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การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
วุฒิ วัฒนธนวุฒ1ิ * ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์2 นพดล เจนอักษร3 และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ 2) เพื่อประเมินองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประชากรคือ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่เป็นโรงเรียนนําร่องการสอนอาชีพและ
เทคโนโลยี จาก 183 เขต รวมทั้งสิ้น 366 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ เครซี มอร์แกน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 188
โรงเรียน กําหนดขนาดตัวอย่ างโดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตัวอย่ างแบบแบ่ งชั้ น แยกรายภาค ผู้ ให้ข้ อมู ลได้ แก่ ผู้ อํ านวยการ
สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 376 คน ได้รับกลับคืน
มา จํานวน 151 โรงเรียน จํานวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.32 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เอกสาร ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นพหุองค์ประกอบ มี 6 องค์ประกอบคือ (1) การกําหนดกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม (2) การกําหนดนโยบายระดับสูง (3) การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (4) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร (5) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักสูตรและ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาค
บังคับ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
คําสําคัญ: การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
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The Instructional Administration of Vocational Skills in Compulsory School
Wuth wattanatanawuth1* Sakdipan Tonwimonrat2 Nopadol Chenaksara3 and Prasert Intarak4
Abstract
The purposes of this research were to determine: 1) the components of the administration of
teaching and learning vocational skills in compulsory school, 2) the confirmation of the components of
the administration of teaching and learning vocational skills in compulsory school. The population were
the pilot compulsory schools in vocational and technology schools in Primary Educational Service Area
under Office of the Basic Education Commission from 183 areas, 366 schools totally. The sample were
determinated by the formula of Krejcie and Morgan, totally 188 schools selected by stratified random
sampling by region. The respondents were administrators and heads of Learning Area of Occupations
and Technology with the total of 376 respondents. Those sent it from 151 schools, 302 respondents
totally, 80.32 percent. The data were collected by using questionnaires. The data were analyzed by
content analysis, frequency, percentage, arithmetic, standard deviation and exploratory factor analysis.
The finding were as follows: 1) The administration of teaching and learning vocational skills in
compulsory school were 6 components namely: (1) the assignment of appropriate administrative
procedures (2) the assignment of the high level policy (3) the enhancing of the desirable characteristics
of the learner (4) the desirable characteristics of curriculum (5) the support of teaching and learning,
and (6) the supervision and evaluation of the finding curriculum practice. 2) The experts confirmed
those components which were accuracy, propriety, feasibility and utility standards.
Keyword: the instructional administration of vocation skills
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1. บทนํา
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้
ความสําคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความ
ชํ า นาญในการปฏิ บั ติ มากยิ่ ง กว่ า เนื้ อ หาตามตํ า รา
(Content) ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ทักษะพื้นฐาน ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น
อ่ านออก เขี ยนได้ คิ ดเลขเป็ น (2) ทั กษะเพื่ อทํ างาน
ทั ก ษะพื้ น ฐานในการทํ า งานของทุ ก อาชี พ ได้ แ ก่
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์
การทํางานเป็นทีม และการสื่อสาร และ (3) ทักษะเฉพาะ
อาชีพ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการมีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
และฝึกอบรมอาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งใน
ระดั บ ฝี มื อ ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี ใ นทุ ก
สาขาวิชาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี [1] สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิ สระ ตลอดจน
ให้บริการทางวิชาการสําหรับวิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีแก่ชุมชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ผลิตผลทางอาชีวศึกษา
อีกทั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษา ของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ เ ยาวชน มี ค วามตระหนั ก
เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง เห็นคุณค่า
และความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
ทั ก ษะพื้ น ฐาน ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี และสามารถ
มองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้ ดังนั้น
สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ [2] จึงได้ กําหนด
แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มความสําคัญให้นักเรียน มีความรู้
และทักษะพื้นฐานนําไปใช้ ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น จึงยืนยันแนวคิดที่ว่าควร
บรรจุหลักสูตรทางเลือก ในการประกอบวิชาชีพในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น การศึกษาภาคบังคับ ตาม
พระราชบั ญญัติการศึ กษาแห่งชาติ (ฉบั บที่ 3 ปี พ.ศ.
2553) โดยหลังจากจบหลักสูตรทางเลือกในระดับมัธยม
ศึกษาชั้นปีที่ 3 แล้วถ้าไม่ศึ กษาต่อ ควรมีความรู้ เพื่ อ
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ประกอบอาชีพ รวมถึงความรู้ด้าน การผลิต การบริการ
การตลาด การเงิน การบัญชี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของ
ปัจจัยสี่ และเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ
2.2 เพื่อประเมินองค์ประกอบของการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนการศึกษา
ภาคบั ง คั บ ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นนํ า ร่ อ งการสอนอาชี พ และ
เทคโนโลยี จาก 183 เขต เขตละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
366 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยคํานวณสัดส่วนจากสูตรของ เครซี มอร์แกน
(Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188
โรงเรี ยน หลั งจากนั้ นจึงใช้ วิธีสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น
(Stratified random sampling) โดยแบ่งพื้นที่ใน
ประเทศไทยเป็ นรายภู มิ ภาค 4 ภาค ดั งนี้ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แล้วจึง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค
โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน 2 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึ กษา 2) หั วหน้ ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ได้ กลุ่มตัวอย่ างจํานวนผู้ให้
ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 376 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้ น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การศึ ก ษา แนวคิ ด
ทฤษฎี เอกสาร หนั ง สื อ งานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
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4.2.1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับการบริหาร
การจั ด การเรี ย นการสอนทั ก ษะอาชี พ ในโรงเรี ย น
การศึกษาภาคบังคับ
4.2.2 นํ าบทสรุ ปตั วแปร จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร้างข้อ
คําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
4.2.3 นําตัวแปรมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการ
วิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
4.2.4 ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิ จั ย
โดยการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content
validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วย ดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence)
ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํ า นวน 5 คน โดยนํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ไป
ทดลองใช้ (try Out) นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดย
หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (coefficient) ด้ ว ยสู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, Alpha
Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.992
4.2.5 นํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฉบั บ
สมบู ร ณ์ ไ ปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ โรงเรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ผู้วิจัยได้ทําการส่งแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ หลังจาก
ได้รับแบบสอบถามกลับมา ได้ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยใช้
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิม
เลขคณิต (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2.6 กํ าหนดการยื นยั นองค์ ประกอบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ได้รับการ
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์สูงในด้านการจัดการทักษะอาชีพ หรือ
เป็ น ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
มีคุณวุฒิระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อตรวจสอบยืนยัน
ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ โดยการส่งแบบสอบถามความเห็น
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ทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
4.3 ขั้ นตอนที่ 3 ผู้ วิ จั ยรวบรวมผลการวิ เคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
5. ผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้นําแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา จํานวน 302 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 80.32 มาวิเคราะห์ พบว่าประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ คือ 1) การกําหนดกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม 2) การกําหนดนโยบายระดับสูง 3) การส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4) คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 5) การส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักสูตร
5.2 การวิ เ คราะห์ การยื น ยั น องค์ ป ระกอบให้
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ตรวจสอบ
ยืนยันในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ มีความเห็นตรงกันคิดเป็นร้อย
ละ 100 ทั้ง 4 ด้าน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูล ของความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
7 ท่าน
องค์
ความ
ความ
ประกอบ เหมาะสม เป็นไปได้
1
100
100
2
100
100
3
100
100

