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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
การพัฒนาคนทุกกลุ่มทุกวัยให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ 

ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนและสังคมไทย เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะก าลังคนให้สามารถประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตและสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาให้คนมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ การเพ่ิมก าลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ1 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนา
หลักสูตรทั้งในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่
มุ่งศึกษาสายอาชีวศึกษามากข้ึน พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศ 
โดยเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการท างาน เพ่ือเสริมสร้างผลิต คุณภาพแรงงานให้สูงขึ้น ทั้ง
การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจท างานเป็นทีม มีจริยธรรม มีวินัยในการท างาน 
สามารถรองรับและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ง่าย ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และพร้อม
ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ก าลังคนที่มีลักษณะเฉพาะ และสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของ โครงกำร   

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 การเตรียมความพร้อมรับรองประชาคมอาเซียนและ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในมิติต่างๆ มีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน และที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งพัฒนาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การขับเคลื่อนให้บังเกิดผลดีในทางปฏิบัติที่ขัดเจนยิ่งขึ้นทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุก
มิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล 

                                           
 

1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 
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การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”2  

จากอดีต นับตั้ งแต่มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2479              
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาทั่วประเทศ และประกาศใช้พระราชบัญญัติครู        
พ.ศ. 2488 ต่อจากนั้น มีการประกาศการใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2503      
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และให้สอดคล้องกับการปกครองของประเทศในเวลานั้น     
ได้จัดระบบการศึกษาเป็น 4:3:3:2 หรือ เรียกอีกอย่างว่า  7:3:2 ประกอบไปด้วย 6 หมวดวิชาได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา และพลานามัย ในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ส่วนประถมศึกษาตอนปลายให้เพ่ิม หมวดวิชาภาษาอังกฤษและหัตถศึกษา  โดยแยกเป็น
การศึกษาภาคบังคับ 7 ปี ประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี ประถมศึกษาตอนปลาย   
3 ปี หลังจากนั้นสามารถเลือกเรียนสายสามัญหรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญ คือระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี ส่วนสายอาชีพแยกเป็นตอนต้น 1 -3 ปี และ   
ตอนปลาย 1-3 ปี ตามลักษณะของวิชาชีพนั้นๆ  

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3 เป็นการจัด
การศึกษา 3 รูปแบบ ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีเนื้อหาสาระ
ดังต่อไปนี้ (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และ (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้

                                           
 

2 คณะครุศาสตร์, หลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557), 10. 

3 กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542.(กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545), 100-105. 
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เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 

การจัดการศึกษา ทั้ง 3 แบบดังที่กล่าวมานั้น มีวิวัฒนาการมาจากระบบการศึกษาไทย 
ในอดีต เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาเป็นยุคสมัยปฏิรูป
การศึกษา (รัชกาลที่ 5 – พ.ศ. 2474) ตามด้วยยุคสมัยการศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบ
รัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2491) การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 - 
พ.ศ. 2534) และการศึกษาสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2558 -  ปัจจุบัน)4  

จากการประเมินการใช้หลักสูตรพบว่า5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ    
ของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความ ไม่ชัดเจน
ของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และ
ผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา          
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังไว้
มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหา    
การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ      
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ6 
จึงได้เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาสาระยังคง
ใช้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมือนหลักสูตร 2544 แต่หลักสูตรก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นมา ส่วนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนนั้นเพ่ิมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและเพ่ิมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

                                           
 

4 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติควำมเป็นมำของกำรศึกษำไทย เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/blog/view-blog.php?memberid=379 

5 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 1. 

6 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทำงกำรพัฒนำ กำรวัดและประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. 
(กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 2 
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สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 217 มี 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร คือความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์        
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับทักษะ    
การเรียนรู้การคิด (Learning Thinking Skills) 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทักษะชีวิต (Life skill) 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้ องกับ    
Life skill 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน        
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) 

ขณะที่ที่แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ 
“ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติ มากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา (Content) ซึ่งองค์การ

                                           
 

7 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด), 6. 
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ยูเนสโกได้แนะน าว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (2) ทักษะเพ่ือท างาน ทักษะพ้ืนฐานในการ
ท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็น
ทีม และการสื่อสาร และ (3) ทักษะเฉพาะอาชีพ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ 8 

ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการประกาศการใช้หลักสูตรโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม 
(คมส) (Comprehensive/Composite Schools)9 ขึ้นครั้งแรก เป็นทางเลือกโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือกได้ตามความสนใจ และมีการประเมินผลเป็นรายวิชา           
โดยมีโรงเรียนมัธยมน าร่องในการน าไปปฏิบัติเป็นโรงเรียนแรก ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต่อมา
มีโครงการวิชาชีพ 1 (วช1) โครงการวิชาชีพ 2 (วช2) โครงการมัธยมชนบท (คมช) และโครงการมัธยม
แบบภูมิภาค  (คมภ) ตามล าดับ 

ในปี พ.ศ. 2521  ได้มีการน าหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 มาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคม 
และประเทศชาติ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มประสบการณ ์ได้แก่ กลุ่มทักษะ (ไทย-คณิต) กลุ่มประสบการณ์
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย และกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ    
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพ่ิมกลุ่มประสบการณ์พิเศษ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตน 10  เนื้อหาสาระที่เรียน
ประกอบด้วยวิชาบังคับแกน (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย และ
ศิลปศึกษา) วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกเสรี และกิจกรรม  ต่อมามีการเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  มีปัญญา     
มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ แบ่งระดับการศึกษา
เป็น 4 ช่วงชั้น (3:3:3:3) กลุ่มสาระการเรียนรู้มี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

                                           
 

8 เสาวลักษณ์, “กรณีศึกษำเวทีปฏิรูปกำรเรียนรู้ครั้งที่ 21 ระบบกำรศึกษำมัธยม
สัมมำชีพ จบ 2 วุฒิ “มัธยม-ปวช.” เพิ่มทำงเลือกแก่เยำวชน”, เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.qlf.or.th/Home/Contents/767 

9 เรื่องเดียวกัน. 
10 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด), 1. 
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วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ     
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สภาพปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
รวมทั้งผลจากการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปการอาชีวศึกษาประสบปัญหาในการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของอาชีวศึกษา ไม่สามารท างาน
ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องหันไปจ้างแรงงานต่างถิ่น 
และแรงงานต่ ากว่าเป้าหมาย แล้วน ามาฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (on the job training)11     
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
นั้น มีการด าเนินการโดยหน่วยงานระดับกระทรวงหลัก 2 กระทรวงคือ ระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่ต้องพัฒนาคนที่อยู่ในวัยเรียน โดยจัดหลักสูตร   
ให้ได้รับการศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและด้านทักษะปฏิบัติรวมทั้งเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ เพ่ือสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพ  
ให้กับบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการและตามความถนัด
ของตนเอง การจัดหลักสูตรจึงเน้นหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น 

ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิคและระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สั งคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สนองความต้องการ                 
ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการส าหรับวิชาชีพ
เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ชุมชน12 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผลิตผลทางอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการอาชีวศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 มาตรา 20 ระบุว่า 

                                           
 

11 ชนะ กสิภาร์, “หลักการศึกษาและการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของ UNESCO 
(2549)” เอกสารประกอบการ สัมมนา, (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ, 2549), 3. 

12 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 
2551.(กรุงเทพฯ:แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, 2549), 1. 
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“การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไป       
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ระบบ
การอาชีวศึกษา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบความร่วมมือและเครือข่ายการท างานกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างจริงจัง ซึ่งแนวทาง        
ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแนวทางหนึ่งได้แก่ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเปิดโอกาสให้
สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน13 

 
ปัญหำของกำรวิจัย 

จากสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนเพียง 40% ที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส่วนนักเรียน
กลุ่มใหญ่ของประเทศอีก 60% ออกจากระบบการศึกษาในช่วงมัธยมปลาย หรือต่ ากว่าโดยไม่มี
วิชาชีพติดตัว  หลักการจัดการศึกษามัธยมสัมมาชีพ หรือมัธยมแบบประสม เป็นการ “เพ่ิมทางเลือก” 
ให้กับเยาวชน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถมีทางเลือกหลังจบม.6 มากขึ้น ได้แก่ การออกไป
ประกอบอาชีพ เรียนต่อวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเรียนต่ออุดมศึกษาวิชาการ14 

ด้านประสบการณ์ต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และบราซิล พบว่า เป้าหมาย
ส าคัญของการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพคือ จบแล้วมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ    
ในอเมริกาเรียกว่า “Career Academics” ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนทักษะอาชีพนั้น โรงเรียน
มัธยมปลายสายสามัญ แต่ได้ฝึกงานจริงกับว่าที่นายจ้างโดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 8,000 แห่งทั่วประเทศ 
และนักเรียนกว่า 1 ล้านคน รายงานองค์กรวิจัย MDRC ระยะเวลา 15 ปี พบว่า การเรียนการสอน
ดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสูงขึ้นทั้ งด้านการประกอบอาชีพและเรียนต่อ             
ในระดับอุดมศึกษาทั้งสายอาชีพและสายวิชาการ  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง
จากร้อยละ 32 เหลือร้อยละ 21 และยังมีอัตราจบสูงถึงร้อยละ 90 ขณะที่เรียนมัธยมปลายสามัญ    
มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 75 และยังพบว่าผู้เรียนได้รับเงินเดือนสูงกว่านักเรียนที่จบจากการศึกษาแบบปกติ

                                           
 

13 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, 57-59. 
14 เสาวลักษณ์, 2556, กรณีศึกษำเวทีปฏิรูปกำรเรียนรู้ครั้งที่ 21 ระบบกำรศึกษำ

มัธยมสัมมำชีพ จบ 2 วุฒิ “มัธยม-ปวช.” เพิ่มทำงเลือกแก่เยำวชน ประกำศกำรใช้หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมแบบผสม 2510 : 1-4. 
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ร้อยละ 11 หรือประมาณ 2,088 เหรียญสหรัฐ/ปี และเมื่อแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับสูง  
ทั้งจากโรงเรียน และจากอุตสาหกรรมที่ได้เข้าฝึกงาน รวมทั้งหน่วยกิตท่ีใช้เพื่อการเรียนต่อ 

ส่วนอังกฤษ พบว่า นักเรียนอายุ 14-18 ปีทั่วโลกลงเรียนหลักสูตรที่จัดโดย BTECs 
(Business & Technology Education Council) หรือสภาพทางการศึกษาของสหราชอาณาจักร
อังกฤษที่ให้คุณวุฒิทางด้านวิชาชีพโดยตรงสูงถึง 0.7 ล้านคน โดยมีประเทศที่ สนใจได้แก่ เกาหลีใต้ 
มาเลเซีย อาร์เจนติน่า อียิปต์ ตะวันออกกลาง (การ์ตา เยเมน)  ขณะที่การลงทุนส่วนใหญ่ของบราซิล
ระหว่างปี 2012-2014 ไปยังอาชีพที่ต้องการทักษะอาชีพแทบท้ังสิ้น 

ส าหรับประเทศไทย เคยจัดหลักสูตร “มัธยมแบบประสม” ปี 2510-2514 ที่มุ่ง
แก้ปัญหาหลักสูตรที่ขาดความยืดหยุ่น และช่วยนักเรียนที่ออกกลางคัน และยังสอดคล้องกับเจตคติ   
ที่ดีทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง และยังสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยซึ่งเป็นชุมชน
เกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันพบการจัดหลักสูตรที่คล้ายคลึงอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียนหลักสูตรคู่ขนาน 
(Dual Curriculum) นวัตกรรมร่วมสมัย โรงเรียนสายสามัญร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา (รับ 2 วุฒิเมื่อ
จบม.6 และปวช.) เช่น โรงเรียนหนองบนนากพิทยาคม จ.นครราชสีมา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 
จ.พิจิตร และโรงเรียนดีนูลอิสลาม จ.สงขลา 2) โครงการ Career Academy และโครงการ STEM : 
พัฒนาก าลังคนทางเทคนิค (WiL) ของสวทบ. ซึ่งมีการท างานในกลุ่มโรงเรียนแกนน า และกลุ่มบริษัท
ที่มีความต้องการได้บุคลากรตรงต่อความต้องการของบริษัท เช่น บริษัทสยามมิชลิน เป็นต้น 

อีกทั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยังมุ่งเน้นให้เยาวชน      
มีความตระหนัก เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง เห็นคุณค่า และความส าคัญ และ        
มี    เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะด้านเทคโนโลยี และสามารถมองเห็นภาพ
อนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้ ดังนั้น ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับจึงได้ ก าหนด      
แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ิมความส าคัญให้นักเรียน     
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง15 

ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายมี 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาของเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 2) ควรขยายหลักสูตร
ท้องถิ่นให้ โรงเรียนมี อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพหลังจบการศึกษามากขึ้น              
3) การศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่มากขึ้น และ 

                                           
 

15 ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ, แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะ
อำชีพ.  (ม.ป.ท., ม.ป.ป), 1. 
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4) การปฏิรูปตามแนวคิดควรมีการทดลองน าร่องในเขตพ้ืนที่น าร่องที่ สพฐ. ก าลังด าเนินการอยู่    
เพ่ือสร้างต้นแบบสู่การขยายผลในระดับประเทศต่อไป16 

ข้อมูลที่กล่าวมานั้น  จึงยืนยันแนวคิด ที่ว่า ควรบรรจุหลักสูตรทางเลือก ในการประกอบ
วิชาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2553) โดยหลังจากจบ หลักสูตรทางเลือกในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
แล้วถ้าไม่ศึกษาต่อ ควรมีความรู้ เพ่ือประกอบอาชีพ รวมถึงความรู้ด้าน การผลิต การบริการ 
การตลาด การเงิน การบัญชี โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ของปัจจัยสี่ และเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ         
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือทราบ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ         
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

2. เพ่ือยืนยัน  องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ       
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

1. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างไร 

2. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ มีความถูกต้อง มีเหมาะสม มีความเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 

 
 
 

                                           
 

16 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, ”เสนอหลักสูตร
มัธยมผสมสายอาชีพ ช่วยลดปัญหาเด็กออกกลางคัน” (เอกสารประกอบการจัดเวทีเสวนา “ปฎิรูป
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เสนอที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์, 29 ม.ค.2557), 1-3. 
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สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
1. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

การศึกษาภาคบังคับ เป็นพหุองค์ประกอบ 
2. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

การศึกษาภาคบังคับ เป็นประโยชน์ และมีความเหมาะสม 
 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เหมาะสม โดยใช้กรอบแนวคิด งานวิจัย บทความ 
รวมทั้งการน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพมาสังเคราะห์เพ่ือเสนอเป็นกรอบแนวคิด ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2542 นโยบายและแผน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 หลักสูตร
แกนกลาง 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 -2559) และแผนการศึกษาแห่งชาติ           
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) รวมไปถึงทฤษฏีหลักสูตรที่ คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good)     
ได้ให้ความหมายของหลักสูตร ขณะที่ ฮิลดา ทาบา (Hilda Taba)  ได้แยกประเภทองค์ประกอบของ
หลักสูตร จอร์จ โบแชมป์ (George Beauchamp) ได้ให้วิธีการพัฒนาหลักสูตร ราล์ฟ ดัลเบิ้ลยู      
เทย์เลอร์ (Ralph W. Tyler) ได้ให้แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ กาญจนา คุณารักษ์  
ได้กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร   ส่วนส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ได้ก าหนดแนวทาง
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในระดับมัธยมต้น เจมส์ เอ ซไนเดอร์ และ เจมส์ เอฟ เฮล (James 
A. Snyder and James F. Hales)  ได้ก าหนดแนวทางทฤษฏีทักษะอาชีพ โดยที่เปรื่อง กิจรัตนี     
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายทักษะอาชีพที่เหมาะกับประเทศไทย อีกทั้งแนวคิดการจัดการ     
ของ เจย์ ไฮเซอร์ และ เบร์รี่ เรนเดอร์ (Jay Heizer and Barry Render) ที่เน้นด้านการบริการ หรือ
การผลิต  การตลาด และการเงินการบัญชี  ในขณะที่ ถวัลย์ มาศจรัส และสถานบันส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่านการเขียน       ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ ของ  เดมมิ่ง รวมถึง ลูเธอร์ กูลิค และ ลิมดอลล์ เออวิค 
(Luther Gulick and Lymdall Urwick) ได้ก าหนดหน้าที่ผู้บริหาร เฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู เทย์เลอร์ 
(Frederic W. Taylor) ได้ให้หลักการของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เฮนรี่ เจย์ ฟาโยล (Henri J. 
Fayol) ได้ให้แนวคิดการบริหารองค์การไว้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เน้นหลัก
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เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   ดังแผนภูมิที่ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
0  

กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ทักษะอำชีพในโรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
ปีพ.ศ. 2542 และอ่ืน ๆ 

นโยบายและแผน สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2503 
หลักสตูรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 
 
 

งำนวิจัย บทควำม และเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศ 

และต่ำงประเทศ 

ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพ 
Jay Hiezer and Barry Render 
ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ 
กาญจนา คุณารักษ์ 

Carter V. Good  
Hilda Taba  

Ralph W. Tylor 
George A. Beauchamp 

 

 
ทฤษฏีกำรบริหำรจัดกำร 

-Luther Gulick (POSDCoRD) 
-Henry J. Fayol (POCCC) 
-Frederich W. Taylor  

 

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิด 
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ที่มำ  :  กาญจนา  คุณารักษ์, พื้นฐำนกำรพัฒนำหลักสูตร , พิมพ์ครั้งที่  5, (นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 20-21. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545), 100-105. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 .  
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 : ถวัลย์  มาศจรัส, กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำพระรำชทำนเศรษฐกิจพอเพียง.  
(กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์ธารอักษร จ ากัด, 2550). 
 : เปรื่อง  กิจรัตนี, หลักสูตรอุตสำหกรรมศึกษำ และกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ. (กรุงเทพฯ 
: ภาควิชาพ้ืนฐานอุตสาหกรรมศึกษา คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2532).. 
 : ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ, แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะอำชีพ 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป), 1. 
 : Edwards W. Deming, Quality, productivity, and competitive position. 
(Vol. 183. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for 
advanced engineering study, 1982). 
 : Henri Fayol, Industrial and general administration, trans. J Coubrough 
(Geneva: Internetional Management Instititute, 1930). 
 : George A. Beauchamp, The Curriculum of the Elementary School 
(Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1968). 
 : Carter V. Good, Dictionary of Education. (New York : McGraw-Hill, 1973). 
 : Luther Gulick and Urwick Lyndall, Paper on the Science of 
Administration. (New York: Institute of public administration, 1937). 
 : Jay Heizer and Barry Render, Operations management. 10th ed. (Upper 
Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2011) 
 :  James A. Snyder, and James F. Hales, Jackson’s Mill Industrial Arts 
Curriculum Theory. (Fairmont State College, 1981). 
 : Hilda Taba. Curriculum Development : Theory and Practice. (New York : 
Harcourt, Brace & World ,1962). 
 : Frederick Winslow Taylor. The principles of scientific management. 
(Harper, 1914). 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะอำชีพ หมายถึง การบริหาร และการจัดการ 

เรียนการสอนทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ” นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาในเรื่องที่เก่ียวกับหลักการแนวคิดการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง              
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หน้าที่ในการบริหาร 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของหน้าที่การบริหารไว้ดังนี้ การบริหาร 
(Management) หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การส าหรับกิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่า หน้าที่          
ของผู้บริหารหรือหน้าที่การบริหาร   และในปี ค.ศ. 1937 ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) ได้เสนอ
บทความเรื่อง “Notes on the Theory of Organization" ซึ่งตอนหนึ่งของบทความได้กล่าวถึง
หน้าที่หรืองานที่ผู้บริหารระดับสูงต้องกระท า ประกอบด้วย 1. การวางแผน  2. การจัดองค์การ       
3. Staffing 4. Directing 5. Co-ordinating 6. Reporting 7. Budgeting หรือเรียกโดยย่อว่า 
“POSDCoRB”17  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในศาสตร์สาขาบริหารการศึกษา  นอกจากนี้ คาสท์   
และโรเซนวิว (Kast and Rosenzweig) ยังได้ระบุถึงภารกิจการบริหาร (The Managerial Task) 
ประกอบด้วย 1. การก าหนดเป้าหมาย  2. การวางแผน  3. การจัดทรัพยากร 4. การจัดองค์การ      
5. การปฏิบัติงาน 6. การควบคุม18 
 

                                           
 

17 Luther Gulick and L. Urwick, Papers on the Science of Administration. 
(New Jersey: Clifton, 1973), 13. 

18  Fremont E Kast and James E. Rosenzweig, Organization and 
Management: A Systems and Contingency Approach. 4lh ed. (New York: McGraw-
Hill Book company, 1988), 309-405.  

