธการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง กลยุทธที่สรางขึ้นมีความสอดคลอง  
ความเหมาะสม และความเปนได อยูในระดับมาก สวนความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการในการสนับสนุน และปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา 
กลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือตอนลาง การศึกษาสภาพและปญหาการสนับสนุนการนิเทศฝกงาน
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือ
ตอนลาง มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1.1  ผลการศึกษาสภาพการศึกษาสภาพการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง พบวา ประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานการจัดองคการ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  
มีการวิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางการบริหารการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศกับเปาหมายของ
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ
ตอนลาง สวนใหญจะจัดโครงสรางการนิเทศฝกงานไวคอนขางเปนระบบ เพราะทุกสถานศึกษาเชื่อวาการจัด
องคการเปนสวนสําคัญของการบริหารองคกร สอดคลองกับแนวคิดของ Santiwong (2003) ที่กลาวไววา  
การจัดโครงสรางใหเปนผังองคการจะตองกระทําอยางพิถีพิถันใหสอดคลองเปนไปตามความจําเปนและตองการ
ขององคการ เพ่ือใหสะดวกที่ฝายจัดการจะอยูทํางานและบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2  ผลการศึกษาปญหาการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลางจากการศึกษา พบวา ประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการวางแผน ปญหาที่สําคัญ พบวา การขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก ในการนิเทศฝกงานดวยระบบสารสนเทศแบบมีสวนรวมเพ่ือใหไดขอมูลสภาพจริงที่มีประโยชนใน 
การวางแผนดานการนิเทศฝกงาน มีการกําหนดแนวทาง แผนงาน ปฏิทิน การติดตามการนิเทศฝกงานดวยระบบ
สารสนเทศไมเพียงพอ และขาดการกําหนดขอมูลอยางครบถวนเพ่ือกําหนดมาตรฐานการนิเทศฝกงาน ดวยระบบ
สารสนเทศ มาจากแนวความคิดของ Santiwong (2003) กลาวไววา การวางแผนจะเปนงานบริหารประการแรกที่ตอง
ทําและจะครอบคลุมถึงงานตางๆ ทุกอยาง ที่จะตองมีการนํามาพิจารณาจากพ้ืนฐานขอเท็จจริงที่เปนอยู  
การวางแผน เปนความพยายามที่จะเพ่ิมความสําเร็จใหสูงข้ึน แผนงานที่กําหนดข้ึนทุกชนิดไมวาจะเปน
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ วิ ธีปฏิบัติ และแผนดําเนินงาน เพ่ือใหผูทํางานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาจาก 
  1.3  ผลการศึกษาความตองการในการสนับสนนุการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง จากการศึกษา พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตองการเก่ียวกับการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง ในภาพรวมมี
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คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูง 
คือ ดานการประเมินผล และดานความรวมมือกับสถานประกอบการ ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวาการสนับสนุนการนเิทศ
ฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กลุมภาคเหนือตอนลาง สวนใหญเนนใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความสามารถและมทีักษะที่หลากหลาย ผูบริหาร
และครูนิเทศจึงมีความรูโดยเฉพาะดานการประเมินผล และดานความรวมมือกับสถานประกอบการ ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Khamjit (2007) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเพ่ิม
คุณภาพนักศึกษาตามความตองการกําลังคนระดับอาชีพเทคนิค พบวา ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานความ
รวมมือสรางความเขาใจและกําหนดเปาหมาย 2) ดานการจัดองคกรในการดําเนินงาน 3) ดานหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 4) ดานสงเสริมการศึกษาและอาชีพโดยใชสื่อและวิธีการที่หลากหลาย 5) ดานการ
ประชาสัมพันธดวยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 6) ดานการติดตามและประเมินผลโดย
ความรวมมือกําหนดหลักเกณฑ และ 7) ดานการพัฒนาบุคลากรดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
  1.4  ผลการศึกษาปจจัยในการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่เก่ียวของอยูในระดับมาก  
5 ปจจัย ไดแก ดานครูนิเทศ ดานงบประมาณ ดานเศรษฐกิจ ดานวัสดุอุปกรณ และดานผูบริหาร ซึ่งปจจัยที่มีระดบั
มากกวาดานอื่น ไดแก ดานครูนิเทศ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาดานครูนิเทศเปนบุคคลสําคัญที่ตองใกลชิดท้ังกับ
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Bangmo (2008) ไดอธิบาย