4
5
6

100
100
100

100
100
100

ความ ความเป็น
ถูกต้อง ประโยชน์
100
100
100
100
100
100

100
100
100

100
100
100

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบจากองค์ประกอบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับดังนี้
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6.1 ผลการวิ เ ครราะห์ อ งค์ ป ร ะกอบ ทํ า ให้ห้ ไ ด้
ร ้งสิ้น 6 องค์
อ ประกอบดัดังนี้
องค์ประกกอบที่สําคัญ รวมทั
ซึ่ ง พบว่ า องค์ ป ระกอบบการบริ ห ารการจั ด การเรีรี ย น
การสอนททักษะอาชีพในนโรงเรียนการรศึกษาภาคบังงคับ
เรี ย งตามมลํ า ดั บ ได้ แ ก่ 1) การกํ า หนดกระบวนกการ
บริหารที่เเหมาะสม 2)
2 การกําหนดดนโยบายระดับบสูง
3) การสส่งเสริมคุณลักษณะอั
ก
นพึงปรระสงค์ของผู้เรี ยน
4)คุณลักษษณะที่พึงประะสงค์ของหลักสู
ก ตร 5) กการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
น
6) การนิเทศติดตตาม
ต ตามรูปที่ 1
และประเมมินผลการปฏิบับติตามหลักสูตร

6. การนิเทศ
ติดตาามและ
ประเมินนผลการ
ปฏิบบััติตาม
หลักกสูตร

5. การรส่งเสริม
การจัดดการเรียน
การรสอน

11. การกําหนด
กระบวนการ
บริหารที่
เหมาะสม

องค์ค์ประกอบ การ
บริหหารการจัดการ
ทักกษะอาชีพ ใน
โรงเเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ
44. คุณลักษณะ
ทที่พึงประสงค์
ขของหลักสูตร