14 
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กระบวนการบริหาร 
 ส าหรับกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่นั้น      
ได้มีผู้เสนอไว้หลายประการด้วยกัน คือ สโตนเนอร์ (Stoner) ได้กล่าวถึง กระบวนการของการบริหาร 
คือ กระบวนการ การวางแผน  การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม  สมาซิกในองค์การและ   
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้  เฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol) 
กล่าวว่าการบริหารจะต้องประกอบด้วย การวางแผ น การจัดองค์กร  การบั งคับบัญชา               
การประสานงาน การควบคุมงาน19 รัซเซลล์ ที เกรก (Russell T. Gregg) ได้กล่าว เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร  มี 7 ขั้นตอน คือ การตัดสินใจ  การวางแผน  การจัดองค์กร  การติดต่อสื่อสาร  
การใช้อิทธิพล       การประสานงาน การประเมินผลงาน20  โรอัล เอฟ แคมเบล (Ronal F. 
Campbell) ได้เสนอกระบวนการบริหาร เป็น 5 ขั้นตอน คือ การตัดสินใจ  การวางแผนโครงการ 
การเสริมก าลัง การประสานงาน และการประเมินผล21 
 ในยุคการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งการพัฒนาการออกเป็น 3 ช่วง 
 1. การเน้นโครงสร้างและระบบบริหาร 
  1.1 หลักเกณฑ์ในด้านเวลา  
  1.2 หลักเกณฑ์ในด้านอัตราการผลิต  
  1.3 การแยกฝ่ายวางแผนออกจากผู้ปฎิบัติ 
  1.4 การใช้หลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการบริหารงาน 
  1.5 หลักการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร 
  1.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน  
 2. การเน้นกระบวนการบริหาร สายงานโดยทั่วไป 
  2.1 ฟาโย (Henri Fayol) (POCCC) 
   2.1.1 การวางแผน 
   2.1.2 การจัดองค์การ 

                                           
 

19 Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Pitran , 
1499), 5-6. 

20 Russel T. Gregg, The Administrative Process Administrative Behavior 
in Education. (New York : Harper, 1957), 17-36. 

21 Ronal F. Campbell and other, Introduction to Education 
Administration. (Boston : Allyn and Bacon Inc., 1971), 189. 
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   2.1.3 การบังคับบัญชา  
   2.1.4 การประสานงาน  
   2.1.5 การควบคุมงาน  
  2.2 ลูเธอร์ (Luther Gulick) (POSDCoRB) 
   2.2.1 การวางแผน  
   2.2.2 การจัดองค์การ 
   2.2.3 การจัดบุคลากร  
   2.2.4 การอ านวยการ 
   2.2.5 การประสานงาน  
   2.2.6 การรายงาน  
   2.2.7 การจัดสรรงบประมาณ  
  2.3 ชุบ กาญจนประการเห็นว่าจะเพ่ิมนโยบาย และอ านาจหน้าที่ เข้าไปด้วยจึงเป็น 
“PAPOSDCORB” 
 3. การเน้นกระบวนการบริหาร สายการบริหารการศึกษา 
  3.1 เจส (Jess) (PODCC) 
    3.1.1 การวางแผน  
    3.1.2 การจัดองค์การ 
   3.1.3 การอ านวยการ 
   3.1.4 การประสานงาน  
   3.1.5 การควบคุม  
  3.2 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
School Administrator) : “PASCOE” 
   3.2.1 การวางแผน หมายถึง ความพยายามที่จะควบคุมกิจกรรมส าหรับการ
ด าเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จในอนาคตข้างหน้า 
   3.2.2 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การจัดบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ 
ส าหรับการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
   3.2.3 การจูงใจบุคลากร หมายถึง การสร้างขวัญและแรงจูงใจให้เกิดขึ้นส าหรับ
บุคลากรต่าง ๆ 
   3.2.4 การประสานงาน หมายถึง การจัดระบบการท างานโดยให้บุลากรได้เกิด
ความร่วมมือซึ่งกันและกันมากที่สุด 
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   3.2.5 การประเมินผล หมายถึง การก าหนดขั้นตอนและกฎเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
  3.3 รัชเซล (Russell) ก าหนดไว้ 7 ขั้นตอน 
   3.3.1 การตัดสินใจ 
   3.3.2 การวางแผน  
   3.3.3 การจัดองค์การ 
   3.3.4 การติดต่อสื่อสาร  
   3.3.5 การบังคับบัญชา 
   3.3.6 การประสานงาน  
   3.3.7 การประเมินผล  
 
 ระหว่าง ค.ศ.1970-ปัจจุบัน มีการน าเอาแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการบริหารงาน 
เนื่องจากในปัจจุบันองค์การขยายตัวอย่างรวดเร็ว สังคม สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นการยากล าบาก
ในการพิจารณาพฤติกรรมองค์การทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎีองค์การสมัยใหม่จึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมองค์การในแง่องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม จึงจ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ระบบ
ย่อยกับระบบใหญ่มีนักทฤษฎีที่เผยแพร่แนวคิดนี้ ได้แก่ ลุควิค เบอร์ทาลันฟ้ี (Ludwig Bertalanffy) 
ทัลคอทท์ พาร์สันส์ (Talcott Parsons) เกทเซล และกูบา (Jacob Getzel and Egon Guba) เป็น
ต้น 
 นอกจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวแล้ว ยังมีหลักการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ที่ 
เกิดขึ้นมากมาย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาครัฐและธุรกิจ เพียงแต่ต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ทางด้าน ปรัชญาการบริหารงาน กล่าวคือ การบริหารงานภาคธุรกิจมีความมุ่งหมายด้านผลประโยชน์
ส่วนบุคคล ขณะที่ภาครัฐอยู่ที่ประโยชน์สาธารณะของประชาชนที่จะได้รับ ท านองเดี ยวกันมีภาค
ธุรกิจไม่น้อยที่ใช้การบริหารงานภาครัฐในการบริหารงาน โดยเฉพาะทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มีเพ่ิมมากข้ึน แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่จึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ22  ได้แก่  
 1. การมุ่งเน้นประสิทธิผล   
 2. การมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 3. การมุ่งเน้นหลัก ความรับผิดชอบ  

                                           
 

22 อารักษ์ พรหมณี, นโยบายประกันสังคมในมิติของแรงงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบสู่
การปฏิบัติ. มนุษยศาสตร์สาร. 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551): 65-85. 
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 ซึ่งองค์ประกอบนี้ต้องสอดประสานกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา องค์การจึงต้องปรับตัวตามเพ่ือความความเข้มแข็งในเชิงการแช่งขันและความอยู่รอด 
หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่องค์การภาครัฐส่วนใหญ่น าประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม ได้แก่ 
Learning Organization, Transforming Leadership, Knowledge Management, School 
Based Management, Total Quality Management และParticipation Administration     
เป็นต้น23          
 

การจัดการทักษะอาชีพและการอาชีวศึกษา 

ความหมายของทักษะอาชีพและการอาชีวศึกษา 
 ทักษะอาชีพ หมายถึง หน้าที่การงานที่พึงประสงค์ต่อสังคม และสร้างผลตอบแทนที่เป็น
รายได้ตรงตามความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก 
อาชีพ ต่างๆ จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ความช านาญการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผู้ที่
ประสบผลส าเร็จ ในอาชีพของตนเอง จะต้องมีการค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะจัดการอาชีพให้
ได้ผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายด้าน เช่นการหาข้อมูลจากเอกสารในแหล่งต่างๆสื่อจากวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในอาชีพนั้น ๆ พบผู้รู้ ภูมิปัญญาในชุมชนมีการทดลอง 
วิเคราะห์ เพ่ือจัดการอาชีพนั้น 
 การจัดการทักษะอาชีพ หมายถึง กระบวนการในการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแต่การ
วางแผน การจัดองค์การการตัดสินใจ การสั่งการการควบคุม การติดตามผล เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือ 
บริการที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า และได้รับการยอมรับจากสังคม 
 ดังนั้น การจัดการทักษะอาชีพที่ส าคัญ คือ ต้องรู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัด ช านาญการและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับอาชีพนั้น 

คุณลักษณะท่ีส าคัญในการจัดการทักษะอาชีพ 
 1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งเกิดขึ้นได้หากเราเป็นคนช่างสังเกต และสามารถ
รวบรวมความรู้หลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน ช่างคิด รู้จักจัดแปลงสั่งต่างๆ ที่เป็นสั่งเกิดขึ้นมาใหม่ มีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ  
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 2. มีความเพียรพยายาม เป็นลักษณะที่ส าคัญมากที่จะท าให้การประกอบอาชีพ ประสบ
ความส าเร็จ 
 3. มีความอดทน ผู้ที่อดทนเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ นั่นคือ เป็นผู้ที่จะท าอะไรต้อง  
มี      เป้าหมายถึงความส าเร็จไว้ล่วงหน้า ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตั้ งใจ 
และปฏิบัติจริงเมื่อพบกับความล้มเหลวก็ไม่ย่อท้อ ฟันฝ่าอุปสรรค และน าผลของการล้มเหลวมาเป็น
บทเรียน และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการประกอบอาชีพ ต้องเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
กล้าท าในสิ่งที่ควรท า โดยค านึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ คือ มีข้อมูลที่ดี หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ        
รู้จักวิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลด้วยตนเอง เก็บข้อมูล และเรื่องที่ตัดสินใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง  
 5. มีความรอบรู้ และทันสมัยในการประกอบอาชีพ ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ โดยการ
ติดตามข่าวสาร และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถสื่อสารได้ดีมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสาร   
มีความส าคัญต่อการเข้าใจในการติดต่อซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีคุณภาพจะน าไปสู่การยอมรับ 
และปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้ส่งสารในทางตรงข้ามหากการสื่อสารบกพร่องก็จะเกิดการปฏิบั ติ
ในสิ่งที่ผู้ส่งสารไม่ต้องการได้  
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพ 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ท าให้ลูกค้าสนใจที่จะค้าขายด้วย หรือท าธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงผู้ร่วมงานเต็มใจ 
ที่จะท างานด้วย การมีมนุษย์สัมพันธ์จึงเป็นโอกาสที่จะท าให้การประกอบอาชีพมีความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น  
 7. กล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผล ผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะผู้ลงทุนประกอบอาชีพของ ตนเอง 
ต้องกล้าที่จะตัดสินใจลงทุน กล้าตัดสินใจในการท างาน กล้าเสี่ยง แต่จะเป็นการเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูล
อย่างรอบคอบแล้ว  
 8. ความชื่อสัตย์การประกอบอาชีพทุกอย่างจะต้องท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือจะได้
เป็นที่เชื่อใจแก่ลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ  
 9. ความรับผิดชอบ การประกอบอาชีพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบ       
ทั้งกับลูกค้า สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งก็หมายถึงการมีคุณธรรมนั่นเอง 

ความส าคัญของการจัดการอาชีพ 
 1. มีรายได้ที่สามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตของตนเอง แล ะ
ครอบครัว อยู่ในสังคมได้ เมื่อมีอาชีพที่ดี และสุจริต ท าให้สังคมยกย่อง และให้เกียรติ สามารถ    
สร้างประโยชน์ให้กับครอบครัว และสังคมได้ 
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 2. มีเวลาในการท างานอย่างเต็มที่ การมีอาชีพที่ดี และสุจริต เป็นการใช้เวลาที่ตนเอง 
มือยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เมื่อคนมีอาชีพที่สุจริต ท าให้เกิดรายได้   
จึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศส่งผลท าให้รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น 
 3. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทของอาชีพ 
 อาชีพมีอยู่หลากหลายประเภท และมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน การเลือกอาชีพ     
ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล โอกาสและความช านาญในอาชีพนั้นๆ โดยสามารถจ าแนกอาชีพ
ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการผลิต มีความหลากหลายในการผลิตของอาชีพนั้นๆ มีวิธีการด าเนินการ    
ของแต่ละอาชีพแตกต่างกัน อาจเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างโดยแบ่งได้ดังนี้ 
  1.1 ผู้ขายที่อาจจะเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือเป็นผู้ที่ไปรับวัตถุดิบจากแหล่งผลิต         
มาประกอบเป็นสินค้าข้ึนมา 
  1.2 ผู้ขายที่ เป็นคนกลางขายสินค้า คือคนที่มีเงินทุนที่สามารถเป็นผู้ซื้อสินค้า    
หรือ ผลผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการเกษตรเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตส่งให้พ่อค้าต่อไป 
 2. ด้านการบริการเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เนื่องจากสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลา ท าให้บุคคลมีโอกาสและเวลา     
ให้กับครอบครัวน้อยลง การประกอบอาชีพในการให้บริการจึงเข้ามาทดแทนการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้อาชีพด้านบริการยังใช้เงินลงทุนน้อย แต่ได้ค่าตอบแทนสูง และ
เป็นอาชีพท่ีสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม  
 3. งานรับราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และสร้างรายได้สม่ าเสมอ 
ตลอดไป หากผู้ประกอบอาชีพรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ข้อส าคัญ         
ต้องซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่ออาชีพ และรักอาชีพของตนเองไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน     
ที่ตนเอง สังกัดอยู่ อาชีพเหล่านี้ ได้แก่ ครู ทหาร ต ารวจ พยาบาล แพทย์ และข้าราชการอ่ืนๆ        
ที่ท างานในกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานราชการโดยรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
ที่ได้จากการช าระภาษี ของประชาชน โดยถือว่าเป็นเงินของแผ่นดิน ดังนั้นข้าราชการทุกคน          
จึงมีหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ           
เพ่ือการศึกษา พัฒนาบริหาร และคุ้มครอง ป้องกันประเทศชาติ 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านอาชีพและการอาชีวศึกษา 
 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพ มีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกัน ในการวิจัยครั้งนี้จะน าเสนอทฤษฎี
บางทฤษฎีที่มีชื่อเสียง ดังต่อไปนี้  
 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของกินซ์เบอร์ก (Ginzberg’s Theory of Career 
Development) กินซ์เบอร์ก (Ginzberg) เป็นนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia 
University) ในสาขาทรัพยากรมนุษย์ ภายหลังปี ค.ศ.1930 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีปัญหาการว่างงาน
มากในประเทศ 
 สหรัฐอเมริกา เขาสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการทางด้านสังคมวิทยา     
กับจิตวิทยา การศึกษาบทบาทของงานในสังคมท าให้เขาและคณะได้ท าการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
พัฒนาการด้านอาชีพ สรุปได้ว่า บุคคลเปลี่ยนงานเพราะงานใหม่ให้ความพึงพอใจ ได้อิสรภาพ 
เนื่องจากการเปลี่ยนความรับผิดชอบ ความกดดัน หรือให้ทางเลือกในการท างานของบุคคล           
2. กระบวนการเลือกอาชีพจะไม่ย้อนกลับ (Irreversible) ในข้อนี้เขาพบว่าในปัจจุบันกระบวนการ
เตรียมตัวเลือกอาชีพใช้ระยะเวลานานขึ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 80% ศึกษาต่อ
ถึงระดับปริญญาตรี หรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังที่เคยเข้าใจ   
แต่เดิม กินซ์เบอร์ก กล่าวว่า สิ่งที่คนหนุ่มสาวเผชิญในช่วงอายุวัยรุ่น คือ การวางแผนการเพ่ือให้      
มีโอกาสเลือกได้มาก อย่างน้อยที่สุดเพ่ือให้แน่ใจว่าเขามีสิทธิในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือได้งานที่ดี 
โดยที่ถ้าบุคคลได้รับการศึกษาสูง โอกาสที่เขาเลือกอาชีพจะกว้างขวางขึ้น 3. การมองงานในทัศนคติ  
ที่ดี บุคคล มีความพยายามที่จะท างานเพ่ือสนองความพึงพอใจหรือความต้องการของตนโดยให้ตนเอง
เป็นประโยชน์ในงานที่เขามีโอกาสท า และตระหนักถึงสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติในงาน 4. ข้อจ ากัดบางอย่าง 
เช่น รายได้ต่ า สถานภาพทางครอบครัว ทัศนคติ ค่านิยมของบิดา มารดา ระดับการศึกษาต่ า        
ชนกลุ่มน้อย สถานภาพของผู้หญิง สถาบัน ชุมชน ความไม่กลมกลืนกัน ระหว่างการศึกษากับอาชีพ
เป็นสิ่งจ าเป็นต้องพิจารณา บุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ 
ที่รายได้ดีมีเกียรติในสังคมได้น้อย แต่ถ้าได้รับการศึกษามากก็ย่อมจะมีช่องทางในการเลือกประกอบ
อาชีพได้มาก 5. โอกาสในโลกของงานที่จะต้องพิจารณา หมายถึง ความส าคัญของการรับรู้โอกาส  
ของบุคคลว่าเขามองเห็นโอกาสหรือไม่ 6. แนวโน้มในเรื่องค่านิยมมีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 
และมีบทบาทส าคัญในการค้นหาความพึงพอใจของบุคคล วิถีชีวิตของบุคคลมีผลกระทบ             
ต่อการตัดสินใจด้านอาชีพ โดยเป็นความพยายามที่จะให้ประสบผลส าเร็จในการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างงานและกิจกรรมอื่น  
 กินซ์เบอร์กได้แบ่งขั้นตอนการเลือกอาชีพของบุคคลออกเป็น 3 ระยะคือ 1. ระยะ    
เพ้อฝัน เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ 11 ปี เด็กจะคิดเกี่ยวกับอาชีพในรูปของความปรารถนา            
มีความเพ้อฝันถึงอาชีพต่างๆ ที่ตนชอบและอยากจะประกอบอาชีพนั้นๆ เมื่อเติบโตขึ้นโดยได้รับ
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อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น โทรทัศน์ หนังสื่อ หรืออาชีพของบุคคลในครอบครัว บุคคลแวดล้อมตัว
เด็กที่เด็ก ได้มีโอกาสพบปะบ่อย ๆ เด็กจะคิดเพ้อฝันเป็นต ารวจ แพทย์ ทหาร โดยที่ไม่ค านึงถึง
ความสามารถของตนเอง และความเป็นไปได้โดยทั่วไป 2. ระยะพิจารณาอาชีพ ช่วงอายุ 11 ถึง 17 ปี 
ในระยะนี้การเลือกอาชีพยังเป็นการเลือกที่ยึดองค์ประกอบเกี่ยวกับตนเองอยู่ เช่น ความสนใจ 
ความสามารถ และค่านิยม การเลือกอาชีพยังเป็นการทดลอง องค์ประกอบที่แท้จริงยังไม่ได้น ามา
พิจารณา ในระยะนี้แบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆ ดังนี้ 2.1 ขั้นแห่งความสนใจ อายุ 11 ถึง 12 ปี ใน ขั้นนี้
ความสนใจเป็นพ้ืนฐานขั้นแรกในการเลือกอาชีพ โดยไม่ค านึงถึงความสามารถที่แท้จริง 2.2 ขั้นแห่ง
ความสามารถ อายุ 13 ถึง 14 ปี เป็นช่วงที่วัยรุ่นค านึงถึงความสามารถในการวางแผนเลือกอาชีพ  
แต่ความรู้ในความสามารถของตนยังไม่สมบูรณ์ การเลือกยังเป็นการทดลอง 2.3 ขั้นแห่งค่านิยม    
อายุ 15 ถึง 16 ปี ระยะนี้จะเลือกโดยค านึงถึงค่านิยมของตนเองและของสังคม เช่น รายได้         
หรือชื่อเสียง เกียรติยศ ในช่วงนี้ค่านิยมจะมีความส าคัญมากกว่าความสนใจ ความสามารถ           
2.4 ขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลง อายุ 17 ปี ระยะนี้ จะมีการประนีประนอมกันระหว่างความสนใจ 
ความสามารถ ค่านิยม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกอาชีพ เด็กจะพยายามเลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการในขั้นก่อนเด็กจะมีความเข้าใจตนเองดีพอสมควร จะรู้ว่าตัวเอง
ต้องการอะไรและสามารถที่จะท าอะไรได้บ้าง   แต่ในระยะนี้เด็กขาด ความรอบคอบ โดยเฉพาะความ
เป็นไปได้ในการประกอบอาชีพของบุคคล 3. ระยะเลือกอาชีพตามความเป็นจริง อายุ 17 ปี          
ถึงวัยผู้ใหญ่ ระยะนี้การเลือกจะเป็นการประนีประนอมกัน ระหว่างองค์ประกอบที่เป็นจริง เช่น 
ข้อก าหนดของงานหรือโอกาสในการศึกษา และองค์ประกอบส่วนบุคคล การพัฒนาการเลือกอาชีพ 
ในขั้นนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ดังนี้ 3.1 ขั้นส ารวจอาชีพ เป็นขั้นที่บุคคลส ารวจอาชีพต่างๆ เพ่ือค้นหา
อาชีพที่ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเองที่ ได้ทราบแล้วในระยะพิจารณาอาชีพ ในขั้นนี้           
บุคคลจะทดลองเรียนวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆ ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการ
ท างานนอกเวลาเรียน โดยเลือกเรียนหรือท างานเฉพาะที่ตนเองสนใจ 3.2 ขั้นรวบรวมความคิด     
เป็นขั้นที่บุคคลมีความพร้อมที่จะเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จากอาชีพที่บุคคลมีความสนใจอยู่ประมาณ
สองสามอาชีพ เนื่องจากได้รวบรวมข้อมูลและความคิดไว้พอควร 3.3 ขั้นตัดสินใจเลือกอาชีพ        
เป็นขั้นสุดท้ายของการเลือกอาชีพ ในขั้นนี้บุคคลตัดสินใจเลือกอาชีพที่เฉพาะเจาะจงอาชีพเดียว 
ระยะนี้บุคคลจะฝึกหาความรู้ ประสบการณ์ในงานเฉพาะด้านเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวน 
การพัฒนาการด้านอาชีพของกินซ์เบอร์ก ตั้งแต่ระยะเพ้อฝันจนถึงขั้นสุดท้ายของระยะเลือกอาชีพ  
ตามความเป็นจริง กินเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ปี ทุกระยะและทุกขั้นตอนของการเลือกอาชีพ
ดังกล่าว กินซ์เบอร์ก และคณะตระหนักดีว่าเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะสังคมทุกสังคม 
ในปัจจุบันมีความสับสนมากขึ้น และมีอาชีพเพ่ิมขึ้นอีกมาก และนอกจากนั้น บุคคลแต่ละคน        
ยังมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วย  
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 ในปี ค.ศ.1972 กินซ์เบอร์ก ได้ท าการวิจัย ผลจากการวิจัยท าให้กินซ์เบอร์กได้แก้ไข
สาระส าคัญในทฤษฎีของเขา คือ “การเลือกอาชีพของบุคคลนั้นไม่ได้จ ากัดเพียง 10 ถึง 15 ปี แต่เป็น
กระบวนการทีอ่าจเกิดข้ึนตลอดชีวิตตราบเท่าที่บุคคลยังสามารถท างานได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ที่สุดระหว่างการเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ เป้าหมายในชีวิตของบุคคลและสภาพการณ์ต่างๆ     
ในโลกของงาน” ปัจจัยที่ กินซ์เบอร์ก และคณะมองข้ามไปในตอนแรก คือ ผลการเกิดจากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น การถูกออกจากสถานศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา สถานการณ์ทาง
การเมือง การประสบอุบัติเหตุท าให้ร่างกายพิการและอ่ืนๆ ซึ่งท าให้บุคคลต้องเปลี่ยนอาชีพ บุคคล  
จึงต้องมีการเลือกอาชีพใหม่24  
 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซูเปอร์  (Super’s Theory of Career 
Development) Donald E. Super ได้เสนอหลักการใหญ่ 4 ประการในทฤษฎีของเขา25 ได้แก่ 
ล าดับขั้นทางอาชีพ (Vocational Life Stage) วุฒิภาวะทางอาชีพ (Vocational Maturity)        
การเปลี่ยนอัตมโนทัศน์เข้าสู่อัตมโนทัศน์ทางอาชีพ (Translating the Self – Concept into a 
Vocational Self – Concept) และแบบฉบับการประกอบอาชีพ (Career Patterns) การพัฒนาการ
ทางอาชีพของบุคคลเป็นการพัฒนาการทั้งโครงสร้างทางจิตวิทยา สรีรวิทยาของบุคคล รวมทั้งเงื่อนไข
สภาวะแวดล้อม และสิ่งส าคัญอ่ืนๆ จากการวิจัยอย่างกว้างขวางและทฤษฎีพัฒนาการการวัดผ ล   
การปรับตัวทางอาชีพ และด้านอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน ซูเปอร์ได้ตั้งทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ (Theory 
of Vocational Development) ขึ้นในปี 1953 โดยมีหลักซึ่งเป็นเหตุผลพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยและ
ทฤษฎีของเขา 10 ประการดังนี้ คือ 1. บุคคลมีความแตกต่างกันในความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพ ดังนั้น การเลือกอาชีพของบุคคลควรต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. บุคคล  
ที่มีความสามารถหลายๆ ด้านจะประสบความส าเร็จในอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ 3. อาชีพแต่ละอาชีพ
ต้องการบุคคลที่มีความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพแตกต่างไปในแต่ละอาชีพ 4. ความชอบ
และความสามารถในอาชีพขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทีบุ่คคลอาศัยอยู่ และอัตมโนทัศน์ (Self – Concept)
จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดังนั้น การเลือกและการตัดสินใจในอาชีพจึงเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกัน 5. กระบวนการเลือกอาชีพนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคล 
กระบวนการพัฒนาการด้านอาชีพ ได้แก่ ช่วงเวลาของการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง     