วาการบริหารกิจการตางๆ จําเปนตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยท่ัวไปมี  
4 ประการ ไดแก 1) คน (Men) เปนผูปฏิบัติกิจกรรมขององคการนั้นๆ 2) เงิน (Money) เปนคาใชจายในการ
ดําเนินการ 3) วัสดุ สิ่งของ (Material) เปนอุปกรณเครื่องใช เครื่องมือตางๆ รวมทั้งสถานที่ดวย 4) ความรูดานการ
จัดการ (Management) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการจัดการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mulalee (2004) 
ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในระบบทวิภาคี  ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในระบบทวิภาคี ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก 2 ไดแก ปจจัยดานดานครู ปจจัยนักเรียน ปจจัยดานอาคารสถานที่ และปจจัยดานสถาน
ประกอบการ 
 2. ผลการพัฒนากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือตอนลาง 
  กลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง เปนกลยุทธท่ีผานกระบวนการพัฒนาดวย 
การประยุกตรูปแบบการวางแผนกลยุทธแบบตางๆ มาเปนรูปแบบการพัฒนากลยุทธที่ประกอบ ดวยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก การกําหนดทิศทางขององคกร (วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 
กลยุทธ  และเปาประสงค ) และการกําหนดกลยุทธ  มาตรการและตัว ช้ีวัด สอดคลองกับแนวคิดของ 
Phagaphasvivat (2008) คือ การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม (Suitability) ซึ่งเปนการประเมินดูวากล
ยุทธ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธที่ใชนั้นเหมาะสมเพียงไร คําวาเหมาะสมเพียงไร นั้นหมายถึง พิจารณาควบคูไปกับ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เหมาะสมเพียงไร ในกรณีนี้อาจจะหมายถึงวาเปนกลยุทธที่สามารถนาํมาใช 
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เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเปนภยันตราย (Threat) หรืออาจจะ
เปนกลยุทธที่อาศัยชองวางที่เปดกวางในแงของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม (Opportunity) 
หรือเปนกลยุทธที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง พูดงายๆ ก็คือ ใชจุดแข็งใหเปนประโยชนในการดําเนินการ หรือ
อาจจะหมายถึงเปนกลยุทธที่เหมาะสมในแงที่หลีกเลี่ยงสวนท่ีเปนผลมาจากจุดออนแอ (Weakness) เปนกลยุทธที่
พยายามแกไขจุดอุดตันที่เปนปญหา กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เกณฑในการที่จะดูความเหมาะสมนั้น ก็คือ พิจารณา 
กลยุทธคูไปกับเรื่องของ SWOT Analysis นั่นเอง หลักเกณฑพ้ืนฐานในการประเมินกลยุทธประการที่สอง ก็คือ  
การพิจารณาบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑความเปนไปได (Feasibility) กลาวคือ เปนลักษณะของการประเมินกลยุทธ
ที่นํามาใชนั้นมีโอกาสเปนไปไดมากแคไหน สามารถดําเนินการไดดวยทรัพยากรที่เรามีอยู เปนกลยุทธที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของภายในกรอบขององคกร มองถึงความเปนไปไดในเรื่องของทิศทาง พูดงายๆ ก็คือ 
เปนการประเมินวากลยุทธนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยูในองคกร และ
พื้นฐานของสภาพแวดลอมแคไหนน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Schermerhorn (2005, p.62) กลาววา  
แผนแมบท หรือแผนปฏิบัติการหลักสําคัญขององคกร ซึ่งองคกรใชเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานระยะยาว  
รวมทั้งใชเพ่ือเปนแนวทางในการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยทําใหไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนและ
สอดคลองกับแนวคิดของ Boseman, et al. (1986) กลาวไววา การวิเคราะห SWOT ขององคกรมีขอที่ควรคํานึง 
4 ประการ คือ 1) องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทําอะไร 2) การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคตอง
กระทําในชวงเวลาขณะนั้น ไมควรวิเคราะหไวเนิ่นนานจนเกินไปเพราะเหตุการณอาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหโอกาส
และอุปสรรคเปลี่ยนแปลงได 3) องคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (Key Success Factors) ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ใหถูกตอง 4) องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง 
  จากการพัฒนากลยุทธดังกลาวทําใหไดประเด็นกลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 
5 ประเด็น ไดแก 1) การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ  
2) การพัฒนาโครงสรางการนิเทศฝกงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของในการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สงเสริมควบคุมการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนท่ี