2. การกําหนดด
นโยบาย
ระดับสูง

3. การส่งเสริม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

รูปปที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์
ง ประกอบ
ในปัจจุบัน สภาพสังคมได้
ง มีการเปปลี่ยนแปลงไปมมาก
ค ่เปลี่ยนไป จึงควรมีการเรีรียน
เพื่อให้ทันนกับสภาพสังคมที
ทั ก ษะอาาชี พ ในโรงเรี ยน
ย เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มมให้
นักเรียน มีทักษะอาชีพติ
พ ดตัว เพื่อกาารดํารงชีวิต หหรือ
เป็นพื้นฐาาน ในการศึกษาต่
ษ อชั้นสูงต่อไป
ไ ดังนั้น จึงคววรมี
การบริ ห าารการจั ด การรเรี ย นการสอนทั ก ษะอาชี พพใน
โรงเรียนกการศึกษาภาคบบังคับ จึงจําเป็นต้องกําหนดเเป็น
นโยบายใในระดั บสู ง ที่ จ ะช่ ว ยสนั บสนุ
ส น ให้ ผู้ บริ หหาร
สถานศึกษษาดําเนินการ อย่างถูกต้อง เป็
เ นระบบ รวดดเร็ว
นํ าไปสู่ กาารจั ดเรี ยน กาารสอน ตามหลั กสู ตร จึ งต้ อองมี
บุคลากร มาเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกักับหลักทฤษฏีกการ
บริหาร ดังั ที่ Henry Fayyol and Luthher Gulick [33] มี
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คววามเห็ น สอด คล้ อ งกั น ว่ าากระบวนกาารบริ ห าร
ประกอบด้วย การวางแผน การรจัดองค์กร การรจัดคนเข้า
ทํางาน
า การอํานวยการ การปรระสานงาน กาารรายงาน
แลละงบประมา ณ สามารถ อภิ ป รายผลลในแต่ ล ะ
องคค์ประกอบได้ ดังนี้
6.1.1 องค์ ประกออบที่ 1 การรกํ าหนด
กรระบวนการบ ริ ห ารที่ เ หมาาะสม ซึ่ ง สภ าพสั ง คม
ในปัจจุบัน ส่งผลลให้แนวการดําารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
จา กอดี ต ค่ อ นข้้ า งมาก ดั ง นั้ ั น แนวทางกาารบริ ห าร
กา รจั ด การเรี ยนการสอนทั กกษะอาชี พ ไ ด้ กํ า หนด
คุ ณลั
ณ ก ษณะที่ พึงประสงค์ ในนด้ า นการบริ หาร และ
จัดสภาพแวดล้
ด
อม
อ ที่ มี ความเหหมาะสมกั บการจั ดการ
ทั กษะอาชี
ก
พ เช่น การจั ด เตรีรี ย มคอมพิ ว เตอร์ และ
อุปกรณ์
ป ประกอบ ในการจัดเตรีรียมข้อมูล สืบค้น จัดเก็บ
อย่ย่างเป็นระบบ หรือ การเผย แพร่ข้อมูล การจั
ก ดการ
ทั กษะอาชี
ก
พ อย่างทั่ ว ถึ ง จั ด ททํ า คู่ มื อ รวมถึถึ ง สถานที่
ใน การจั ด การฝึฝึ ก ทั ก ษะอาชีชี พ ซึ่ ง สอด คล้ อ งกั บ
พรระราชบัญญัตการศึ
ิก กษาแห่งงชาติพุทธศักราช
ร 2542
มาตรา 24(5) [4]] ระบุไว้ว่าส่งเเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแววดล้อม สื่อการรเรียนและ
อํานวยความสะดดวกเพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู
ย ้และมี
ความรอบรู้ และสสอดคล้องกับ แแนวทางการจัดทักษะการ
ย ้ ใ นศตวรรรษที่ 21 ของงสํ า นั ก บริ ห ารงานการ
เรี ยนรู
มั ธยมศึ
ธ ก ษาตอนปลาย สํ า นั ก งานคณะกกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้นฐาน
น [5] ที่ กลล่ าวว่ า การปรระยุ กต์ นํ า
ก บค้น
เทคคโนโลยีมาใช้กักบั กระบวนกาารเรียนรู้ ให้มีการสื
แบบบ online และ offline สส่วนในด้านการรวิเคราะห์
จุ ดอ่
ด อ น จุ ด แข็ ง ในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาาติ สภาพ
อากาศ สั ง คม วั ฒ นธรรม ปรระเพณี รวมไปปถึ ง หลั ก
อุปสงค์
ป อุปทาน กับอาชีพที่เลืออกฝึกทักษะหรืรือสินค้าที่
ผลิต มีความจําเป็ป็นที่สําคัญที่คววรคํานึงถึงเป็นลํ
น าดับต้น
ๆ สอดคล้องกับแนวคิ
แ ดของ Jaay Heizer annd Barry
Rander [6] ที่กล่าวถึงระบบการรบริหาร การจัจัดการผลิต
แลละบริ ก าร คื อการส่ ง มอบ สิ น ค้ า หรื อ บริริ ก ารจาก
กิจกรรมการผลิ
จ
ต ตามความต้อองการ ดั้งนั้นข้ขอมูลด้าน
อาชีพ ด้านการตตลาด แนวโน้มมของความต้องการของ
อ
ตลาด นโยบายขอองรัฐที่จะเป็นปประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
การประกอบอาชีพ เป็นข้อมูลเฉฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
น
โดย มีหลักในกาารบริ หารที่สํ า คัญ ได้ แก่ กาารวางแผน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ สอดคล้องกับ
William Edwards Deming [7] ที่กล่าวถึงวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ อย่างชัดเจน Plan do check action
6.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การกําหนดนโยบาย
ระดับสูง ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
จําเป็นต้องมีปัจจัย หลายด้าน ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะ
นโยบายระดับสูงของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) [8] มุ่งเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