                                           
 

24 Ginzberg, Eli. "Toward a theory of occupational choice: A 
restatement." The Career Development Quarterly 20, 3 (1972): 2-9. 

25 Super, Donald E. "A life-span, life-space approach to career 
development." (1990) : 25-32. 
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การพัฒนาความสามารถและความสนใจ (Growth Stage) ช่วงเวลาของการส ารวจตนเองและส ารวจ
อาชีพ (Exploration Stage) ช่วงเวลาที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพถาวร (Establishment Stage) 
ช่วงเวลาที่บุคคลมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ (Maintenance Stage) และระยะเวลา          
ที่มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลเสื่อมลง (Decline Stage) 6. แบบฉบับอาชีพ 
(Career Pattern) ขึ้นอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และโอกาสที่บุคคลได้รับ             
7. การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะแนวทาง โดยช่วยให้เกิดวุฒิภาวะทางความสามารถ และความ
สนใจ รวมทั้งช่วยให้ได้ทดลองฝึกงานตามโอกาสอันควร และได้มีโอกาสพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้วย       
8. กระบวนการพัฒนาอาชีพเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา      
อัตมโนทัศน์ท าให้บุคคลรู้จักตนเองในเรื่องความสนใจ ความถนัด ความสามารถ อันจะท าให้รู้จัก
ประสมประสานกันระหว่างความสามารถของตนเองกับโอกาสที่จะเป็นไปได้จริง  9. การพัฒนาอาชีพ
เป็นการประนีประนอมระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมทางสังคม ระหว่างอัตมโนทั ศน์และ         
ความเป็นจริง ซึ่งอาจเรียนรู้จากการแสดงบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาทตามความเพ้อฝันหรือ         
ในกิจกรรมที่เป็นจริง เช่น ในโรงเรียน ชุมชน งานชั่วคราวหรืองานประจ า 10. ความพอใจในอาชีพ
และความพอใจ   ในชีวิต ขึ้นอยู่กับการที่ความสนใจบุคลิกภาพและคุณค่าของบุคคลนั้นเหมาะสม   
กับงาน บุคคลจะพึงพอใจในงานถ้างานนั้นไปกันได้กับวิถีชีวิต ความสามารถ และการได้แสดงบทบาท
ตามท่ีบุคคลนั้นต้องการ 
 อิทธิพลอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อทฤษฎีของซูเปอร์ก็คือ ข้อเขียนของ ชาร์ลอทท์ บัวเลอร์ 
ในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการเขาเสนอว่า ชีวิตบุคคลสามารถ แบ่งออกได้เป็นระยะที่เด่นชัดได้26 
ดังนี้        
 1. ระยะการเจริญเติบโต (Growth Stage) เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั้งอายุ 14 ปี ลักษณะ
ทั่วๆ ไป ได้แก่ การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้วยการเลียนแบบจากบุคคลส าคัญในครอบครัวและในโรงเรียน 
ความต้องการและความเพ้อฝันมีความส าคัญในระยะแรกของช่วงนี้  ต่อมาความสนใจและ
ความสามารถมีความส าคัญมากกว่า เนื่องจากการมีส่วนร่วมในงานและมีการทดสอบความจริง ช่วงนี้
แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้  
  1.1 ระยะที่เด็กยังไม่มีความสนใจอาชีพ (Prevocational Substage) ระยะนี้     
อยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว  

                                           
 

26 lbid., 42-45. 
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  1.2 ระยะจินตนาการด้านอาชีพ (Fantasy Sub stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 4   
ถึง 10 เด็กจะมีจินตนาการด้านอาชีพตามความเพ้อฝันของตนเอง  
  1.3 ระยะสนใจในอาชีพ (Interest Sub stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 11 ถึง 12 ปี 
เด็กจะมีความสนใจในอาชีพมากข้น ความสนใจนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ ความชอบเป็นหลักในการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายและกิจกรรม  
  1.4 ระยะพิจารณาความสามารถ (Capacity Sub stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ    
13 ถึง 14 ปี เด็กจะให้ความส าคัญต่อความสามารถของตนเองเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับ
อาชีพ  
 2. ระยะการส ารวจ (Exploration Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 15 ถึง 24 ปี ในระยะนี้
บุคคลจะส ารวจตนเอง และส ารวจอาชีพเพ่ือแสวงหาข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งได้จากกิจกรรม      
ในโรงเรียน การท างานพิเศษ ระยะการส ารวจแบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆ ดังนี้  
  2.1 ระยะทดลองเลือกอาชีพ (Tentative Sub stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 15   
ถึง 17 ปี เป็นระยะที่บุคคลพิจารณาและทดลองเลือกอาชีพ โดยอาศัยเหตุผลหลายประการเช่น ความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพที่แน่นอน  
  2.2 ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของพัฒนาการด้านอาชีพ (Transition Sub stage) ระยะ  
นี้อยู่ในช่วงอายุ 18 ถึง 21 ปี เป็นระยะที่บุคคลพิจารณาเลือกอาชีพจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นจริง เช่น 
โอกาสที่จะได้รับการศึกษา โอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพ นั้นๆ ในระยะนี้บุคคลเริ่มฝึกหัดหรือศึกษา
เฉพาะด้าน  
  2.3 ระยะทดลองปฏิบัติงาน (Trial Sub stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 22 ถึง 24 ปี 
เป็นระยะที่บุคคลเริ่มทดลองปฏิบัติงาน เริ่มท างาน  
 3. ระยะเริ่มต้นประกอบอาชีพ (Establishment Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 25     
ถึง 44 ปี บุคคลเริ่มท างานที่ถาวรเมื่อได้พบกับงานที่เหมาะสม แต่ยังไม่พบกับงานที่เหมาะสมหรือ 
งานที่พอใจก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะต้นๆ ระยะทดลองปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น 
คือ  
  3.1 ระยะทดลองปฏิบัติงาน (Trial Sbu stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 30 ปี 
เป็นระยะที่บุคคลได้ตัดสินใจประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว แต่ถ้าอาชีพยังไม่มีความเหมาะสม
หรือยังไม่พอใจก็อาจมีการเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้ อาจมีการเปลี่ยนงานหนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่จะได้งาน
ที่เหมาะสม  
  3.2 ระยะประกอบอาชีพถาวร (Stabilization Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 31    
ถึง 44 ปี เป็นระยะที่บุคคลได้พบอาชีพที่เหมาะสม บุคคลจะมีความมั่นคงในอาชีพเพ่ือสร้างหลักฐาน
ให้ตนเอง  
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 4. ระยะรักษาความมั่นคงในอาชีพ (Maintenance Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 45   
ถึง 65 ปี เป็นช่วงที่ชีวิตมีความมั่นคงและแสวงหาความก้าวหน้าในการท างาน เป็นช่วงต่อเ นื่อง    
ของการสร้างหลักฐาน  
 5. ระยะเสื่อมถอย (Decline Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป 
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลลดลงอันเนื่องมาจากความชรา ร่างกายและสมองเสื่อม
คุณภาพลง กิจกรรมในงานเปลี่ยนไป ระยะนี้แบ่งออกเป็นขั้น ย่อยๆ ดังนี้  
  5.1 ช่วงที่บุคคลเริ่มลดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ (Deceleration) ช่วงนี้
เป็นระยะที่บุคคลมีอายุประมาณ 65 ปี ถึง 70 ปี  ระยะนี้ เป็นช่วงเวลาที่ปลดเกษียณแล้ว           
ความต้องการในงานลดลง หน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืองานอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะสม
กับความสามารถ งานล่วงเวลาหรืองานอดิเรกอาจมาแทนงานเต็มเวลา  
  5.2 ช่วงที่บุคคลเลิกประกอบอาชีพโดยสิ้นเชิง (Retirement) ระยะนี้เป็นช่วง        
ที่บุคคลจะใช้ชีวิตในบั้นปลายด้วยการพักผ่อนโดยไม่ประกอบอาชีพใด ๆ เลย เป็นช่วงที่บุคคลมีอายุ
ประมาณ 71 ปี เป็นต้นไป ซูเปอร์ ได้อธิบายความเกี่ยวพันระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง    
(Self Concept) กับพัฒนาการด้านอาชีพ เขาอธิบายว่าจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพของบุคคล
คือ การด ารงชีพและการสนองความต้องการต่างๆ เช่น ความต้องการยอมรับ ความเป็นอิสระ การได้
แสดงความสามารถ และภูมิใจในผลงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง และ    
การที่บุคคลจะเลือกอาชีพได้เหมาะสมก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง  อย่างตรง        
ต่อความเป็นจริง  
 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของทีดแมนและโอฮารา (Tiedeman and O’ Hara’s 
Theory of Career Development) ทีดแมนและโอฮารา (Tiedeman and O’ Hara) ได้สร้าง
ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพข้ึน โดยอาศัยทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน (Erikson’s Theory of 
Personality Development) เป็นพ้ืนฐาน และศึกษาต่อยอดจากทฤษฎีกินซ์เบอร์กและซูเปอร์     
จึงท าให้ทฤษฎีของเขาเป็นทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพที่  สรุปได้ว่า พัฒนาการด้านอาชีพ            
เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างเอกลักษณ์ด้านอาชีพเพ่ือให้ตนเองสามารถอยู่ในสังคมได้ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะเกิดขึน้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าตลอดชีวิตของบุคคลเมื่อบุคคลต้องเปลี่ยนงานใหม่อยู่เสมอ  
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 ทฤษฎีของทีดแมนและโอฮารา แบ่งออกเป็นระยะใหญ่ๆ ได้ 2 ระยะ27 คือ  
 1. ระยะเตรียมเลือกอาชีพ ในระยะนี้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้ 4 ขั้น คือ  
  1.1 ขั้นส ารวจ ในขั้นนี้บุคคลจะท าการส ารวจข้อมูลต่างๆ และประเมินตนเองในด้าน
ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ประสบการณ์ ลักษณะสาขาวิชา และลักษณะอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนการประเมินความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ  
  1.2 ขั้นการก่อตัวของความคิด ในขั้นนี้บุคคลจะน าเอาข้อมูลในขั้นส ารวจ           
มาพิจารณารวมกับค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ประเภทของอาชีพ และทางเลือกอ่ืนๆ 
ความคิดจะเริ่มชัดเจนขึ้น  
  1.3 ขั้นการทดลองเลือกอาชีพ ในขั้นนี้บุคคลจะทดลองตัดสินใจเลือกอาชีพ       
การตัดสินใจเลือกอาชีพครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจชั่วคราว หรือถาวรนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บุคคลได้
ทราบในขั้นการส ารวจและขั้นการก่อตัวความคิด  
  1.4 ขั้นการพิจารณารายละเอียด ในขั้นนี้บุคคลจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขจัดความ
สงสัย และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและชัดเจนเพียงพอ เพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพที่แน่นอน  
 2. ระยะการประกอบอาชีพและการปรับตัว ในระยะนี้บุคคลพร้อมและเริ่มประกอบ
อาชีพที่ได้เลือกสรรมาแล้ว ระยะการประกอบอาชีพและการปรับตัว แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ     
ได้  3 ขั้น คือ  
  2.1 ขั้นเข้าสู่การศึกษาหรืออาชีพ ในขั้นนี้บุคคลจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพ      
เพ่ือเตรียมตัวประกอบอาชีพ หรือเริ่มประกอบอาชีพที่ได้เลือกไว้แล้ว โดยทั่วไปบุคคลจะยอมรับและ
ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  
  2.2 ขั้นการปรับปรุง ในขั้นนี้บุคคลจะได้รับการยอมรับในสภาพแวดล้อม          
ทางการศึกษาหรืออาชีพที่ได้เลือกแล้ว บุคคลจะพยายามประนีประนอมกันระหว่างเป้าหมาย      
ของตนเองกับของคนกลุ่มใหญ่ และในที่สุดเขาก็จะคล้อยตามกัน  
  2.3 ขั้นความมั่นคง ในขั้นนี้บุคคลมีความมั่นคงและมีความส าเร็จในการศึกษาหรือ
การประกอบอาชีพ และเห็นว่าอาชีพนั้นเหมาะสมกับตนเอง เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ    
กับอาชีพที่เขาเลือก เขาอาจจะเริ่มกระบวนการเลือกอาชีพใหม่อีก โดยใช้ข้อมูลจากกระบวนการเลือก
ครั้งแรกเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพครั้งต่อไป จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านอาชีพ จะเห็นได้ว่า พัฒนาการด้านอาชีพจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มตระหนักว่าอาชีพนั้นๆ          

                                           
 

27 Tiedeman, David V., and Robert P. O'Hara. "Career development: 
Choice and adjustment.." 1963 : 36-68. 
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จะสามารถตอบสนอง ความต้องการของเขาได้ ซึ่งพัฒนาการด้านอาชีพที่เน้นการตัดสินใจเลือกอาชีพ
และการปรับตัวในอาชีพประกอบด้วยขั้นต่างๆ หลายขั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
ตลอดชีวิตของบุคคลเมื่อบุคคลต้องเปลี่ยนงานใหม่อยู่เสมอ 
 จากการศึกษาพบว่า โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในประเทศไทย    
จะเป็นที่รู้จักกันว่า “อาชีวศึกษา” และเพ่ือให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงขอทบทวน
ความหมายของ “การอาชีวศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255128 ดังนี้ 
 มาตรา 4 “การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาใน
ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ       
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ 
 จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า “การอาชีวศึกษา” หมายความถึง กระบวนการศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับ        
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ความเป็นมาของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของประเทศไทย 
 แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “อาชีวศึกษา” มีความเป็นมา
อันยาวนาน ระยะเวลา กว่า 112 ปี ในอดีตส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การเรียนการสอน และอุปกรณ์เครื่องมือในการสอน 

                                           
 

28 “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125, ตอนที่ 
43 ก (5 มีนาคม 2551). 
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รวมทั้งมีการพัฒนาส่งเสริมจากรัฐบาลมาโดยตลอด29 จากการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพ
พบว่า มีมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากขึ้น ท าให้การอาชีวศึกษาเริ่มอย่างเป็น
ระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรียนวิชา
เฉพาะ เพ่ือให้เกิดความช านาญ โดยจัดการศึกษา 2 ประเภท คือ โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชา
สามัญ และโรงเรียนวิสามัญศึกษา สอนวิชาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาอาชีพหรือใน
สมัยนั้นคือ โรงเรียนอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2453 ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย       
คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ได้จัดตั้ ง
โรงเรียนเพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 
 ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ก าหนดว่า วิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพ   
ซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้
ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 
ได้ปรากฏค าว่า “อาชีวศึกษา” เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น      
3 ขั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษา ของทุกระดับ 
 ปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งกรมใหม่ขึ้น 2 กรม คือ กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่         
จัดการศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการมีหน้าที่จัดการศึกษาสายอาชีพ  ต่อมาพระราชบัญญัติ     
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ได้จัดตั้งกรมอาชีวศึกษาข้ึนแทนกรมวิชาการเพ่ือดูแลการศึกษาสาย
อาชีพ จนมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ    
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับ
ก าหนดเวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี และมีการขยายการศึกษาสายอาชีพเพ่ิมขึ้นใน ปี พ.ศ. 2495 ได้เริ่ม
จัดตั้ งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศ คือ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (พ.ศ. 2495 ) 
วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้-สงขลา (พ.ศ. 2497) วิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา 
(พ.ศ. 2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ-เชียงใหม่ (พ.ศ. 2500) การอาชีวศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้น
เป็นล าดับ โดยโรงเรียนที่เปิดสอน ในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายหลายแห่งได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่งได้จัดตั้งขึ้น   
เพ่ือรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเข้าศึกษาต่อ 

                                           
 