ยอมรับ และมีกลยุทธรวม 8 กลยุทธ สามารถนํากลยุทธมาอภิปรายผลได ดังตอไปนี้ 
  การพัฒนากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุมภาคเหนือตอนลาง มีรายละเอียด ดังน้ี 
  วิสัยทัศน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีการนิเทศฝกงานแบบบูรณาการดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ  
 1. วางแผนพัฒนาการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ 

  2. พัฒนาโครงสรางการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. พัฒนาการดําเนินงานท่ีสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาการควบคุมการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  เปาประสงค 
  1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
  2. สถานศึกษามีโครงสรางการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได
มาตรฐาน 
  4. สถานศึกษามีการควบคุมการนเิทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. สถานศึกษามีระบบการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ 
  1. การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ 
  2. การพัฒนาโครงสรางการนิเทศฝกงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรที่เก่ียวของในการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. สงเสริมควบคุมการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนที่ยอมรับ 
  2.1  ประเด็นกลยุทธที่ 1 การสงเสริมการวางแผนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบบูรณาการ มี 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธท่ี 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการนิเทศฝกงาน ดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือการจัดทําแผนการนิเทศฝกงานโดยการมีสวนรวม 
ซึ่งเปนกลยุทธเก่ียวกับสถานศึกษาตองใหความรูและทักษะในการวาง เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
รวมกันวางแผนไดอยางมีและปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Siriniran 
(2007) ไดกลาวถึงกระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและถายทอดกลยุทธไววา กระบวนการวางแผนเพ่ือกําหนดและ
ถายทอดกลยุทธ เปนสิ่งสําคัญที่สุดของการดําเนินธุรกิจหรือพัฒนาองคการ เปรียบเสมือนการกําหนดยุทธศาสตร 
ยุทธวิธีในการสูรบกับขาศึกของทหาร ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไมวาจะจากขั้นตอนใด ก็อาจจะเกิดความเสียหาย
อยางใหญหลวงขึ้นได และสอดคลองกับ Dennis, et al. (1997) ไดวิจัยเรื่อง ระบบการสนับสนุนในการวางแผนกล
ยุทธ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมิติของระบบการสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ ผลการวิจัย พบวา ระบบการ
สนับสนุนมี 4 มิติ คือ การสนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ การสนับสนุนดานการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการวางแผนกลยุทธ การสนับสนุนดานการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการวางแผนกล
ยุทธ การสนับสนุนดานการจัดโครงสรางบริหารงาน 
  2.2  ประเด็นกลยุทธที่ 2 การพัฒนาโครงสรางการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธ ท่ี 2.1 ปรับโครงสรางการนิเทศฝกงานภายในสถานศึกษา ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
เปนกลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักและปฏิบัติการวางแผนงานตางๆ ใหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับแนวคิดของ Santiwong (2003) ท่ีกลาวไววา การจัดโครงสรางใหเปนผังองคการจะตองกระทําอยาง
พิถีพิถันใหสอดคลองเปนไปตามความจําเปนและตองการขององคการ เพ่ือใหสะดวกที่ฝายจัดการจะอยูทํางานและ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.3  ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของในการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับอาชีวศึกษา กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อใหการนิเทศฝกงานมีคุณภาพ เปนกลยุทธเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางการจัดองคกรและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรในหนวยงานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Leamjui, et al. (2016) การเพิ่มพูนความสามารถและ
ทักษะในการแกไขปญหาใหกับบุคคลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนทําใหองคการประสบความสําเร็จใน
การจัดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการตองวางแผนเพ่ือใหเกิดสิ่งท่ีคาดหวัง คือ 1) เพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงใหกับบุคคลในตําแหนงงานนั้นๆ 2) พัฒนาทักษะที่สําคัญใหกับบุคคล และ 3) สงเสริมการพัฒนาตนเอง