วั ตถุ ประสงค์ ข้ อ 1.2 เพื่ อเตรี ยมคนในสั งคมไทยให้ มี
ทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 ควรมี
การจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอนเวลาในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และการประเมินผล และออกใบรับรอง
สมรรถนะสาขาวิ ช าชี พ ให้ กั บ ผู้ ฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการจั ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5]
ที่กล่าวว่า โรงเรียนจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างภาค
ประกอบการ กลุ่ ม อาชี พ อิ ส ระ กั บ สถานศึ ก ษาและ
สถาบันการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ตลอดจนสถานศึกษาต่อเฉพาะทาง เปิดโปรแกรมการ
เรี ยนวิ ชาเพิ่ มเติ ม และวิ ชาในกลุ่ มสาระการงานและ
อาชีพ ให้สอดคล้องกับประเภทและสาขาวิชาชีพที่ภาค
ประกอบการต้องการ อีกทั้ง ควรส่งเสริม สนับสนุน
ทรั พ ยากรด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นวิ ช าการ บุ ค ลากร
งบประมาณ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ อาคารสถานที่ อี ก ทั้ ง
ยังสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสนับสนุนความรู้และ
การลงทุนในการจัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (The
Supporting Knowledge and Investing in Lifelong
Skills (SKILLS) Act (H.R. 803)) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา [9] ที่กล่าวถึงการสนับสนุน ทรัพยากร ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่ออาชีพ ส่วนด้านการจัดการเรียนการเรียน
การสอนทักษะอาชีพ สอดคล้องกับศักดา [10] ที่กล่าวถึง
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การส่งเสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา และมีการกํากับ
ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา
6.1.3 องค์ ป ระกอบที่ 3 การส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ จะจัดอย่างไรถึงจะทําให้ผู้ฝึกทักษะ
อาชี พ สามารถนํ า ทั กษะอาชี พ ความรู้ ไปประกอบ
อาชี พ ได้ หลั ก ที่ สํ า คั ญ มากอย่ า งหนึ่ ง ที่ ค วรสอน คื อ
ผู้ เรี ย นควรมี คุ ณลั กษณะ ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ล มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี และมี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ตรีศูล [11] กล่าวไว้ในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกทั้ง ผู้เรียนควรมี ความรู้ ความต้องการของ
ตลาด กับสินค้าที่ผลิต หรือ บริการ ในส่วนผู้เรียนควร
ขยายความรู้ หลักการฝึก ด้วยการค้นหา ความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเป็น
แหล่งเสริมประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับพิศณุ [12] ได้
กล่าวไว้ว่า การผลิตกําลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความต้ อ งการของสถานประกอบการ ชุ ม ชน สั ง คม
รวมทั้ ง การประกอบอาชี พ อิ ส ระ สามารถแข่ ง ขั น ทั้ ง
ทางด้านการผลิต การบริการของประเทศ ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ โดยการ
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตาม ศักยภาพผู้เรียน
สิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างคือ ความสามารถในการสร้าง
รายได้ เพี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของตนเองและ
ครอบครัว สอดคล้องกับ ถวัลย์ [13] ที่ได้กล่าวไว้ในการ
จัดการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4 องค์ ป ระกอบที่ 4 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เข็ ม ทิ ศ ช่ ว ยในการนํ า ทาง
หลักสูตร ก็เปรียบเสมือน สิ่งที่ช่วยให้การฝึกทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีทิศทาง ที่กําหนดให้
เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง
กับกาญจนา [14] ที่กล่าวว่า “หลักสูตร” หมายถึง
โครงการหรือแผนข้อกําหนดอันประกอบด้วย หลักการ
จุ ดหมาย โครงสร้ าง กิ จกรรมและวั สดุ ต่ าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถ
และเกิ ด การเรี ย นรู้ โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ อกั ต บุ ค คลไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตนเองและ Taba [15] ที่กล่าวไว้ว่า
หลักสูตรหมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อระบุเป้าหมาย