29 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการส่งเสริมการ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559), (กรุงเทพฯ : สกศ., 2555.) 8-12. 
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 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ SEATO โดยมหาวิทยาลัยฮาวาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการฝึกช่างฝีมือ และฝึกอบรมครูวิชาช่าง
ก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และช่างเชื่ อมโลหะ โดยมีโรงเรียนการช่าง 18 แห่ง เข้าร่วม
โครงการในระยะแรกของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 จ านวน นักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 มีจ านวนลดลง แต่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายปีที่ 4 จ านวนนักเรียน
ในประเภทช่างอุตสาหกรรมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้มีหน่วยงานโครงการเงินกู้
ธนาคารโลกเพ่ือ พัฒนาอาชีวศึกษา มีหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวม 25 แห่ง กับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการและมี    
การพัฒนาต่อเนื่องจนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
โดยรวม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัย 
ช่างก่อสร้างในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบัน และเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี              
จนมีประกาศ คณะปฏิวัติฉบับที่ 217 พ.ศ.2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  36 แห่ง      
ของกรมอาชีวศึกษา ไปสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมวิชาสามัญ
เข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี 
 ได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยการอาชีพ” ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน โดย     
มีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา      
ปี  พ.ศ. 2530 และได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมันในการพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคี            
ปี พ.ศ. 2532 - 2533 The United Nation Development Programme (UNDP) ให้ความ
ช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2535    
ได้ถูก ประกาศและก าหนดใช้จนถึงปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพ่ิมสถาบัน
พัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระ และได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 93 แห่ง 
เฉพาะโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับอ าเภอ 60 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และ   
อีก 8 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
ชนบท ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพในระดับช่างกึ่งฝีมือและช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ท าให้ 
กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็น “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
 ในปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 2) ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา และก าหนด



31 

อ านาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา        
ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอ านาจจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือ 
เทียบเท่า ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และปริญญาตรี ในการเปิดสอน 
เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด30  

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในต่างประเทศ 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสายอาชีพในประเทศต่างๆ โดยในประเทศ
ส่วนใหญ่มีการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ เนื่องมาจากความต้องการพัฒนา
แรงงานที่มีคุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการของประเทศและอุตสาหกรรม ท าให้การจ้างงานเป็น
ปัจจัยส าคัญในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นจุดเริ่มแรก
ของการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพในแต่ละประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้31 
 ประเทศไต้หวัน 
 การจัดโครงสร้างการบริหารของการศึกษาสายอาชีพของไต้หวัน (Technological and 
Vocational Education-TVE) ได้แบ่งการดูแลและบริหารจัดการกระจายลงในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. ส่วนกลางจะเน้นการดูแลเฉพาะบางวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบางแห่ง และส่วนที่อยู่
ในเมืองเล็กๆ 

2. ส่วนการบริหารพิเศษของเทศบาลในเมืองส าคัญขนาดใหญ่ ได้แก่ เมือง Taipei และ
Kaohsiung ก็จะมกีารบริหารจัดการและดูแลตนเอง 

3. ส่วนของการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการดูแลโดยกรมการปกครอง แต่ทั้งนี้นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยการน าของ Department of Technological and Vocational 
Education หรือ DTVE จะถูกน าไปใช้ส าหรับการบริหารของหน่วยงานทางอาชีวศึกษาทั้งหมดข้างต้น 
  3.1  ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 - 2543 ได้ท าการยกระดับ Junior College ที่มี
คุณภาพ ให้เป็นสถาบันเทคโนโลยี (College of Technology and Universities of Science & 

                                           
 

30 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการส่งเสริมการ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปร้บปรุง (พ.ศ. 2552-2559), (กรุงเทพฯ : สกศ., 2555.) 8-12. 

31เรื่องเดียวกัน, 42-50.  



32 

Technology) และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (Technology and 
Vocational Institute Act) แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนได้มี การศึกษาและฝึกอบรมมากขึ้น และได้เสนอให้มีการจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายแบบ Comprehensive (Comprehensive High School) 
 3.2 รัฐบาลได้วางแผนขยายการศึกษาภาคบังดับเป็น 12 ปีส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาสาย
อาชีวศึกษาและขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมให้เอกชนจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา  
 การรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันทางด้านอาชีวศึกษานั้น มีการ เปิดรับ
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School) เข้าศึกษา โดยแบ่ง 
โรงเรียนที่เปิดสอนในสายอาชีพไว้ 3 รูปแบบ คือ 
 1. Senior Vocational School โรงเรียนที่เปิดสอนสายอาชีพเฉพาะทางตาม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การโรงแรม การเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางทะเล หรือศิลปะ เป็นต้น      
โดยสามารถบริหารตนเองได้ เนื่องจากได้จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจ    
แตย่ังต้องมีการจัดหน่วยกิต ประมาณครึ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ    
ของประเทศ 
 2. Comprehensive High School เนื่องจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
บางส่วน อาจจะยังไม่สามารถ ตัดสินใจได้ว่าจะศึกษาต่อในสายอาชีพหรือสายสามัญ ดังนั้น          
ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996. กระทรวง ศึกษาธิการของไต้หวันจึงเสนอให้จัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้
ขึ้นมา โดยจัดการเรียนการสอนเหมือน กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป แต่ในปีที่สอง (เทียบ
กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. โรงเรียนจะ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และท าความเข้าใจทั้งใน
การเรียนสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนสามารถที่จะจัดสินใจได้ว่าจะเลือกเรียนแบบใด      
โดยขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัว ของนักเรียน และนักเรียนที่เลือกเรียนทั้งสองรูปแบบก็มีโอกาส    
เท่าเทียมกันในการที่จะศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา 
 3. General Senior High School with Vocational Programs มีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกับแบบที่ 2 เพียงแต่โรงเรียนประเภทนั้นจะมีหลักสูตรสายอาชีพบางสาขา ให้นักเรียนได้
เลือกเรียน โดยเฉพาะมีการแบ่งหลักสูตรและผู้เรียนอย่างชัดเจน ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการ
ตัดสินใจตั้งแต่ต้นที่จะเลือกเรียนหลักสูตรใดในสายอาชีพที่โรงเรียนได้ จัดเตรียมไว้ให้แล้ว 
 ทั้งนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทั้งสามแบบข้างต้น จะมีโอกาสเท่าเทียม       
กับผู้ที่จบจากโรงเรียนสายสามัญทั่วไปที่จะสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Academic 
University) หรือในมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (University & College of 
Science and Technology) ก็ได้ 
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การศึกษาด้านอาชีพในประเทศจีนมีขึ้นเป็นเวลาช้านานแล้ว และได้มีการยกระดับ    
การพัฒนาเรื่อยมา สภาแห่งรัฐได้จัดท า “Decision on Energetically Developing Vocational 
and Technical Education” เพ่ือก าหนดกรอบการท างานและวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามล าดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการก าหนด “Outline 
on Reform and Development of Education in China” เพ่ือให้ความส าคัญของการอาชีวศึกษา 
 ระบบการอาชีวศึกษาของจีนแบ่งเป็นการศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนและการอบรม
อาชีพทั่วไป 
 1. การศึกษาอบรมอาชีพในโรงเรียน เริ่มขึ้นหลังจากที่เด็กนักเรียนเรียนจบ การศึกษา
ภาคบังคับหรือส าหรับเยาวชนผู้ที่มีพ้ืนฐานการศึกษามาบ้าง และประสงค์ที่จะศึกษา อบรมด้านอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2. การศึกษาด้านอาชีพทั่วไป ส่วนมากเป็นการด าเนินการของบริษัทเอกชน ที่จะอบรม
และฝึกฝนลูกจ้างของตน กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจะด าเนินการร่วมกันในการ
จัดท ารายการอบรมผ่านศูนย์อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลูกจ้าง 
 ประเทศสิงคโปร์ 

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพในประเทศสิงคโปร์นั้น สถาบันเทคนิค
ศึกษา (Institute of Technical Education-ITE) ถือว่าเป็นหลักในการวิวัฒนาการศึกษาสายอาชีพ
ของสิงคโปร์ ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นหน่วยงาน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุนเพ่ือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะโดย ITE ประกาศอย่างชัดเจนว่า สถาบัน
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเทคนิคทั่วไป (Polytechnic) แต่เป็นสถาบันที่มีจุดมุ่งหมาย           
ในการฝึกอบรมเพ่ืออาชีพโดยเฉพาะ (Career-based Vocational Technical Education) โดยมี
เป้าหมายที่แท้จริงในการฝึกช่างเทคนิคและบุคลากรให้มีทักษะการท างานในอาชีพจากอุตสาหกรรม 
หรือกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศ นอกจากนั้น ITE ยังมีหน้าที่หลักในการที่จะเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษาหรือการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult learner) 

ปัจจุบันนักเรียนมัธยมในสิงคโปร์กว่า 25% เข้าเรียนต่อที่  ITE และกว่า 40%          
เข้าเรียนในสายอาชีพในโรงเรียน Polytechnic ดังนั้นลัดส่วนโดยรวมกว่า 65% ของผู้ เรียน           
จะเข้าเรียน ต่อในสายอาชีพ 
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 สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) มีระบบการจัดการทรัพยากรของวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก    
โดยการรวมกลุ่มวิทยาลัยขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้กันเข้าด้วยกันให้เป็นสถาบันขนาดใหญ่ 3 แห่ง และ
เปลี่ยนชื่อเป็น ITE College การท าเช่นนี้ท าให้ส่วนกลางของ ITE สามารถบริหารจัดการในภาพรวม
ได้โดยเฉพาะให้มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยกลุ่มนั้นตั้งอยู่และสามารถยกระดับ คุณภาพ        
ใน  ด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ง่ายกว่า นอกจากนั้นก็จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร ต่างๆ     
ด้วย ITE College แต่ละแห่งจะมีนักเรียนประมาณ 7,000 คน และสามารถบริหารจัดการตนเอง    
ได้เพ่ือให้มีจุดเด่นในพื้นท่ีของตนเองปัจจุบันมี ITE College อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ITE College East, ITE 
College West และ ITE College Central จุดเด่นของสถาบันเทคนิคศึกษา คือ มีนโยบายการก่อตั้ง
ชัดเจนโดยมีเป้าหมาย ที่จะแก้ไขปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาการเรียนการสอน รวมทั้งภาพลักษณ์         
ของการศึกษาในสายอาชีพ โดยเน้น คุณภาพระดับสากล มีการติดต่อท างานร่วมกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาหลักสูตรส าหรับเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น หลักสูตร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรทางด้าน Automation หลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะชั้นสูงเป็นต้น 

ประเทศออสเตรเลีย 
นโยบายการศึกษาสายอาชีพของประเทศออสเตรเลีย เน้นความเชื่อมโยงของการศึกษา

ด้านอาชีพ หรือที่เรียกกันว่า Vocational Technical Education (VTE) โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การมีสายวิชาชีพท าให้โรงเรียนมีความน่าสนใจ จนสามารถ  
ดึงนักเรียนที่อาจจะไม่ต้องการเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีการ
ท าข้อตกลงที่ชัดเจนกับการสอนแบบสายสามัญ ภายใต้หลักสูตรที่ผู้ ว่ า จ้างต้องการจริงๆ              
ซึ่งการท าเช่นนี้จะช่วยป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน เนื่องจากการฝึกสายวิชาชีพ               
ด้านอุตสาหกรรมภายใต้หลักสูตรที่ดีและอุตสาหกรรมให้การยอมรับ จะท าให้นักเรียนมีความสุข     
ในการเรียนและวางแผนอนาคตได้อย่างชัดเจนว่าตนเองมีทางเลือกที่จะท างานได้เลย แต่อย่างไร     
ก็ตามการฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรมจ าต้องสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง    
กับพ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นด้วย 

องค์ประกอบหลักๆ ของการจัดการศึกษาสายอาชีพในประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้ 
Australian Qualifications Framework (AQF), Australian Quality Training Framework 
(AQTF), Registered Training Organizations (RTOs) และState and Territory Registering 
Authorities 

1. Australian Qualifications Framework (AQF) คือ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ แห่งชาติ
ออสเตรเลีย แบ่งระดับคุณวุฒิ ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
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 1.1 Certificate I 
 1.2 Certificate II 
 1.3 Certificate III 
 1.4 Certificate IV 
 1.5 Diploma, 
 1.6 Advanced Diploma, 
 1.7 Vocational Graduate Certificate 
 1.8 Vocational Graduate Diploma 
2. Australian Quality Training Framework (AQTF) คือ กรอบคุณวุฒิคุณภาพ    

การฝึกอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นกรอบที่ ใช้ควบคุมคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม 
โดยจะใช้เป็นเกณฑ์ให้แก่องค์กรด้านการฝึกอบรมที่ ได้การรับรอง (Registered Training 
Organizations, RTOs) ได้ปฏิบัติตาม องค์กรด้านการฝึกอบรมที่ได้การรับรอง (RTO) นี้ ปัจจุบัน      
มีทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ เช่น วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง 
(Technical and Further Education : TAFE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุด และมี 270 แห่ง 
นอกจากนี้ยงัมีองค์กรเอกชน องค์กรการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3. State and Territory Registering Authorities คือ หน่วยงานทีช่วยรับผิดชอบ    
ในการรับรองและตรวจสอบองค์กรฝึกอบรม (RTOs) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ของประเทศ ซึ่งจะคอยให้การรับรองหลักสูตรต่างๆ ด้วย 

ในประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานอิสระหลักที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการศึกษา
ทางด้านการฝึกอบรมและอาชีพ คือ ส านักงานการฝึกอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian 
National Training Authority - ANTA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยผู้บริหารหรือ บุคลากร  
จากภาคอุตสาหกรรม ค าแนะน าต่างๆ จะส่งไปถึงสภาก ากับดูแลส านักงานการฝึกอบรม แห่งชาติ
ออสเตรเลีย (ANTA Ministerial Council) ซึ่งประกอบไปด้วย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและ
ตัวแทนของรัฐมนตรีที่ดูแลในแต่ละรัฐและอาณานิคม (Ministerial Representative from Each 
State and Territory) 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ลงนามในความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการที่จะ

ยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพในนามของ The Leonardo da Vinci Program โดยมีแผน
ใหญ่ที่จะช่วยให้มีการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อ สายสามัญ 50 : 50 ภายในปี พ.ศ. 2553    
โดยเน้นหนักในการใช้ข้อตกลงและนโยบายจาก The Copenhagen Process ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ในวาระของ The Copenhagen Process ที่จัดท าเม่ือพ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสมาชิกเพ่ิมเติมอีก 5 ประเทศ รวมเป็น 33 ประเทศ ได้เสนอให้     
มีการพัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในสายอาชีพ โดยการส่งเสริมทักษะแรงงาน
และปรับปรุงให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเสนอให้มี “ชุดเครื่องมือของยุโรป” (European Toolbox) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
และลูกจ้างสามารถเปลี่ยนงานและเคลื่อนย้ายออกไปท างานจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

3. การเสนอให้มีการพัฒนาการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพที่เท่าเทียมกันและใช้ร่วมกันได้
เพ่ือให้เกิดการยอมรับกันระหว่างประเทศสมาชิกโดยจะเน้นวิธีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในเรื่อง
ของผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) มากกว่าการก าหนดจ านวนปีที่เรียนผ่านมาหรือประเภทของสถาบัน    
ที่จบการศึกษามา 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แต่ละประเทศได้มีความพยายามในการจัดการและจัดท า
นโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ แต่เนื่องจากความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ และ
มาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้การสร้างก าลังแรงงานในสายอาชีพไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ
จ านวนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพในบางประเทศมีสัดส่วนลดจ านวนลง 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ตามที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการศึกษาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสาย
อาชีพภายในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการก าลังคนในระดับอาชีวศึกษา
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันพบว่า จ านวนผู้เรียนได้ลดลง อาจมีสาเหตุมาจากค่านิยมของผู้ปกครองที่
ต้องการให้บุตรหลานเรียนจบปริญญาเพ่ือให้ท างานในสายงานอ่ืน เพราะไม่ทราบความก้าวหน้า     
ในเส้นทางอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเท่าที่ควร และค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มีความแตกต่างจาก
การเรียนในสายอื่น อีกท้ังการเรียนในสายสามัญศึกษาปัจจุบันมีการเพ่ิมเป้าหมายการรับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น ส่งผลกระทบให้มีผู้สมัครเรียน
อาชีวศึกษาลดลง ส่วนส าคัญที่เป็นเหตุให้จ านวนผู้เข้าศึกษาในสายอาชีพลดน้อยลงคือภาพลักษณ์    
ในการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาทในนักเรียนสายอาชีพบางกลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติและ        
การยอมรับของผู้ปกครอง และไม่กล้าส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่ง    
ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการเนื่องจาก
ความไม่พร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร อาคารสถานที่ และข้อจ ากัดจากเงินอุดหนุนที่ได้รับ 
การรับรู้ของผู้เรียนในเส้นทางการเรียนสายอาชีวศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ       
ยังมีน้อย และข้อจ ากัดของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการจัดแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนมัธยม
ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการได้เท่าที่ควร 
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แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ การปรับการ
เรียนเปลี่ยนวิธีการสอน 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเช้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน    
มีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการ
ศึกษา ระหว่างกัน น าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน เพ่ือรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะ
การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบ
หน่วยกิต ระหว่างกัน จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 32    
มีการก าหนดนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงาน         
ที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการรองรับการน านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ในนาม             
ของ “ยุทธศาสตร์ 2555” ซึ่งก าหนดเป้าหมายความส าเร็จปี 2558 คือ “ความสงบสุข อยู่ดีกินดี     
มีงานท าและมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” พันธกิจที่ด าเนินการคือการพัฒนา
ยกระดับและจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สร้างรายได้
ที่มั่งคั่งและมั่นคงและเป็นบุคลากรที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม33 
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดก ารศึกษาจะต้องพัฒนาก าลั งคน              
ให้มขีีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ    
(พ.ศ. 2558 – 2564) มีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้ม   
การปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ ได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” หรือความช านาญ   
ในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะ          
ที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน คือ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ 

                                           
 

32 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ.  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 
ม.ป.ป.), 1. 

33 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง, รายงาน
การวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์แกอาชีพชุมชนในภาค
กลาง. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 1. 
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คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือท างาน คือ ทักษะพ้ืนฐาน ในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะ
อาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ 
 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2558         
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้ตระหนัก     
ถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือให้ ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
รู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผน           
ในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
ทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ 
และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน หรือศึกษาต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน34 
 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือให้สามารถผลิตก าลังคนให้มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก
ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ จึงเปลี่ยนบทบาทครู     
จากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียน       
ใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะ
เครื่องมือการเช้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้       
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการ
เรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึด นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง       
การพัฒนาต่อยอด คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้น ใช้อ านวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิต 
กลยุทธ์การโฆษณาและจัดจ าหน่ายกับกลุ่มที่มีบริบทเหมือน หรือใกล้เดียงกัน มิฉะนั้นคน หรือ    
กลุ่มบุคคล ประชาชน    ในชาติ จะกลายเป็นผู้ซื้อและผู้บริโภค เสียดุลทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญคือ

                                           
 

34 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ.  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 
ม.ป.ป.), 2. 
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ถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็น ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเปลี่ยนจาก 
Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วย      
การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 
(Learn to Search)    การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (learn to Construct)      
การสรุปผล การเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์      
ในสังคม (Learn to Service)35 
 การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้ จากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จัก
และคุ้นเคย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้เกิด
ค าถามอยากรู้พร้อมคาดเดาค าตอบ โดยอาศัยทักษะการสังเกต ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) 
ตาดู หูพัง จมูกดม กลิ่น ลิ้นชิมรส กายสัมผัส เก็บข้อมูลที่ดีที่มีรายละเอียดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ต่อจากนั้น จัดกิจกรรมการสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากล 
เพ่ือน ามาอภิปรายสร้าง กระบวนการกลุ่ม น าความรู้สากลมาสนับสนุนค าตอบที่คาดเดาก่อนหน้าว่า
เป็นที่ยอมรับถูกต้องเชื่อถือได้ หรือน าไปโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไป รับเอาความรู้
ใหม่มายึดถือแทน โดยอาศัยทักษะ การพิสูจน์เชิงเหตุผล อธิบายปรากฏการที่สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหา 
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้มาใช้สนับสนุน 
หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบนั้น นักเรียนยังได้ความรู้เพ่ิมเติมอ่ืนอีกมากมาย น าไปสู่ค าถาม          
ที่ค้างคาใจ หรือค าถามที่สงสัยลึกไปจากเดิม ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าสู่กระบวนการวิจัย
ศึกษาอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางที่เรียกว่า Project-Based Learning เกิดแรงบันดาใจคิดค้น พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง หรือวิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัดและสนใจเฉพาะด้านของบุคคล น าผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนในสังคมใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้   
ทุกขั้นตอนจะมีการประยุกต์น าเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศมาช่วยการเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 
 
 
 
 
 

                                           
 

35 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 5. 