ของของบุคคล เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ  
  2.4  ประเด็นกลยุทธที่ 4 สงเสริมควบคุมการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มี 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมระบบการควบคุมติดตามการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญสําหรับการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
ถาการติดตามและควบคุมของสถานศึกษากับสถานประกอบการไมมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการนิเทศฝกงาน
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมบรรลุเปาประสงค สอดคลองกับ Ketthai (2015) ระบบติดตามผลการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพ เปนกลยุทธเชิงแกไขจุดออนเพ่ือฉกฉวยโอกาส (WO) เปนกลยุทธที่มี
จุดออนแตมีโอกาสสนับสนุน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาระบบติดตามผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการ
ดําเนินการนอยหรือขาดความตอเนื่อง แตโอกาสภายนอกเอื้อ ผูบริหารและผูเก่ียวของ ตองสนใจและดําเนินการ
พัฒนา เพราะการติดตามเปนเรื่องสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและสอดคลองกับแนวคิดของ Prasertsri (2006, 
pp. 13-14) ไดกลาววา การควบคุมและติดตามการดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่บุคคล กลุม หรือองคการ มีการ
ติดตามการทํางานและปฏิบัติการแกไข หรือหมายถึง กระบวนการวัดผลการทํางานและการแกไข เพื่อใหเกิดความ
เช่ือมั่นวาไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

 2.5  ประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนท่ียอมรับมี 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมการนําผลการประเมินการพัฒนาระบบการ
นิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการในการประเมินการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการ
ประเมินผลมีการดําเนินการนอยหรือขาดความตอเนื่อง แตโอกาสภายนอกเอ้ือ ผูบริหารและผูเก่ียวของ ตองสนใจ
และดําเนินการพัฒนา เพราะการติดตามและประเมินผลเปนเรื่องสําคัญในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ 
Bureau of Vocational Education Standards and Qualification (2008) กลาวถึงประเมินผลการฝกประสบ
การวิชาชีพของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไววา เมื่อผูเรียนฝกอาชีพครบตามแผนการที่กําหนด ตองการประเมิน
ติดตามใหการฝกประสบการณวิชาชีพใหผานมาตรฐาน โดยคณะกรรมการรวมมือระหวางสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาเปนผูกําหนดและดําเนินการสอบมาตรฐานฝมือเพ่ือเปนหลักประกันในการฝกอาชีพ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและใชกลยุทธหรือแนว
ทางการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมจากการวิจัยนี้ ในการพัฒนาการ
นิเทศฝกงานของสถานศึกษา โดยเลือกหรือสราง วิธีการที่ชัดเจนและนําไปปฏิบัติพรอมทั้งปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
  1.2  ควรนํากลยุทธไปใชพัฒนาสภาพการนิเทศฝกงาน การวางแผน การจัดองคกร การนําการ
ควบคุม และการประเมิน เพื่อแกปญหาการนิเทศฝกงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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  1.3  ควรนํากลยุทธดานการนิเทศฝกงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไปใชให
เกิดรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการจัดโครงสรางและสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ จะสามารถพัฒนาการ
นิเทศฝกงานใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องจริงจัง จะสงเสริมให สามารถปฏิบัติการ
นิเทศฝกงานไดสมบูรณที่สุดได 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม ประเมินผลการนํากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ีไปใชในสถานศึกษา 
  2.2  แตละสถานศึกษาควรมีการวิจัยเพื่อจัดทํากลยุทธการสนับสนุนการนิเทศฝกงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเอง เพ่ือใหมีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตนเองและเปนประโยชน
กับสถานศึกษา 
  2.3  ควรทําวิจัยโดยมีกระบวนการพัฒนาดังงานวิจัยนี้ในประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
พัฒนากลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.4  สถานศึกษาควรศึกษาปจจัยและสภาพของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศฝกงาน
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจัยสําคัญในพัฒนาระบบกลไกการนเิทศติดตามตอไป 
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