3/19/62 BE 2:46 PM

246

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ หลั ก สู ตร จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น ที่
การปฏิบัติ มากกว่า ทางทฤษฏี สอดคล้องกับ [5]
แนวทางการจั ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ของสํ า นั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ที่กล่าวว่า วิชาที่ เน้นปฏิบัติจะใช้สัดส่วนเป็น 80:20 อีก
ทั้งควรสอดแทรก ความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง
ภายใต้แนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับธีรวุฒิ [16] ที่กล่าวไว้ในการบริหาร
อาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
หลักสูตรการจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3
ส่ วนที่ สํ าคั ญ ได้ แก่ ความต้ องการกํ าลั งคนของสั งคม
ความต้องการอาชีพของบุคคล และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
6.1.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 การส่ ง เสริ ม การ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้คือการกระทําอัน
เป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา คือ
ความหมายที่ Good [17] ให้ไว้ ดังนั้นการจัดการอบรม
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ อี กทั้ งควรจั ดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นทั กษะ
พื้ น ฐาน เทคโนโลยี การดํ า รงชี วิ ต และรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค
ทําบัญชีต้นทุนการผลิต และกฎหมาย สอดคล้องกับ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของสํานักงาน
การศึกษาภาคบังคับ [2] กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผู้เรียนที่
มุ่งให้เกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลั ก สู ตรแล้ ว ยั งมุ่ งเตรี ยมเยาวชนให้ ตระหนั กรู้
เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง ให้เห็นคุณค่า
ของการทํางานเห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชี พ ทั กษะพื้ นฐาน ทั กษะด้ านเทคโนโลยี
และสามารถมองเห็ นภาพอนาคตเกี่ ยวกั บอาชี พของ
ตนเองได้ และควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้ที่
สอดแทรก นวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ สอดคล้องกับ อรอุษา [18] ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
ที่ 5 การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
6.1.6 องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญ ในการจัดการเรียน
การสอนทั ก ษะอาชี พ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ผู้ ส อน
จึงจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้ ความสามารถในอาชีพที่
สอน สอดคล้ องกั บ แนวทางการจั ดการเรี ยนการสอน
ทักษะอาชีพ ของสํานักงานการศึกษาภาคบังคับ [14]
ผู้ ส อนควรเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรง หรื อ เป็ น
ผู้ประกอบอาชีพนั้น โดยตรง และ Turner [19] ได้กล่าวไว้
ว่า ผู้สอนที่มีทักษะด้านวิชาชีพนั้น ๆ จะช่วย ให้ทักษะและ
ความรู้ สู่ผู้เรียนได้ และผู้สอนควรมีทักษะในการสอน 3
ด้ า นได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นพุ ท ธพิ สั ย ด้ า นจิ ต พิ สั ย และ
ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย และ ทิ ศ นา [20] ที่ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบ
การเรี ย นการสอน ที่ เ น้ น การพั ฒ นา ด้ า นจิ ต พิ สั ย เป็ น
รูปแบบที่ มุ่ งช่ วยพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ เกิ ดความรู้ สึ ก เจตคติ
ค่ านิ ยม คุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ พึ งประสงค์ ส่ วนการ
พัฒนาด้านทักษะกระบวนการ บูรณาการ ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ควรประเมินตาม
สภาพจริงทั้ง 3 ด้าน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การกํ าหนดกระบวนการบริ หารที่ เหมาะสม
โรงเรี ย นควรให้ ความสํ า คั ญ กั บ การจั ดเตรี ยม พื้ น ที่
สําหรับการสืบค้น ทั้งแบบ offline และแบบ online
7.2 การกําหนดนโยบายระดับสูง ควรมีมาตรฐาน
ด้านการบริหาร จั ดการทักษะอาชีพ รวมถึงเครื่องมื อ
เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีการจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ์
การเทียบโอนหน่วยกิต มีการทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ สํานักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ออกใบรับรอง
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
7.3 การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ควรเน้นการฝึกทักษะอาชีพที่มีคุณลักษณะตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่
ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล และมีภูมิ คุ้มกั นที่ ดี
ภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้ คู่คุณธรรม และควรเน้น
ให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพสามารถนําหลักนี้มาใช้แก้ปัญหาของ
ตัวเองและชุมชนได้
7.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ที่เน้น
ความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง
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7.5 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สําคัญ 8 ประการ เน้นทักษะพื้นฐาน
เทคโนโลยี การดํารงชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเงินทุนและเงินหมุนเวียน
ในอาชีพหรือ สินค้า หรือบริการที่อาชีพนั้น
7.6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลั กสู ตรควรเน้ นการประเมิ นผู้ เรี ยน ทุ กขั้ นตอนของ
จัดการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพนั้นเป็นผู้ร่วมประเมิน และ ควรมี
ผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพ
8 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.1 งานวิจัย อาจให้ มุมมองที่แตกต่าง และข้อมูล
อี ก มากมายในระดั บ ปฏิ บั ติ และรายละเอี ย ดที่ ไ ม่ ไ ด้
นํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติม
สามารถนําแนวคิดเหล่านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีก
8.2 งานวิจัย ให้ข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในระบบ นอกระบบ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละบริบท
8.3 งานวิจัย สามารถนําข้อมูลไปศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่มประชากรในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ กับ กลุ่ม
ประชากรในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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