40 

 ทักษะแห่งศตวรรษที 21  
 สร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ สร้างทางเลือกคุณภาพ สร้างระบบข้อมูล สร้างการมีส่วน
ร่วม 

1. คุณลักษณะด้านการท างาน การปรับตัว ความเป็นผู้น า 

2. คุณลักษณะด้านการเรียน การพัฒนาตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
3. คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ 

 วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการค ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าจ าเป็นต้องเรียนรู้
ให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะ 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการเรียนต้องเป็นการฝึก เป็น   
การลงมือท า Learning by Doing and Thinking36  
 แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ทฤษฎีด้านการเรียนรู้สมัยใหม่ ของ ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงหลัก          
7 ประการของการสอนที่ดี คือ ต้องเข้าใจความรู้เดิมของนักเรียน การจัดระบบความรู้ สร้างแรงจูงใจ 
การสอนโดยการปฏิบัติ และป้อนกลับ พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศชองการเรียน สุดท้าย 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้37 
 การจัดท าแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้       
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  1.1 การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตตั้งประเด็นค าถามจากแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา 
  1.2 การบูรณาการความรู้ และความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ 
  1.3 การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้ 
  1.4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน 
  1.5 การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน 

                                           
 

36 วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21. (กรุงเทพฯ : ส.เจริญการพิมพ์, 
2556), 28-35. 

37 เรื่องเดียวกัน, 40. 
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  1.6 การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
 2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  2.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัดสาขาอาชีพ 
ทัศนคติต่อการท างานและอาชีพ) 
  2.2 น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน 
(เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้) 
  2.3 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (คลังข้อสอบระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม) 
  2.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน และเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพ ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 
  3.1 สอนให้ เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่  21 มุ่ ง เน้นเชิงสหวิทยาการ
(Interdisciplinary : ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก 
  3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบ
การเรียนรู้ ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน  
  3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน 
การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  3.4 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตาม กระบวนการเรียนรู้
แบบ Project-Based Learning: PBL 
 4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
  4.1 ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 
  4.2 ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
  4.3 ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบ 
วิจารณญาณ 
  4.4 สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง    
ในตัวผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  4.5 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์และ          
จัดประสบการณ์ ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 
  4.6 ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
  4.7 แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ
สื่อสารให้ เกิดข้ึน 
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 5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  5.1 สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
  5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม         
การแบ่งปัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน รวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่   
การปฏิบัติในชั้นเรียน  
  5.3 สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิงที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียน
แบบ โครงงาน 
 5.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 จากระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษ
ที่ 21 ได้มีการจัดท าตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ38 ดังนี้  
 ตัวแบบ 1 การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น เป็นการด าเนินการให้มี
คลังแหล่ง เรียนรู้ คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
 ตัวแบบ 2 การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น เป็นการด าเนินการให้มีหน่วย
เรียนรู้บูรณา การข้ามรายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้จัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการและมีตาราง
เรียนปกติและตาราง เรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 
 ตัวแบบ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 7 กระบวนการคือ ทักษะการสังเกต การตรวจ การแสดงออกทางลักษณะและ
ค่านิยม 12 ประการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการการอภิปรายแลกเปลี่ยน ค าถามและ
คาดเดาค าตอบ การอภิปรายเชื่อมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรม           
วางแผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา และการอภิปราย
สรุปความรู้ สากลตามประเด็นค าถามและความรู้ที่ได้เพ่ิมเติม และมีการจัดท าใบความรู้ ประกอบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ตัวแบบ 4 การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการด าเนินการ      
ให้มี ใบกิจกรรม การจัดกระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการคือ การตั้งประเด็น
สนใจพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการค ารงชีวิต การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้าง
กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา นวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและชั้นตอน  

                                           
 

38  ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 12-13. 
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การสรุปผล สื่อสารน าเสนอรวมกลุ่มในวิชา ชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและมีผลงานตาม
สาขาความเชี่ยวชาญ 
 ตัวแบบ 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการด าเนินการให้มีเครื่องมือ
วัดผล ที่สามารถวัด คุณภาพ ด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับชั้นพฤติกรรมที่ระบุ      
ในตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบ ทุกตัวชี้-จัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่
ละใบกิจกรรม และมีเครื่องมือประเมินผล สมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่าง
ทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ในแต่ละกิจกรรมการท างานของแต่ละใบกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้แปลผล
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะ และบุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวชี้วัด
มาตรฐานรายวิชาที่จะแปลผลเป็นคะแนนเก็บ และแปลผลพฤติกรรมที่ แสดงออกเป็นระดับ
สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่ม วิชาชีพต่างๆ 
 ตัวแบบ 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path เป็นการ
ด าเนินการให้มี การประเมินบุคลิกภาพตามกลุ่มสาขาอาชีพให้กับนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจเลือก โปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชา
เพ่ิมเติมโดยกลุ่ม สถานประกอบการและความร่วมมือของอาชีวศึกษา การประเมินสมรรถนะสาขา
วิชาชีพของนักเรียน รายบุคคลจากความร่วมมือของสถาบันแรงงานจังหวัด และมีการเทียบโอนหน่วย
กิตรับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิที่ 2 
 ตัวแบบ 7 การประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการน า
เทคโนโลยีมา ช่วยจัดท าคลังทะเบียนแหล่งอาชีพ คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ จัดท าโปรแกรมการเรียน 
จัดท าหน่วยเรียนรู้ บูรณาการของแต่ละระดับชั้น จัดท าใบกิจกรรมเพ่ือมอบหมายให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ จัดท าความรู้และการสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน 
รายงานผลงานส่งการบ้าน จัดท า เครื่องมือวัดผลและประเมินผล และจัดท า Career Path นักเรียน
รายบุคคล 
 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจ เสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน
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ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็น
รูปธรรม โดยจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  คือ   
การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  พัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของคน ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ  
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม มีทักษะการท างานและ 
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ            
ที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ      
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ พัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มี
ทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิม
ทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี้ 1) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด โดยพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก             
2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่อง การสร้างอาชีพ 
รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40  รายได้
ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม  
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือ
สร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และ                
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความ
เหลื่อมล้ า 3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ  และ
คุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ 4) การสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา  และพร้อมรับผลประโยชน์จาก         
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การพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการ  ในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา  การไม่มี
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความรอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับ
กลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม  ผู้ประกอบการ          
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ครั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช . )  ได้ จั ดท าบน พ้ืนฐานข องยุทธศาสตร์ ชาติ  20  ปี                  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม     
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ถือเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ     
มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์“ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม      
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”และได้จัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 1: ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 1. ฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม       
อย่างครบถ้วน 
 2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
 3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบ     
กับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
 4. ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน   
 เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 1. สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 2.  ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงาน ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน  
 3. จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน  
 4. จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เพ่ิมข้ึน  
 5. ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพและ หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) อาท ิ
 1. โครงการประชารัฐเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ 
 2. โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด อาทิ 
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 1. โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาส               
ให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จ าเป็นและตรงตาม
ความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาได้ 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างยั่งยืน 
 3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจส าหรับบัณฑิตจบใหม่ด้านนวัตกรรม
และเศรษฐกิจดิจิทัล 
 4. โครงการออกแบบระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัย รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมายที่ 2: คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 1. จ านวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3: สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 1. จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน39 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ 
 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ในปัจจุบัน ด าเนิน 
การจัดโดยภาครัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยการจัดอาชีวศึกษาในระบบ 
โรงเรียนมี 4 หน่วยงานหลักที่ด าเนินการได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านัก

                                           
 

39 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://backoffice.onec.go.th 
/uploaded/ Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf 
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บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี      
การด าเนินการดังนี้40 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิ ชาชีพ    
เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับ
เทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้น
การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ีดี 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปีช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา  
ได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพ        
ให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคม        
ในโครงการและวาระพิเศษต่างๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็น   
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังส านึกการบริการสังคม 
นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทใน    
การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น 
 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ 
จ านวน 415 แห่ง 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชน 
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการการประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                                           
 

40 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 24-31. 



49 

 3. รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุน 
 4. ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการ
ก าหนดมาตรา 13 (4) 
 5. เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนอย่าง       
เป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน         
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการศึกษาเอกชน และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขต 
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นส านักงานเลขานุการ       
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเป็นองค์กรหลักใน          
การจัด และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีพันธกิจ     
ในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเป้าหมายการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา       
และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน จัดท าผลผลิตจ านวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
สมรรถภาพ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
183 เขต พ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับสถานศึ กษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
(อาชีวศึกษา) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 5,011 คน 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นองค์กรหลักหนึ่งในห้าองค์กร     
หลักของกระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ท าหน้าที่ ในการดูแล           
และรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา และจัดท าข้ อเสนอนโยบายและมาตรฐาน             
การอุดมศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และพันธสัญญาที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจัดตั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ในสังกัดที่
เปิดสอนระดับมัธยมปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) จ านวนทั้งสิ้น 3 แห่ง 1) วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ      
สหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 3) ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรมที่มีอ านาจหน้าที่       
ในการให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์        
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั่วไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ท าการสอน แสดง วิจัย และให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริมสืบสานสร้างสรรค์ 
ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายสายอาชีพในวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง และ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
 ในปีการศึกษา 2553 มีมักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)    
ที่ศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวนทั้งสิ้น 4,742 คน 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งผลการเรียนให้ได้มาตรฐาน 2) ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนา กิจกรรมเยาวชน  
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มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป       
ด้านกีฬาและนันทนาการสนับสนุนและพัฒนาการจัดตั้ งศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และนันทนาการ
ด า เนินการเกี่ ยวกับสิทธิ เด็กและสตรี  การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชน                 
ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ การพัฒนา
รูปแบบการจัดศูนย์พัฒนาเด็ก และการถ่ายโอน และ 3) ส่วนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษา
ท้องถิ่น ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา จัดท าแผนและประมวลกิจกรรม
โครงการ    ในการจัดท างบประมาณ ติดตามประเมินผล ติดตามการใช้ เงินงบประมาณ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษาตามกฎหมายก าหนด 
 ในปีการศึกษา 2553 มีมักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)    
ที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 2,058 คน 
 หน่วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
(อาชีวศึกษา) เฉพาะตามความต้องการของหน่วยงาน อาทิเช่น โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียน
ดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นต้น 
 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) นอกระบบ โรงเรียน
นั้นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย  นักเรียน   
ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นอกระบบโรงเรียน สังกัดส านักงาน กศน. 
ปีการศึกษา 2548-2550 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดลงเล็กน้อยในปีการศึกษา 2551    
โดยมีแนวโน้มว่าจะมีจ านวน นักเรียนถึง 31,555 คน ในปีการศึกษา 2553 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หน่วยงานในประเทศไทยที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษ า        
ตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ด าเนินการโดยภาครัฐและเอกชน โดยในระบบโรงเรียนนั้น        
มี 4 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) นอกระบบโรงเรียนนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
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การศึกษาภาคบังคับ 
  การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษา
ชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ41 (มาตรา 4. 
มาตรา 17) ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 การศึกษาภาคบังคับนั้นต่างจากการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่บังคับให้
ประชาชนต้องเข้าเรียนแต่เป็นสิทธิ ส่วนการศึกษาภาคบังคับเป็นการบังคับให้เข้าเรียน ถือเป็นหน้าที่
ของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ 
 ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันมักจะเรียกย่อๆ ว่า ระบบ 6 -3-3  หมายความว่า          
มีการจัดระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับ ชั้น)  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3 ปี (3 ระดับชั้น) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 3 ปี 
 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา 16 จะแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องจัดอย่าง 12 ปี  ซึ่งรวมถึงการศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2. ระดับการศึกษาอุดมศึกษา หรือหลังการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับ   
ต่ ากว่าปริญญา และปริญญา ส่วนประเภทการศึกษานั้นยังคงเปิดกว้างไว้ เช่น อาชีวศึกษา เป็นต้น 
 ส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)  ให้ถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาตลอดชีวิต 
 ในมาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษา    
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1. การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา         
ที่แน่นอน 

                                           
 

41 ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.  
เข้าถึงเมื่อ 16 สิงหาคม 2559. เข้าถึงได้จาก econ.tu.ac.th/archan/.../การศึกษา/พรบ.%20
การศึกษาภาคบังคับ%20๒๕๔๕.pdf. 
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 2. การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ  
หรือแหล่งความรู้อื่นๆ  
 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผล      
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย       
การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การท างาน  
 อย่างไรก็ตามแนวคิดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะถือว่าทั้ง 3 ระบบนี้คือ รูปแบบของ         
การจัดการเรียนการสอน  และจะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ  แต่จะท าก็ได้ไม่ท าก็ได้  
ไม่บังคับและจะให้มีระบบการเทียบโอนซึ่งคงไม่ง่ายอย่างที่คิด  คงต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา      
เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างสถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาอาจจะต้องคิดหลักเกณฑ์การเทียบโอนนี้ให้สถานศึกษาน าไปเป็นแบบของการเทียบโอน 
 การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย      
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การใช้ค าว่า "อุดมศึกษา" แทนค าว่า "การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย"  ก็เพ่ือจะให้ครอบคลุม การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา  ที่เรียน
ภายหลังที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว เป็นการให้ความส าคัญแก่การศึกษาระดับนี้ที่ถือกันว่า      
เป็นก าลังคนระดับกลางและพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง    
ได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติชุมชนครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง  
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง       
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เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่ ดีต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ42 
 หลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา     
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน             
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ         
การจัดการเรียนรู้  
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา   
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้  
 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและ        
มีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย  
 4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประมุข  

                                           
 
 42 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2551.), 2-3. 
 



55 

 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
มีความสุข 
 ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเป็น 3 ระดับ43 ดังนี้  
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก    
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรมโดย
เน้นการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6) การศึกษาระดับนี้ เน้นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
แต่ละคน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูงสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ       
มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้น าและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
 การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต ่าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นโดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของผู้เรียนดังนี้  
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดย     
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง  

                                           
 
 43 กระทรวงศึกษาธิการ, 3. 
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 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3) ให้จัดเวลาเรียน เป็นรายภาค
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมงคิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิตใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง    
ต่อภาคเรียนมีค่าน ้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 -6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงคิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิตใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียนมีค่าน ้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  
 
 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน44 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างเวลาเรียน 

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ /
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับม.
ปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 200  200  200  160  160  160  120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

240  
(6 นก.)  

คณิตศาสตร์ 200  200  200  160  160  160  120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

240  
(6 นก.)  

วิทยาศาสตร์ 80  80  80  80  80  80  120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

240  
(6 นก.)  

สั งคม ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80  80  80  80  80  80  120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

120  
(3 นก.)  

240  
(6 นก.) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

80  80  80  80  80  80  80  
(2นก.)  

80  
(2นก.)  

80  
(2นก.)  

120  
(3 นก.)  

 
 
 

                                           
 
 44 กระทรวงศึกษาธิการ, 17. 
 



57 

ตารางที่ 1 โครงสร้างเวลาเรียน (ต่อ) 

ศิลปะ 80  80  80  80  80  80  80  
(2 นก.)  

80  
(2 นก.)  

80  
(2 นก.)  

120  
(3 นก.)  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40  40  40  80  80  80  80  
(2 นก.)  

80  
(2 นก.)  

80  
(2 นก.)  

120  
(3 นก.)  

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  800 800 800 800 800 800 840 
(3 นก.) 

840 
(3 นก.) 

840 
(3 นก.) 

1,560 
(39 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 
(21 
นก.) 

120 
(21 
นก.) 

120 
(21 
นก.) 

360 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่ า 
1,680 
ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี รวม 3 ปี 
ไม่น้อยกว่า 
3,600 
ชั่วโมง 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2551., 18.  
 

การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นการศึกษาเฉพาะทาง
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด45 

                                           
 

45 กระทรวงศึกษาธิการ, 18-19. 
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 การจัดรายวิชาระดับประถมศึกษา 
 รายวิชาพ้ืนฐานสถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสมซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้ 1 รายวิชาต่อปีและให้ชื่อรายวิชาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือให้ชื่อตามเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น รายวิชาเพ่ิมเติมสถานศึกษาสามารถ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและก าหนดชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
ของรายวิชานั้น 
 การจัดรายวิชาระดับมัธยมศึกษา 
 รายวิชาพ้ืนฐานสถานศึกษาก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชาใน 1 ภาคเรียนและให้ชื่อรายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือให้ชื่อตามเนื้อหารสาระของรายวิชานั้นโดยก าหนดให้ 1 รายวิชามีค่า
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต  (1 หน่วยกิต คิดเป็น 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) เมื่อรวมจ านวน   
หน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน   
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รายวิชาเพ่ิมเติมสถานศึกษา
สามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและก าหนดชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นทั้งนี้ เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาเพ่ิมเติมทั้งหมดแล้วสอดคล้องกับโครงสร้าง
เวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 255146  
 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาของไทยตั้งแต่ต้นจนถึงสมัยที่มีการจัดตั้ งโรงเรียนแห่งแรก           
ในพระบรมมหาราชวังใน พ.ศ. 2424 นั้น ยังไม่มีระบบการศึกษาที่แน่นอน จนสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบดี            
(ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) จัดท าโครงการการศึกษาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในปี พ.ศ. 2441 ซึ่งโครงการนี้   
ถือว่าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกของไทย โดยเสนอแบ่งรูปการจัดการศึกษาออกเป็น
ประถมศึกษา (อายุ 7-10 ปี)  มัธยมศึกษา (ภาค 1 อายุ 11-13 ปี ภาค 2 อายุ 14-17 ปี) และ
อุดมศึกษา (อายุ 18-22 ปี) และใช้ต่อมาในปัจจุบัน เรียกว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละสมัย   
ได้มีการจัดและปรับปรุงระบบการศึกษาอยู่เสมอ 
 
 

                                           
 
 46 กระทรวงศึกษาธิการ, 38-40. 
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 ระหว่างปี พ.ศ.2456-2458 ได้มีการวางรูปโครงการศึกษาให้เหมาะแก่เวลาและการงาน 
โดยก าหนดชื่อการศึกษาทั้งปวงออกเป็น 2 ประเภท คือ สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา สามัญศึกษา
ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนอันเป็นความรู้สามัญ ซึ่งทุกคนควรจะรู้จักและวิสามัญศึกษาได้แก่การศึกษา
เล่าเรียนอันเป็นความรู้พิเศษ ซึ่งบุคคลพึงเลือกเรียนเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ไม่จ าเป็นต้องเรียน  ให้รู้    
ทุกอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสมัยใหม่ที่เรียกกันว่า ความถนัดตามธรรมชาติ และมีการปรับ
หลักสูตรโดยขยายหลักสูตรประโยคประถมศึกษาเป็น 5 ปี (วิชาสามัญ 3 ปี และวิชาอาชีพ 2 ปี) 
มัธยมศึกษา  8 ปี (อายุ 11-18 ปี)47 
 ในปี พ.ศ.2464 ได้มีพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษาให้กว้างขวางออกไปอีก     
เป็นการศึกษาส าหรับชาติ โครงการนี้มีค าแนะน าให้หาทางเลี้ยงชีพอย่างอ่ืน นอกเหนือจากอาชีพเป็น
เสมียนเพ่ิมเติมอีกด้วย หลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระบบการศึก ษา ก็ได้มี            
การเปลี่ยนแปลงด้วยโดยแบ่งประถมศึกษาเป็น 6 ปี (สามัญศึกษา 4 ปี และวิสามัญศึกษา 2 ปี) 
มัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนต้น และตอนปลายตอนละ 4 ปี48 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการจัดโรงเรียนมัธยมแบบ
ประสมมาใช้ในระบบการศึกษาของชาติ โดยรัฐบาลจะต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ รวมถึงสนองความต้องการของสังคมและบุคคลอีกด้วย 
และได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระดับการศึกษา โดยระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 4 ชั้น 
ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ชั้น ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นจาก 4 ปี 
เป็น 7 ปี  ส าหรับมัธยมศึกษานั้น ได้จัดออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งสายสามัญ
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนต้น 3 ชั้น และตอนปลาย 2 ชั้น ซึ่งสายนี้จะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับความรู้       
ที่เป็นทฤษฎีหรือ วิทยาการอีกสายหนึ่ง คือสายอาชีพ เรียนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพโดยตรง        
ส่วนหลักสูตรของโรงเรียนอาชีพต่างๆ ย่อมมีลักษณะและก าหนดเวลาเรียนต่างๆ ไม่เท่ากัน      
แล้วแต่ลักษณะของอาชีพ49 
 

                                           
 

47 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 2435-2507  (พระนคร: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2507), 187-190. 

48 โครงการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 89. 
49 กองเผยแพร่การศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสาร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 6 แผนการศึกษาแห่งชาติ, (พระนคร: โรงพิมพ์ รสพ., 
2504), 15-16. 
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หลักสูตรทักษะอาชีพ 
 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6      
ในปีการศึกษา 2555 (ค าสั่ง.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. ลงวันที่. 11 ก.ค. 51) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีจัดเป็นวิชาพ้ืนฐาน แต่แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้ส าหรับเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพรายวิชาเพ่ิมเติม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง และงานอุตสาหกรรมบริการ    
ซึ่งรายวิชาพ้ืนฐาน นักเรียนต้องเรียนให้ ได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต       
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รวม ๑๕ หน่วยกิต ตลอด 3 ปี แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน     
๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน ๕ หน่วยกิต และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 หน่วยกิต 
(ค าสั่ง สพฐ. ที่ 683/2552 ลงวันที่. 13 พ.ค. 52 และ ค าสั่ง สพฐ.ที่ 110/2555 ลงวันที่. 25 ม.ค. 55)   
 จากการศึกษาพบว่า มีการจัดเนื้อหาวิชาทักษะอาชีพภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียน
ทุกระดับ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่การจัดท าหลักสูตรทักษะอาชีพ
โดยตรงจะมีในมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพและแนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของส านักบริหารงานการศึกษา
ภาคบังคับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นต้นแบบ50 เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีตัวอย่างรายวิชา 5 กลุ่มงาน51 ดังนี้ 

                                           
 

50 ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 10-19. 

51 ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
10-19. 
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  1. กลุ่มงานบ้าน หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันในบ้านและครอบครัว 
เช่น  
    1.1 งานซักรีดเสื้อผ้า 
    1.2 งานซ่อมแซมเสื้อผ้า 
    1.3 งานท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน 
    1.4 งานเลี้ยงดูเด็กและคนชรา 
    1.5 งานดูแลสัตว์เลี้ยง 
    1.6 งานท าอาหาร 
    1.7 งานจัดตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน 
       ฯลฯ 
  2. กลุ่มงานเกษตร หมายถึง งานที่ท าเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการท าประมง 
เช่น 
    2.1 งานปลูกพืช 
      2.1.1 งานปลูกพืชผักสวนครัว 
      2.1.2 งานปลูกพืชทั่วไป 
      2.1.3 งานปลูกไม้ตัดต่อ 
      2.1.4 งานปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
      2.1.5 งานปลูกไม้ผลประเภทล้มลุก 
      2.1.6 งานปลูกไม้ผลเศรษฐกิจทั่วไป 
      2.1.7 งานปลูกข้าว  
        ฯลฯ 
    2.2 งานเลี้ยงสัตว์ 
      2.2.1 งานเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 
      2.2.2 งานผลิตลูกสัตว์ปีก 
      2.2.3 งานเลี้ยงสุกรขุน 
      2.2.4 งานเลี้ยงแพะ 
      2.2.5 งานเลี้ยงโคเนื้อ 
      2.2.6 งานเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารในท้องถิ่น 
      2.2.7 งานเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง  
        ฯลฯ 
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    2.3 งานท าการประมง 
      2.3.1 งานเลี้ยงปลาน้ าจืด   
      2.3.2 งานเลี้ยงปลาทะเล 
      2.3.3 งานเพาะเลี้ยงลูกปลา 
      2.3.4 งานเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง 
      2.3.5 งานเลี้ยงกุ้งน้ าจืด 
      2.3.6 งานเลี้ยงหอย 
      2.3.7 งานเลี้ยงปูทะเล  
        ฯลฯ 
 3. กลุ่มงานช่าง หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการท างานของช่าง เช่น  
    3.1 งานประดิษฐ์ของช าร่วย 
    3.2 งานประดิษฐ์ตุ๊กตา 
    3.3 งานเย็บย่ามและกระเป๋า 
    3.4 งานถักนิตติ้งด้วยมือ 
    3.5 งานเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
    3.6 งานเขียนภาพดอกไม้ 
    3.7 งานซ่อมรถจักรยานยนต์  
       ฯลฯ 
 4. กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ หมายถึง การประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการ หรือ
อ านวยความสะดวก เช่น   
    4.1 การจัดการโรงแรมและท่ีพักอาศัย 
    4.2 การจัดการรีสอร์ทไทม์แชร์และการพักผ่อน 
    4.3 โภชนาการอาหารและหลักอนามัย 
    4.4 หลักการการขนส่งผู้โดยสาร 
    4.5 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
    4.6 การจัดการครัว 
    4.7 การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม  
      ฯลฯ 
 5. กลุ่มงานอ่ืนๆ ที่โรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน  
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 หมายเหตุ   
 1. การเลือกรายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นอกเหนือจากรายวิชาที่ก าหนดในแนวการจัดการเรียนรู้นี้ นักเรียนอาจเลือกเรียนจากหลักสูตรอ่ืนใด
ที่เทียบเท่า 
 2. นักเรียนสามารถเลือกรายวิชา เป็นรายวิชาเพ่ือประกอบการอาชีพระหว่างเรียน 
 3. ให้นักเรียนเลือกเรียนตามโครงสร้างการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าหนดหรือตามสภาพท้องถิ่น 
 หลักการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 1. จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และท้องถิ่น อย่าง
หลากหลาย   ให้นักเรียนได้เรียนเทคนิคและทักษะอาชีพไปพร้อมๆ กับทักษะการจัดการทางอาชีพ 
ได้แก่ การส ารวจตลาด การวางแผนการผลิต การให้บริการ และการจัดจ าหน่าย 
 2. โรงเรียนจัดประสบการณ์โดยค านึงถึงประสบการณ์เดิมด้านอาชีพของนักเรียน 
 3. โรงเรียนระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ 
 4. โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของโรงเรียนและสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น   
 5. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ ไปใช้ในการ
หารายได้ในระหว่างเรียน 
 6. เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเสนอรายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 
 7. การออกแบบการเรียนรู้ ให้เน้นการท างานเป็นคณะบุคคล ร่วมคิด ร่วมท าร่วม
แก้ปัญหา และรับผิดชอบร่วมกัน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 ท างานระหว่างเรียน 
 รูปแบบที่ 2 โรงงานในโรงเรียน 
 รูปแบบที่ 3 โครงงานอาชีพอิสระ (การประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ) 
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 รปูแบบที่ 1 ท างานระหว่างเรียน 
 “การท างานระหว่างเรียน” เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมการ
อาชีพที่เน้นกระบวนการท างานและเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ได้ผลผลิตน าไปใช้ประโยชน์และหรือ
จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้    
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ส ารวจข้อมูลทางอาชีพ แหล่งทรัพยากรและวิทยากร เพ่ือเลือกเปิดสอนวิชาอาชีพ  
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น โดยเฉพาะอาชีพของผู้ปกครอง 
 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิชาอาชีพ การฝึกทักษะอาชีพ   
การจัดจ าหน่ายและการแบ่งปันรายได้ระหว่างโรงเรียนและนักเรียน 
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาอาชีพตามความถนัด ความสนใจและสภาพ
เศรษฐกิจของนักเรียน  
 4.  จัด ให้นั ก เรียนได้ศึ กษาขั้ นตอนการประกอบอาชีพที่นั ก เรี ยน เลื อกเรี ยน              
จากสถานการณ์จริงของอาชีพนั้นๆ ในท้องถิ่น 
 5. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เน้นกระบวนการ การ
ท างานภายในโรงเรียนหรือทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาโดยใช้วิทยากรภายนอกโรงเรียนตามกรณี 
ภายใต้การนิเทศ ติดตามก ากับของครูในโรงเรียน 
 6. จัดโครงการให้นักเรียนได้ช่วยประกอบอาชีพที่บ้าน ซึ่งผู้สอนจะต้องเตรียมการ
มอบหมายงานแต่ละอาชีพให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบและประทับใจในประสบการณ์ 
 7. จัดให้มีการจ าหน่ายผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยน าออกสู่ตลาด จัดท า
บัญชีรับ จ่าย คิดค านวณต้นทุน ก าไร ขาดทุน  
 8. นักเรียนท างานระหว่างเรียน 
 9. โรงเรียนจัดรูปแบบการบริหารเวลาเรียน และกิจกรรม การประเมินผลตามลักษณะ
อาชีพและปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละคน 
 10. ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและติดตามผลการด าเนินงาน 
 11. ครู นักเรียน ประชุมสัมมนาร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือเสนอแนะการด าเนินงาน 
 รูปแบบท่ี 2    โรงงานในโรงเรียน 
 “โรงงานในโรงเรียน” เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การผลิต การจ าหน่าย และการ
จัดการจากการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานของโรงเรียนที่มีสภาพการผลิต จ าหน่ายหรือบริการอยู่เป็น
ประจ า และมีรายได้ตามสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการจัดการทางอาชีพเสมือนเป็นสถานประกอบการจริง 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส ารวจอาชีพในท้องถิ่นตามความต้องการของตลาด ส ารวจทรัพยากร การลงทุน 
กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่ายและการบริหารรายได้ 
 2. วิ เคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาอาชีพกับกระบวนการทางอาชีพ           
เพ่ือตัดสินใจจัดระบบโรงงานในโรงเรียน โดยใช้ฝึกแรงงานของนักเรียนอันเป็นผลผลิตจากรายวิชา
เพ่ิมเติมการอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3. จัดตั้งโรงงานในโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ประจ า สามารถผลิต จ าหน่าย หรือบริการ       
ที่มีรายได้ประจ า 
 4. จัดให้นักเรียนปฏิบัติงานอาชีพ ในลักษณะเจ้าของโรงงานในโรงเรียน ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตบริหารจัดการ การจัดจ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพครบวงจร  
 5. จัดท าตารางการท างานแต่ละประเภท การจัดท าบัญชีรับจ่าย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
 6. ก าหนดค่าจ้างแรงงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
 7. จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผล หรือครูนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 รูปแบบท่ี 3   โครงงานอาชีพอิสระ 
 “การประกอบอาชีพอิสระ” เป็นรูปแบบการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ ที่มุ่งเน้น 
ให้นักเรียนท างานเป็นคณะบุคคล หรือกลุ่มหรือบุคคลที่ตนสนใจน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ส่วนตัวได้ หรือมีทักษะอาชีพเพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการประกอบอาชีพอิสระให้ชุมชนทราบ  
 2. ประชุมชี้แจงรูปแบบให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  ให้เข้าใจจุดประสงค์ วิธีด าเนินงาน และผลที่จะได้รับจากการเรียนรูปแบบนี้ 
 3. ให้นักเรียนที่สนใจเข้าเรียน และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง รวมทั้งพิจารณา
คุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการ และความเหมาะสมอื่นๆ    
 4. จัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ 
ครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง และอนุมัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ ของนักเรียน ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการ
สอน ติดตามนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิบัติงานอาชีพของนักเรียน 
 5. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจะท าโดยส ารวจความต้องการของตลาด
เลือกอาชีพที่จะด าเนินการ และส ารวจความพร้อมในการประกอบอาชีพของตนเองที่เลือก เช่น 
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ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจาก สถานประกอบการ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ผู้ร่วมงาน รายได้ เป็นต้น 
 6. นักเรียนเสนอโครงงาน เป็นโครงงานคณะบุคคลที่เหมือนกันในแต่ละ 4 กลุ่มงาน     
ที่ก าหนดให้คณะปฏิบัติงานพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ดังนี้ 
 หลักการเหตุผล การจัดการทางอาชีพ การลงทุน วัตถุดิบ สถานที่ประกอบการ การแบ่ง
ความรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดตกแต่ง การรักษาความสะอาด การบรรจุหีบห่อ 
การขนส่ง กฎหมายธุรกิจ การบัญชี รายได้และการแบ่งผลก าไร การสัมมนาร่วมกันระหว่าง                
ผู้เสนอโครงการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงาน
ของแต่ละอาชีพ 
 7. โรงเรียนจัดรูปแบบการบริหารเวลาเรียน และกิจกรรม การประเมินผลตามลักษณะ
อาชีพและปฏิทินปฏิบัติงานของคณะและแต่ละคน 
 8. ครู นักเรียน ประชุมสัมมนาร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือเสนอแนะ การด าเนินงาน 
 9. นักเรียนมีความจ าและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระได้ 
 แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 โดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงการสอนในระบบโรงเรียน มักจะนึกถึงการสอนแบบบรรยาย
โดยครูเป็นผู้ท าหน้าที่ป้อนข้อมูล ความรู้ ความคิด ให้แก่ผู้เรียน การสอนเนื้อหาแบบบรรยายยังคงมี
ความส าคัญในการอธิบายเนื้อหา และมีการพัฒนาการสอนแบบบรรยายไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 
 การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยี และศาสตร์ต่างๆ 
ตลอดจน สภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยแต่ละสภาพควรด าเนินการสอนด้วยวิธีการ      
ที่หลากหลาย ในการเรียนการสอนวิชาการอาชีพ ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
กระบวนการจัดการเพ่ือน าผลผลิตออกสู่การจ าหน่าย จึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน และ   
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ให้ได้หลายวิธี ซึ่งจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการประกอบอาชีพ และขอเสนอแนะแนวการจัด       
การเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยส่งเสริมให้นักเรียนน าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ
พ้ืนความรู้แนวทักษะจากวิชาสามัญมาปรับปรุงและพัฒนางานอาชีพโดยโรงเรียนให้ความรู้และทักษะ
ทางอาชีพ และทักษะทางการจัดการทางอาชีพเพ่ิมเติม นอกจากนั้นยังควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
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หารายได้เพ่ือช่วยตนเองระหว่างเรียน ซึ่งจะเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง อาจใช้รูปแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆเช่น ส่งเสริมให้ใช้ความรู้จากวิชา
วิทยาศาสตร์ ท าอาชีพการถนอมอาหารเป็นรูปต่างๆ  หรือใช้ความรู้วิชาภาษาไทยหรือวิชา
คณิตศาสตร์ เขียนสูตรการถนอมอาหาร เรื่องสั้นเกี่ยวกับการถนอมอาหาร เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเลือกใช้ทักษะ เทคนิค
อาชีพ และวัสดุท้องถิ่นต่างๆได้ ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองเพ่ือเลือกทักษะเทคนิคอาชีพและวัสดุท้องถิ่นในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้นักเรียน        
ในรายวิชาเดียวกันอาจจะเลือกทักษะเทคนิคอาชีพและวัสดุท้องถิ่นต่างกันได้ แต่ต้องเป็นไป        
ตามค าอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชา 
 3. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ควรจัดตามความถนัด ตามความสนใจของผู้เรียนตลอดจนความต้องการของ
ตลาดมีอาชีพที่หลากหลาย ฉะนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องจัดเป็นชั้นเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเลือก
เรียนวิชาการอาชีพเหมือนกัน แต่การจัดชั้นเรียนวิชาการอาชีพซึ่งเป็นวิชามุ่งเน้นการปฏิบัติ ควรจัดกลุ่ม
เล็กๆ 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการท างานอาชีพ โดยการจัดให้ไปเรียนรู้
อาชีพ          ในท้องถิ่น เรียนรู้ลักษณะอาชีพต่างๆ  ขั้นตอนการประกอบอาชีพ การตลาด ปัญหา
อุปสรรคในอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นความส าคัญของอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน หรือ
เลือกอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง 
 5. จัดให้ผู้เรียนได้ส ารวจอาชีพ และแหล่งวัสดุอาชีพในตลาดของท้องถิ่น ภาวะและ
แนวโน้มของตลาด ตลอดจนช่องทางการประกอบอาชีพ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเรียนหรือ
เลือกอาชีพ 
 6. การเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ต้องจัดตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีความรู้
พ้ืนฐาน หรือความสามารถเฉพาะอย่างไม่เท่ากัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม
การอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงไม่ควรให้ผู้เรียนทั้งชั้นท าเหมือนๆ   
กัน ฉะนั้นครูจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ ผู้ช่วยเหลือชี้แนะการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม ให้ทุกคนได้มีโอกาสทดลอง ลองผิดลองถูก หาทางแก้ปัญหา ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ 
และมีประสบการณ์ในอาชีพ โดยอาจใช้ใบสั่งงาน ใบแนะน าการปฏิบัติงาน ใบความรู้  ใบงานพียงพอ
และข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
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 7. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในการประกอบอาชีพ อาจจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้
ขั้นตอนการท างาน ตลอดจนอุปสรรค ปัญหา การแก้ไขจากสภาพจริงแล้ว ผู้เรียนยังได้เรียนรู้
กระบวนการจัดการอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  
 8. ผู้สอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านอาชีพโดยตรง อาจจะเป็นบุคคลอ่ืนที่ สนใจ มีความสามารถ   
ในอาชีพนั้น โดยการเรียนรู้อาชีพนั้นๆ ด้วยวิธีต่างๆ หรือผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ทั้งทักษะอาชีพ และทักษะการจัดการไปพร้อมๆ กัน 
สามารถเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยเฉพาะผู้ช านาญการเฉพาะทาง ซึ่งหายาก 
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรท้องถิ่น เช่น วิชาอาชีพด้านทอผ้าพ้ืนเมือง ช่างท าทอง ท าผ้าบาติก ขนมไทย 
ท านา ฯลฯ 
 9. การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในทุกๆ รายวิชาต้องปลูกฝังคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์  
ความประหยัด ความรับผิดชอบต่องานอาชีพและคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและสังคม  
นอกจากนั้น ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ ควรปลูกฝังคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ อันประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ    
มีวินัย ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์  มีความซื่อสัตย์สุจริตเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ  
 10. ความรู้ความสามารถทักษะทางอาชีพ  และการจัดการทางอาชีพย่อมสามารถ    
ถ่ายโอนไปใช้กับงานอ่ืนได้ ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์
บางอย่างไปใช้กับงานอ่ืนๆ หรือพัฒนาอาชีพและผลผลิตให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามกลไกของตลาดและสภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประหยัด
แรงงาน และวัสดุ  
 11. จัดให้มีครูผู้สอนควบคุม ดูแล นิเทศ และติดตามก ากับการฝึกประสบการณ์       
ของผู้เรียนในสถานฝึกงานนอกโรงเรียน ผู้ท าหน้าที่นี้อาจจะเป็นครูผู้สอนวิชาการอาชีพ หรือครูผู้สอน
อ่ืนที่โรงเรียนเห็นสมควร แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการสอนงานอาชีพ และ      
รู้ระเบียบการฝึกประสบการณ์อย่างดีและต้องท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมการฝึกงาน ดูแลความประพฤติ   
ของผู้เรียนขณะปฏิบัติงานเพ่ือมิให้สถานฝึกประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว และนอกจากนั้น
ยังเน้นการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ตามรายการและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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 12. การจัดการเรียนการสอนด้านงานช่างที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนเป็นอันตราย และสิ้นเปลือง ต้องปลูกฝังและส่งเสริมกิจนิสัยในด้านความรอบคอบ ระมัดระวัง
ละเอียดแม่นย า เพือ่เกิดความปลอดภัย ใช้วัสดุอย่างประหยัด และได้ผลงานที่ประณีต มีคุณภาพและ
ต้นทุนต่ า  
 การใช้แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ ตลอด 
3 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต นอกจากนี้ยังอาจจะใช้เวลาของกิจกรรมอิสระฝึกทักษะ 
เทคนิคอาชีพหรือประกอบอาชีพระหว่างเรียนได้ 
 รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          
มุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนหารายได้เพ่ือการครองชีพที่สุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นกระบวนการ
เรียนรู้ต้องเรียนรู้ทั้งทักษะและเทคนิครายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีให้เกิดความช านาญ และจะต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการทางวิชาการทักษะอาชีพ 
ได้แก่ การวางแผนการผลิต การจัดจ าหน่ายทุกขั้นตอน ตลอดจนการบัญชีและกฎหมายต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรัฐบาล ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ว่า จะเร่ง
สร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น การจัดการศึกษา
ภาคบังคับ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการยกระดับความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะ
เพ่ือการประกอบอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนและผู้ปกครองจึงควร     
ช่วยแก้ไขค่านิยมด้านการประกอบงานรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและสร้างเจตคติทางรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน ให้สามารถออกไป ประกอบวิชาอาชีพได้ตามควรแก่วัย ทั้งนี้
จะต้องจัดรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้นัก เรียน
เลือกเรียน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและความถนัด ความสนใจของนักเรียน          
ซึ่งอาจจะผลิตคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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 1. กลุ่มผู้เรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วออกไป
ประกอบอาชีพ การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ควรมุ่งเน้นเป็นการผลิตนักเรียนออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และมีพ้ืนฐานความช านาญทางวิชา
อาชีพเพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 
 2. กลุ่มผู้เรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วประสงค์
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรจัดรายวิชาเลือกทั้งวิชาสามัญที่เป็นพ้ืนฐาน          
ในการศึกษาต่อและรายวิชาเพ่ิมเติมการอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ควบคู่กันไป 
 3. กลุ่มผู้เรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่จบการศึกษาภาคบังคับมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานไปศึกษาต่อวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาได้ 
 แนวทางการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 1. ในกรณีที่ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในท้องถิ่น การจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค านึงถึงอาชีพของ
ผู้ปกครองด้วย เพ่ือสนองนโยบายของการศึกษาภาคบังคับ ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยธุรกิจ
ครอบครัวและเป็นการน าเอาความรู้และทักษะรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้     
การงานอาชีพและเทคโนโลยีจากโรงเรียน ไปพัฒนาอาชีพของชุมชน 
 2. การจัดให้ผู้เรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะ
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจจะเลือกรายวิชาที่มีความสนใจหรือ
ความถนัด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และทักษะไปประกอบอาชีพ เช่น การเพาะเห็ด ช่างท าทอง    
ท าผ้าบาติก  ขนมไทย  ท านา ฯลฯ 
 3. การจัดให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นสาขาเดียวกัน  
 4. ให้มีการเปลี่ยนรายวิชาในการวางแผนเลือกรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพตลาด สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ผู้เรียนจึงควรมีโอกาสปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยเฉพาะวิชาในสาขาเกษตรกรรม
ต้องคาดคะเนการตลาด หากราคาผลผลิตตกต่ าควรเปลี่ยนชนิดผลิตผลหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ และ
นอกจากนั้นอาจจะพบว่านักเรียนบางคนก าหนดรายวิชาในแผนการเรียนไว้แล้ว เมื่อเริ่มเรียนวิชา    
ในรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมเติมนั้นๆ  แล้วพบว่าไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง ให้ผู้ เรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ 
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 5. การจัดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ควรบูรณาการ มีการแนะน าให้วางแผน เลือกรายวิชาที่มีทักษะเทคนิค ที่เอ้ือต่อกัน
ตามความถนัดของผู้เรียนซึ่งจะสามารถน าความรู้ ทักษะเหล่านั้นไปใช้ในการประกอบการวิชาชีพได้ดีขึ้น 
 6. การจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่มีกระบวนการทางอาชีพยาวนานจะไม่สามารถ
ฝึกทักษะเทคนิครายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
ครบถ้วนใน 1 ภาคเรียน จึงควรจัดให้ฝึกทักษะเทคนิครายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้นๆ จากผลงานผู้เรียนรุ่นก่อนๆ หรือจากงานของโรงเรียน
หรือจากสถานประกอบการ รายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีอิสระเช่น รายวิชาการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ พืช ไม้ผลบางชนิดมีอายุการปลูกถึง 2 ปี 
นักเรียนยังไม่ได้ฝึกทักษะการขยายพันธุ์ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรจัดให้ฝึกทักษะกับ
ผลผลิตของรุ่นพี่ หรือส่งไปปฏิบัติในสวนของชุมชน  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จัดท า
ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเป็นตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรมัธยมแบบผสมสามัญ-ทักษะอาชีพ ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรมัธยมแบบผสมสามัญ-ทักษะอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หมาย
เหต ุ

ม.1 ม.2 ม.3  

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  

      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.)  

      คณิตศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.)  

     วิทยาศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.)  
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.)  

ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.)  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.)  

ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.)  
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน ) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.) 880 (22  นก.)  

 

             กิจกรรมแนะแนว     

             กิจกรรมนักเรียน 
        -       ลูกเสื่อ ยุวกาชาดฯ 
ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 

              กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120  
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรมัธยมแบบผสมสามัญ-ทักษะอาชีพ (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 

งานคหกรรม อาหาร ขนม 80 (2  นก.)    

งานสมุนไพร เพื่อเป็นยารักษาโรค 80 (2  นก.)    

การตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 80 (2  นก.)    

งานเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 80 (2  นก.)    

งานพืชผักกินได้ 80 (2  นก.)    

พื้นฐานงานบัญชี  การเงิน  80 (2  นก.)   

พื้นฐานงานขาย  80 (2  นก.)   

พื้นฐานงานตลาด  80 (2  นก.)   

พิมพ์สัมผัส 40  40 (1  นก.)   

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  80 (2  นก.)   

งานสาธารณูปโภคในบ้าน  40 (1  นก.)   

สาขาวิชาไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

400 (10  นก.) 
 

เลือกเรียน 
สาขาใด 
สาขาหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กบั 
ความ
พร้อมของ
โรงเรียน  
หรือ ขอ
ความ
ร่วมมือ 
จัดการ
เรียนการ
สอน ใน
วิทยาลยั 
เทคนิค ที่มี
ความ
พร้อม 

สาขาวิชาครื่องจักรกลการเกษตร 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมยาง 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 

สาขาวิชาการก่อสร้าง 

สาขาวิชาการขาย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาธุรกิจค้าปลีก 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรมัธยมแบบผสมสามัญ-ทักษะอาชีพ (ต่อ) 

สาขาวิชาเสริมสวย 

  

 ด้าน 
เครื่องไม้ 
เครื่องมือ
อุปกรณ์ 
หรือ ขอ
ความ
ร่วมมือ  
บุคลากร
ท้องถิ่น มา
สอนใน
โรงเรียน 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น 

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค 

สาขาศิลปะการดนตรี 

สาขาวิชาภาพถ่ายและวีดิทัศน์ 

สาขาวิชาเครื่องประดับ อัญมณี 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สาขาวิชาขนมไทย 

สาขาวิชาตามความต้องการท้องถิ่น 

   รายวิชาเพิ่มเติม 400 (10 นก. ) 400 (10 นก. ) 400 (10 นก. )  

รวมเวลาเรียน/ชั่วโมง/หน่วยกิต/ปี 
1400 

(32 นก.) 
1400 

(32 นก.) 
1400 

(32 นก.) 
 

 
          กลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
ที่ผู้เรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับสามารถเลือกเรียนกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบ้าน      
กลุ่มงานเกษตร กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มงานอ่ืนๆตามความพร้อมของ
โรงเรียนเพ่ือนักเรียนจะน าความรู้ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเหล่านี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน          
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานที่จะไปเรียนวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาต่อไป  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรมวิชาการ ได้ศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ ควรมีการส ารวจความต้องการและสภาพของท้องถิ่น ร่วมมือกับวิทยากร และ
นักวิชาการในท้องถิ่นไม่จัดหลักสูตรกว้างเกินไป และโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การสอน จัดครูให้ตรงวิชาและเป็นครูที่มีประสบการณ์  นอกจากนี้ควรส ารวจความพร้อม 
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ความต้องการ ความถนัดของนักเรียน สร้างค านิยมให้ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียน
วิชาอาชีพ52 
 วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์53 ได้วิจัยเรื่อง การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด          
ปัญจะปฏิรูป ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ในภาพรวม และ
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา การปฏิรูปการ
บริหารทรัพยากร และการปฏิรูประบบบุคลากรการอาชีวศึกษา ตามล าดับ 
 วนิดา  ใจสุข ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนต่อสภาพ     
การจัดการเรียนการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ส่วนกลาง กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ในการให้ความรู้
เพียงพอส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพและศึกษาต่อไปได้ 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ สื่อการเดรียมการสอนที่ใช้ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์มากขึ้น   
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้วัสดุยาและอุปกรณ์  มีความพร้อม ให้  
การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทันท่วงที 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับมาก ในด้านน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้ เรียน             
5) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน ระดับมาก ในด้านผู้สอน 
 
ใช้วิธีสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ และวิธีการใช้นักเรียนเป็นส าคัญ54 
 ภูษิต ช่างค า ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ าไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จากบริบท
และสภาพปัญหาของสถานศึกษา ที่ว่าครูมีไม่ครบชั้น ครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ครู

                                           
 

52 กรมวิชาการ, “รายงานการวิจัยสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานวิชาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2534), บทคัดย่อ. 

53 วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์, “การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด ปัญจะปฏิรูป ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” (พระจอมเกล้า, 2545), บทคัดย่อ. 

54 วนิดา  ใจสุข,  “ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนต่อสภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มท่ี 
3 กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภัฎพระนคร, 2546), บทคัดย่อ. 
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ได้รับการอบรมบ่อย และเป็นการอบรมที่ครูไม่เต็มใจ การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบ 
บูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนและก าหนดแนวทาง  
ในการพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเลือกสาระภาษาไทยเป็นแกนกลาง       
ในการบูรณาการ จากการบูรณาการพบว่า สถานศึกษาสามารถสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาได้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น55 
 รังษี ทองพันธุ์ ได้ศึกษา สภาพปัญหาและผลส าเร็จการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
(การฝึกทักษะอาชีพ) และการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ของศูนย์บริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอในจังหวัดสกลนคร พบว่าวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาอาชีพและการศึกษา คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับวิทยากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการด า เนินงานตามกระบวนกา รจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เ พ่ือให้มีความรู้ ความเข้ า ใจ                  
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดท าและพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ การจัดระบบแนะแนว
การศึกษาและการวิจัย56 
 มนูญ  สุตีคา ได้ศึกษาสมรรถภาพของครูช่างอุตสาหกรรม ในทัศนะของผู้บริการและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคเหนือ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถภาพครูควรมี 1) สมรรถภาพด้านบุคลิกลักษณะ           
2) ด้านการให้ค าปรึกษา แนะแนว และปกครอง 3) ด้านมนุษย์สัมพันธ์และสังคม 4) ด้านวิชาชีพช่าง 
5) ด้านการสอน และ 6) ด้านการวางแผนและสมรรถภาพด้านการประเมินผล57 
 พิทยา  ชินะจิตพันธุ์ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวีภาคี สาชาช่วงอุตสาหกรรม พบว่า ได้พัฒนาชุดฝึกอบรม 6 ชุด ได้แก่ 1) หลักการ      

                                           
 

55 ภูษิต ช่างค า, “การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ าไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2” (ปริญญาครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550), บทคัดย่อ. 

56 รังษี ทองพันธุ์, “สภาพปัญหาและผลส าเร็จการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (การฝึก
ทักษะอาชีพ) และการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ของศูนย์บริการ การศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอในจังหวัดสกลนคร” (ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2551), บทคัดย่อ. 

57 มนูญ  สุตีคา, “สมรรถภาพของครูช่างอุตสาหกรรม ในทัศนะของผู้บริการและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคเหนือ” (2553), 
บทคัดย่อ. 
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จัดการเรียนการสอน 2) การจัดแผนการฝึกอาชีพอาชีวศึกษา 3) การสอนงาน 4) การวัดและ
ประเมินผล     5) การเตรียมความพร้อมและการควบคุมติดตาม 6) ระบบเครือข่ายอาชีวศึกษา  ส่วน
สนับสนุน      3 องค์ประกอบ คือ 1) ศูนย์เครือข่ายทวีภาค 2) ศูนย์ฝึกอบรม และ 3) ศูนย์บริการ58 
 สุนันทา  สังขทัศน์ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คระกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) พบว่า ใช้แนวคิด BSC 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) มิติด้านผู้เรียน 2) มิติด้านกระบวนการภายใน 3) มิติด้าน
การเงิน และ 4) มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต อีกทั้ง รูปแบบที่ ใช้มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย59 
 พิศณุ  ทองเลิศ ได้ศึกษา นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          
ในสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 7 องคป์ระกอบ คือ การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระบบ
การด าเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นโยบายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความร่วมมือการ
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวัด และประเมินผล หลักสูตรและคุณลักษณะผู้เรียน60  
 ธรรมจักร  ราชฉวางได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม พบว่า รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะส าหรับครูช่าง

                                           
 

58 พิทยา  ชินะจิตพันธุ์, “รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
, 2553), บทคัดย่อ. 

59 สุนันทา  สังขทัศน์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา” (วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, 2554), บทคัดย่อ. 

60 พิศณุ ทองเลิศ, “นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา” (ปริญญาปรัชญาดุษฎืบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทคัดย่อ. 
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อุตสาหกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเห็นว่าสื่อประเภทเอกสารชนิดบทเรียนโมดุล 
เป็นสื่อส าหรับใช้กับหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเหมาะสมที่สุด61   
 เมธีศิน  สมอุ่มจารย์ ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม          
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกรมอาชีวศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) สมรรถนะ 2) วิธีการพัฒนาสมรรถนะ และ 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก62 
 ไพฑูรย์  ทองสุข ได้ศึกษาการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในการปฏิบัติการสอน
วิชาเกษตรของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาในการปฏิบัติการสอนวิชาเกษตรอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้          
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร 2) ด้านคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร       
3) ด้านความมีเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร 4) ด้านภูมิคุ้มกันที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนวิชาเกษตร และ 5) ด้านความพอประมาณในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร  นอกจากนี้ 
ครูเกษตรระบุปัญหาและอุปสรรคในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติการสอนวิชา
เกษตร ได้แก่ แหล่งน้ าไม่เพียงพอในบางฤดูกาล วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรส าหรับฝึก
ปฏิบัติช ารุดและไม่เพียงพอแก่การใช้งาน และขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาเกษตร63 
 ธานินทร์  ศรีชมพู่ ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ รูปแบบ 5 องค์ประกอบ             

                                           
 

61 ธรรมจักร  ราชฉวาง, “รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม” (เทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 2556), 
บทคัดย่อ ข-ค. 

62 เมธีศิน  สมอุ่มจารย์, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกรมอาชีวศึกษา” (นเรศวร, 2556), 169-181. 

63 ไพฑูรย์  ทองสุข, “การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติการสอน
วิชาเกษตรของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์” (ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2556), บทคัดย่อ. 
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1) คณะกรรมการบริหารงาน 2) ขอบข่ายงานการบริหารงาน 8 ภารกิจ 3) กระบวนการ 4) สมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และ 5) ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จในการบริหารอาชีวศึกษา64 
 พรณรงค์ วรศิลป์ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการฝึกทักษะ
อาชีพในสถานประกอบการแบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร ระดับปริญญาตรี พบว่า 
หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร คือ ด้านความพร้อม           
ของสถานศึกษา ต้องประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจเรื่องทวิภาคีตรงกัน จัดผู้รับผิดชอบให้ความรู้ความ
เข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าใจ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพ่ือ   
เป็นที่ฝึกงาน ประสานสถานประกอบการ ด้านความพร้อมของบุคลากร ต้องเตรียมครูวิชาชีพเฉพาะ
ทางในสาขาที่เปิดสอน พัฒนาครูในวิทยาลัยโดยฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้านประเมินผล    
ควรสร้างข้อก าหนดของวิธีการประเมินผลร่วมกัน ติดตามช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการฝึกทักษะ
อาชีพ ประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกับสถานประกอบการ ด้านสถานประกอบการ ควรเลือกสถาน
ประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ ด้านนักศึกษา ควรมีการคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้าเรียน
แบบทวิภาคี ผู้ปกครองต้องเข้าใจ65 
 นริศ  แก้วสีนวล ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ พบว่า ตัวแบบสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้มี             
5 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ             
3) การพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 4) กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ
ในสถานศึกษา และ 5) ภารกิจและของข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา66  

Darnelle H. Wilson ได้วิจัย เรื่อง VOCATIONAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL: 
A FUTURE OUTLOOK พบว่า 1) นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษา
มักจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) การเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการมีผลกระทบ

                                           
 

64 ธานินทร์  ศรีชมพู่, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” (นเรศวร, 2557), บทคัดย่อ. 

65 พรณรงค์ วรศิลป์, “การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการฝึกทักษะอาชีพใน
สถานประกอบการแบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร ระดับปริญญาตรี” (สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2557), 
บทคัดย่อ. 

66 นริศ  แก้วสีนวล, “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ” (สงขลานครินทร์, 2558), 59-71. 
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น้อยมากจากการมีส่วนร่วมในโครงการอาชีวศึกษาของนักเรียน 3) ถ้านักเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วม
หลักสูตรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมัธยม โอกาสจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 4) ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าผู้ที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนมัธยมอ่ืน ๆ67 

Gloria K. Turner ได้วิจัยเรื่อง Understanding Industry Experiences of 
Vocational High School Teachers Transferring Skills to Students: A Qualitative 
Phenomenological Study  พบว่า นักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ขาดทักษะวิชาชีพ 
ควรเพ่ิมทักษะเหล่านี้ไว้ในแผนการสอนเพ่ือเสริมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสภาพแวดล้อมการท างาน         
ในปัจจุบัน รวมถึงครูจะถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในบทเรียนและหลักสูตร68  

Merlene Jones ได้วิจัยเรื่อง The Effects of Transitional Challenges on Ninth-
Grade School Dropouts พบว่า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การไม่ได้เตรียมพร้อมด้านการศึกษา 
วินัยในการเข้าเรียน และการลงโทษทางวินัย ไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้า จึงควรจัด  หลักสูตรทักษะ
วิชาชีพเพ่ิมเข้าไป ในระดับมัธยมศึกษาปี 3 ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลครั้งใหญ่และเป็นประโยชน์   
ต่อชุมชนขนาดใหญ่69 

Clara Izadi Calabrase ได้วิจัยเรื่อง Post High School Transition : A Handbook 
for Documenting Pre-Vocational and Transition Experiences That Occur During High 
School พบว่า งานวิจัยชิ้นนี้และคู่มือนี้ จะช่วยนักเรียนพิการ ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มี ประสิทธิผล

                                           
 

67 Darnelle H. Wilson. "Vocational Education in High School: A Future 
Outlook " Capella University, 2008. 

68 Gloria K.Turner. “Understanding Industry Experiences of Vocational High 
School Teachers Transferring Skill to Students: A Qualitative Phenomenological 
Study”.  Northcentral University, 2016. 

69 Merlene J. “The Effects of Transitional Challenges on Ninth-Grade 
School Dropouts”. Walden University 2017. 
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มากขึ้น ช่วยให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา ช่วยให้ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมใน   
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา70 
 

สรุป 
 

 จากงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ โดยส่วนใหญ่ เป็นการน าทฤษฎีการบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร     
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ในเรื่องของการ กระบวนการ การวางแผน การจัดองค์กร    
การสั่งการ และการควบคุม ในงานวิจัยยังได้กล่าวถึง การบริหารงาน  การจัดการทักษะอาชีพ ที่ต้องรู้      
ถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  เพ่ือให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพมีรายได้     
ที่สามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัวได้  อีกทั้งยังกล่าวถึง
นโยบาย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12         
ที่กล่าวถึง การเตรียมพร้อมด้านก าลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะ  
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม มีทักษะ     
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะ          
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะ  
การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อ
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ พัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัย
แวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นมากขึ้น
ในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น อีกทั้งยังกล่าวถึง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12      
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น
คนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม      

                                           
 

70 Clara Izadi Calabrase. "Post High School Transition: A Handbook for 
Documenting Pre-Vocational and Transition Experiences That Occur During High 
School", Alliant International University, 2012. 
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มีคุณธรรมและจริยธรรม น าไปสู่การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551    
ที่มีวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ     
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประมุข      
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง เจตคติทีดี่ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดท าหลักสูตรทักษะอาชีพ โดยยึด กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาภาคบังคับของส านัก
บริหารงานการศึกษาภาคบังคับเป็นแนวทางหลัก    
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 2) เพ่ือยืนยันแนวการปฏิบัติของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยใช้วิธีการด าเนินการวิจัยโดยรวม     
(mixed methodology)71 โดยเริ่มด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ การวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการด าเนินการวิจัย
ประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นการด าเนินการวิจัย และ
ขั้นการรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ

วิจัย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย

เริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของปัญหา  ด้วยการศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากสื่อหลากหลาย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ขอค าแนะน าและความเห็นชอบในการ

                                           
 

71 Abbas Tahakkori and Charles Tedis, Mixed Methodology : Combining 
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Californaia: 

Sage, 1998) : 21-25 . 
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จัดท าโครงร่างการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข และจัดท าโครงร่าง
ของงานวิจัยเสนอขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และ      

การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  จากเอกสาร ต ารา 
ข้อมูล สถิติ งานวิจัย บทความ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
(content analysis)  

1.2 สรุปตัวแปร การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ (content synthesis) เพ่ือน าไปสร้างข้อค าถามและแบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติ 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัย เป็น 2 ส่วนได้แก่ การวิเคราะห์

องค์ประกอบ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ     
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และส่วนที่ 2 ได้แก่ การวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ การบริหาร     
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  โดยการยืนยันรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารการจัดการเรียน  
การสอนทักษะอาชีพ 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 1. น าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มาจัดท าเป็น 
แบบสอบถาม (opinionnaire) เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นแบบลิเคอร์ท (likert scale) ในระดับ
ผู้ปฎิบัติโรงเรียน 2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรง (content 
validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ 
ทีเรียกว่า IOC (index of item objective congruence)  น ามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ และ
ทดลองใช้เครื่องมือ (try out)  กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มท่ีใช้ในการวิจัย และน ามา วิเคราะห์หาค่า
ความเที่ยง (reliability) โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha 
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coefficient)72   3. น าแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และ ตัวแปรด้านการการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับ จากหน่วยวิเคราะห์ คือ ผู้บริหารโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  4. น าแบบสอบถามที่ ได้กลับคืนมาวิ เคราะห์หาองค์ประกอบหลัก 
(exploratory factor analysis) การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ  แปลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลที่ได้ เป็น การบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ฉบับร่าง  เพ่ือใช้ในการหาแนวปฏิบัติการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามความเห็นของสถานศึกษา
ต่อไป 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  โดยการน าการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ฉบับร่าง น าไปสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ จ านวน 7 ท่าน เพื่อยืนยันรูปแบบ ที่ได้ให้มีความเหมาะสม พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ขั้นที ่3 การน าเสนอรูปแบบ 
เป็นขั้นตอน การน าผลการ วิจัยที่ได้จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ องค์ประกอบของการ

บริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามความคิดเห็นของ
สถานศึกษา และแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ  ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิ เคราะห์สั ง เคราะห์  และน าเสนอเป็นรูปแบบ       
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามความเห็นร่วม
ของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
           ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปราย

ผลและข้อเสนอแนะ  จัดท าร่างรายงานผลการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ท าการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
จัดพิมพ์รายงานผล การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                           
 

72 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 
Harper &Row, 1984), 126. 
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แผนภูมิ 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

 

-สรุปผลที่ได้ เป็นการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ฉบับร่าง 

-ยืนยัน องค์ประกอบของ การบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชพีในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ที่
เหมาะสม โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ทา่น  

ขั้นตอน 

1. ศึกษาค้นคว้าตัวแปร 

ที่เกี่ยวขอ้งในการวิจยั 

2.การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวิจัย 

กระบวนการ                                        ผลที่ได ้                                      

3.การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห ์

ส่วนที่ 1 

แบบสอบถามฉบับ
สมบรูณ์ 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 

ทราบองค์ประกอบของ
การบริหารการจดัการ
เรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบงัคับ 

 - ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) 
ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (index of item 
objective congruence) 

 
- น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) น าผลที่ได้มา
หาความเชื่อมั่น(reliability) โดยใชว้ิธีสมัประสิทธ์แอล
ฟ่าของครอนบาค (conbach’s alpha coefficient 
Congruence) 

 

ทราบผลการยืนยัน
องค์ประกอบ ของการ
บริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาค
บังคับ 

4.การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห ์

ส่วนที่ 2 

-น าแบบสอบถามจากขั้นที่ 2 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอยา่ง 

-วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามหาค่าความถี ่(frequencies) และ         
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
-น าข้อมูลไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ โดยใช้ 
exploratory factor analysis 

การศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของปัญหา  ด้วย
การศึกษาวิเคราะห์   สังเคราะห์  แนวคิดทฤษฏีและ
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และ ต่ า งป ร ะ เ ทศ   จ ากสื่ อ ห ลาก หล าย  แล ะสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการบริหารการจัดการทักษะอาชีพใน 
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มาวิเคราะห์เนื้อหา(content 
analysis) เพื่อน าไปสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม 
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ระเบียบการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินการวิจัยโดยรวม (Mixed Methodology) โดยเริ่มด้วยการ

วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)        
มีแผนแบบการวิจัย ในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  ศึกษาสภาวการณ์มีการวัดผล
เพียงครั้งเดียว ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study)  ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ   R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

  X หมายถึง  ตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา 

  O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  

แผนภูมิ 3 แผนแบบการวิจัย 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่เป็นโรงเรียนน าร่อง

การสอนอาชีพและเทคโนโลยี จาก 183 เขต รวมทั้งสิ้น 366 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืน               
ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

                         
 
 
  
 
 
 
            R                                       
X 

O 

R X 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ เครซี มอร์แกน (Krejcie & Morgan) กรณีทราบ

ขนาดประชากร73 ได้จ านวนตัวอย่าง 188 โรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratisfied 
random sampling)  

 

𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑥2𝑝(1−𝑃)
  

 
𝑛 = ขนาดของกลุ่มประชากร   
𝑁 = ขนาดของประชากร  
𝑒 = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ 𝑑𝑓 เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (𝑥2 = 3.841) 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด 𝑝 = 0.5)   

 

𝑛 =
3.841𝑥366𝑥0.5(1−0.5)

0.052(366−1)+3.841𝑥0.5(1−0.5)
  

 

𝑛 =
351.4515

0.9125+0.96025
  

 
𝑛 = 187.6660 ≈ 188 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามภาค 

ล าดับที่ ภาค จ านวนเขต จ านวนโรงเรียน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 เหนือ 44 88 45 

2 กลาง 48 96 49 

3 อีสาน 61 122 63 
4 ใต้ 30 60 31 

รวม 183 366 188 

                                           
 
73 เครซี และมอร์แกน, 1970 อ้างถึงธีรวุฒิ  เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยวทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.(อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 2543) 
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ผู้ให้ข้อมูล 

  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี   
โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 188 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 376 คน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา     

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้จากการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสังเคราะห์ตัวแปรและ
พัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ                  
3) วุฒิการศึกษา 4) ต าแหน่ง และ 5) ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง ได้จ านวนตัวอย่าง 188 
โรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ                
ของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale)74 โดยผู้วิจัยก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ าหนัก      
เป็น 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังนี้ 

                                           
 
74 Edmonds R.R., (1993), “Effective schools for the urban poor,” Educational 
Leadership : 37. 
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ระดับที่ 1 หมายถึง  การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับที่ 2 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับที่ 3 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับที่ 4 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับที่ 5 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ในตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบจะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open end) 
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่เหมาะสม และท่ีควรจะเป็น 
  2. แบบยืนยันองค์ประกอบการวิจัย เรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ใช้ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ด้วยวิธีการสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณา      ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility standards) 
ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) 
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
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การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. ผู้วิจัย น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

น ามาเป็น กรอบในการสร้างค าถาม ส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

2. น าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม   
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือส ารวจการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  โดยการน าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย  หลังจากนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการ
ตรวจสอบค่าการพิจารณ์ความตรงตามเนื้อหา ของแบบสอบถาม (index of item objective 
congruence : IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน จากนั้นน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ    
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุง แล้วน าผลเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยและน าไปตรวจสอบ    
ความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ให้ข้อมูลในแต่
ละโรงเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

3. น าข้อมูลจากการทดลองใช้ (try out) มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอนบาค (cronbach) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - coefficient)    ได้
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.992  

4. จากนั้น น าแบบสอบถามมาปรับแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

5. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
มาเป็นข้อค าถามท่ีใช้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามค าแนะน า 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งไปยังสถานศึกษา      

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสัมภาษณ์ และเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูล  
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2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม (questionnaires) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งแบบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ 
แล้วน าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อยืนยัน ด าเนินการดังนี้  

ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การสอบถาม ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการพิจารณาความเหมาะสม 
(propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility 
standards) และความถูกต้อง ครอบคลุม (accuracy standards) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

จากการแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ 
งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และส่วนข้อมูล
ที่เป็นเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้  

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับกลับมา 
2. วิ เคราะห์  สังเคราะห์  และเรียบเรียงข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ ได้รับเ พ่ือ      

น าเสนอเป็นผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบที่สามารถน ากลับมาใช้ในการบริหาร        

การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และจัดท ารายงานผลต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ วุฒิ

ทางการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่ง โดยใช้ความถี่ (frequencies) และร้อยละ 
(percentage) 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ        
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหาร
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การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  จากแบบสอบถามแบบ   
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
เพ่ือทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลเฉลี่ย โดยผู้วิจัยก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ าหนัก  
เป็น 5 ระดับตามแนวคิดของเบสท์และคาน (Best and Kahn)75 มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.0 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ          
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ         
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ        
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ         
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ          
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 จากนั้นจึงวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ    
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis : EFA)  

4. การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
และความถูกต้อง ใช้การวิเคราะห์ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
 
  

                                           
 
75 John W. Best. Research in Education. 3 rd. (New Jersey : Prentice – Hall Inc. 
1970), 247. 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินการวิจัยโดยรวม (mixed methodology) เป็นการวิจัย    
เชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)                 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ          
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  และเพ่ือยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ   วิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1         
การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย และขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
ประชากรผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่เป็นโรงเรียนน าร่อง การสอน
อาชีพและเทคโนโลยี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis : EFA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการยืนยันองค์ประกอบด้วย
แบบยืนยันความคิดเห็น 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างไร 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบของการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างไร  จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 188 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานและเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 376 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 151 โรงเรียน 
เป็นจ านวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.32  โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกออกเป็น    
2 ตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 

1.  การวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จากกรอบแนวคิดของการวิจัยจ านวน     
19 แนวคิด  

2.  การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จากกรอบแนวคิดของการวิจัยจ านวน 23 งานวิจัย 

3.  สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

4.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน 

4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบ      
ของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

4.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัดองค์ประกอบ (principal component analysis : PCA) เพ่ือให้ได้
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ตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ตรวจสอบยืนยัน องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติคือ 
ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เพ่ือยืนยัน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
ความสามารถในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบความคิดเห็น             
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม การน าไปใช้
ประโยชน์ ความเป็นไปได้และข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 

1.  ผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาเครื่องมือดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 รหัสแสดงรายชื่อเอกสาร จากกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร        
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเอกสาร ผู้แต่ง ปี 

A 
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2558 

B 
การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ธีรวุฒ ิบุณยโสภณ 2542 

C แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาภาคบังคับ 

2558 

D แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2555 

E 
หนังสือเรียน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2555 

F 
รายงานการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเพ่ิม
สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

2555 

G พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร กาญจนา คุณารักษ์ 2558 

H การบริหารหลักสูตร นิตยา เปลื้องนุช 2555 

I 
หนังสือเรียน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2554 
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ตารางที่ 4 รหัสแสดงรายชื่อเอกสาร จากกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร        
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเอกสาร ผู้แต่ง ปี 

J 
Jackson’s Mill Industrial Arts Curriculum 
Project 

Snyder, James and 
Hales, James 

2524 

K 
The Hybridization of Vocational Training 
and Higher Education in Austria, Germany, 
and Switzerland 

Graf, Lukas 2556 

L 
SUPPORTING KNOWLEDGE AND INVESTING 
IN LIFELONG SKILLS ACT 

THE COMMITTEE ON 
EDUCATION AND 
THE WORKFORCE 

2556 

M หลักสูตรการศึกษา ประสาท เนืองเฉลิม 2553 

N พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวะศึกษา 

2551 

O 
แนวคิด ทฤษฏี และประเด็นเพ่ือการบริหารทาง
การศึกษา 

วิโรจน ์สารรัตนะ 2555 

P พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 กระทรวงศึกษาธิการ 2542 

Q 
หนังสือเรียน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2554 

R 
การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ถวัลย์ มาศจรัส 2550 

S Operations Management 
Jay Heizer and Barry 
Render 

2554 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ   

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1 

การจัดการโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ มี
ความเหมาะสมท่ี จะ
จัดการเรียนการสอน เพื่อ
ฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √               

2 

การจัดท าหลักสตูร ท่ี
มุ่งเน้นการจัดการอาชีพ 
โดยเชิญสถาน
ประกอบการเข้าร่วม
พิจารณา 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     √     

3 
มีความรู้ และทักษะ ใน
สาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 

√ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √     √   √ 

4 

การจัดท าหลักสตูร ได้รับ
ความร่วมมือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ 

√ √ √ √ √ √ √ √     √ √   √ √   √     

5 
ก าหนดนโยบายการรับ ผู้
ฝึกทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

√ √ √ √ √ √     √ √ √ √ √ √     √     

6 

การวางแผนโดยผู้ทีม่ี
ความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ ใน
การจัดการศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ 

√ √ √ √ √ √     √ √   √ √ √ √   √   √ 

7 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ใน
อาชีพท่ีเลือกที่เหมาะสม
กับตนเอง หรือชุมชน 

√ √ √ √ √ √     √   √ √ √ √ √ √ √   √ 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

8 

การวางแผน และจัดให้
สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของ
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
การฝึกอาชีพ และเน้นให้
หารายได้ระหว่างเรยีน 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √   √   √ 

9 

ฝึกฝนทักษะความรู้ 
เทคนิควิธีการที่
หลากหลาย ฝึกฝนทักษะ
ความรู้การแกป้ัญหา และ
คิดแบบมีวิจารณญาณ 
วิเคราะห์ พัฒนา 
ประเมินผล ผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ √ √   √ √ √ √     √           √ 

10 

เน้นกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ เน้นการ
ประยุกต์ กระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ด้วยเทคโนโลยีที่
หลากหลายและเหมาะสม 
กับสภาพจริงในท้องถิ่น 

√ √ √ √ √   √ √ √ √     √             
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

11 

การบริหารการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ ควร
ประกอบไปด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร 
การสั่งการ การ
ประเมินผล 

√ √ √ √ √   √ √ √ √     √   √   √   √ 

12 

มีการ ศึกษาส ารวจ ความ
ต้องการแรงงาน ใน
ท้องถิ่น ประสานงานกับ
สถานประกอบการ 
ประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง มาก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย นโยบายและ
แผนการด าเนินการ 
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

√ √ √ √ √   √ √   √ √   √       √   √ 

13 

เอาใจใส่ สนับสนุน 
ส่งเสริม ให้ผูฝ้ึกสอน ได้
ผลิตและใช้ สื่อการเรยีน
การสอนทักษะอาชีพ  

√ √ √ √ √   √ √   √ √ √ √       √   √ 

14 

วางนโยบายการสอน
ทักษะอาชีพ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ และ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
ท้องถิ่น 

√ √ √ √ √   √ √   √     √       √   √ 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

15 

เน้นการผลิตผู้ฝึกทักษะ
อาชีพออกไปประกอบ
อาชีพส่วนตัวได้ และมี
พื้นฐานความช านาญทาง
วิชาชีพท่ีเพียงพอ เข้าสู่
ตลาดแรงงานได ้

√ √ √ √ √       √ √ √ √ √       √   √ 

16 

ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
วางแผน จัดท าแผนการ
จัดการตลาดในด้าน การ
โฆษณา ประชาสมัพันธ์ 
การวิจัยตลาด และการ
ส่งเสริมการขาย 

√ √ √ √ √       √   √ √ √       √   √ 

17 

ครูผูฝ้ึกสอนทักษะอาชีพ 
ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ 
ทักษะด้าน พุธพิสัย จิต
พิสัย และ ทักษะพสิัย 

√ √ √ √ √         √ √   √       √   √ 

18 

จัดการทักษะอาชีพ 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
คือ ความต้องการ
ก าลังคนของสังคม ความ
ต้องการในอาชีพของ
บุคคล และ ความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

√ √ √ √ √         √ √ √ √       √   √ 

19 

จัดตามอาชีพหลักใน
ตลาดแรงงาน โดย
เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น  และ
เทคนิคอาชีพ 

√ √ √ √ √           √   √       √   √ 



103 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

20 

มีมาตรฐาน ด้านการ
บริหาร การจัดการทักษะ 
วิชาชีพของบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร 
ความทันสมัย 

√ √ √ √   √ √ √ √ √   √ √ √ √ √     √ 

21 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัด
การศึกษา ในโรงเรยีน
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อ
ฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ √ √   √ √ √         √ √   √ √     

22 

การพัฒนา
ก าลังคน แรงงาน ระดับ
ฝีมือ กับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  AEC:Asean 
Economic community 

√ √ √ √   √     √       √ √   √ √     

23 

ใช้ระบบหลักสูตรและการ
สอนให้เกิดทักษะเชิงสห
วิทยาการ มีนวัตกรรม
และวิธีการเรียนรู้ที่มี
เทคโนโลยี การเรียนรู้
และสบืค้นโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้
จากชุมชน 

√ √ √ √     √ √ √ √ √   √             
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

24 

มีการและเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ ๆ  สู่เวที
เศรษฐกิจ และสอดแทรก
ทักษะด้านการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม 
สารสนเทศ ด้านสื่อและ
เทคโนโลย ี

√ √ √ √     √ √ √ √ √   √             

25 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ 
ตามหลักของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

√ √ √ √     √ √ √ √ √ √ √       √   √ 

26 

การบริหารจัดการ
หลักสตูรประกอบไปด้วย 
การวางแผนหลักสูตร 
การน าหลักสูตรไปใช้ 
และการประเมินหลักสตูร 

√ √ √ √     √ √ √ √ √   √   √   √   √ 

27 

มีความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถ
สร้างรายได้ ที่สุจรติ รับ
ผิดขอบต่อสังคมและเลีย้ง
ชีพได้ 

√ √ √ √     √ √ √ √   √ √       √   √ 

28 

มีความสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเป็นรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว 
หลังการฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ √ √     √ √ √ √     √       √   √ 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

29 

พิจารณาสิ่งแวดล้อม ท้ัง
ด้าน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ความ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความต้องการ
ก าลังคนของสถาน
ประกอบการ สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
การเมือง ศิษย์เก่า และ
โครงการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

√ √ √ √     √ √ √   √ √ √   √       √ 

30 

สมรรถนะส าคัญของผูฝ้ึก
ทักษะอาชีพ 5 ประการ
ได้แก่ 1. ความสามารถใน
ด้านในการสื่อสาร 2.การ
คิด 3. การแก้ปัญหา 4.
เกิดทักษะชีวิต 5. ใช้
เทคโนโลย ี

√ √ √ √     √ √ √       √             

31 
มีทักษะและสมรรถนะ
ทางประเภทและสาขา
วิชาชีพน้ัน เป็นผู้สอน 

√ √ √ √     √ √   √ √ √ √       √   √ 

32 
ส่งเสริมให้มีการอบรม 
พัฒนา ครูผู้ฝึกสอนทักษะ
อาชีพ 

√ √ √ √     √ √   √ √ √ √       √   √ 

33 

จุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างของหลักสูตร
การจัดการเรยีนการสอน
ทักษะอาชีพ  

√ √ √ √     √ √   √     √       √     



106 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

34 

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา จัดแผนการ
จัดการสอนทักษะอาชีพ 
การวัดผลและการ
ประเมินผล ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสรมิ  นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ 
และสรุปผล จัดท า
ทะเบียนอาชีพ ทะเบียน
สถานประกอบ และ
รายละเอียดของแหล่ง
เรียนรู ้

√ √ √ √     √ √   √   √ √   √   √     

35 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อท่ีจะได้รับ
ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ 

√ √ √ √     √ √     √   √   √   √   √ 

36 
เป็นผู้น า ในการน า
หลักสตูรการเรยีนการ
สอนทักษะอาชีพ 

√ √ √ √     √ √     √ √ √   √   √     



107 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

37 

การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ใน 3 ด้าน
ได้แก่ วัดความสามารถ 
(Cognitive Domain) วัด
ทักษะการปฏิบัติ 
(Psychomotor 
Domain) และวัดเจตคติ 
และบุคลิกภาพต่อการ
ท างาน (Affective 
Domain) 

√ √ √ √     √ √     √ √ √   √       √ 

38 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร 
นิเทศ ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผล การจัดการ
เรียนการสอน การฝึก
ทักษะอาชีพของ
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

√ √ √ √     √ √         √   √         

39 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร 
ส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากร ด้านการศึกษา 
ด้านวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี 
เพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การจัดการฝึกทักษะ
อาชีพ 

√ √ √ √     √ √         √     √ √     



108 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

40 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร
มีการก าหนดนโยบาย 
การเปิดการสอนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
และหลักสตูรวิชาชีพ ใน
สถานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

√ √ √ √     √ √         √       √     

41 

ทักษะพื้นฐาน เทคโนโลยี 
การด ารงชีวิต รับผิดชอบ
ต่อสังคมของการฝึก
อาชีพน้ันๆ 

√ √ √ √         √ √ √ √ √   √       √ 

42 

บุคลากรที่มคีุณภาพมา
ท างาน มีส่วนร่วมในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ง ๆ 

√ √ √ √         √ √ √   √           √ 

43 

มีความสามารถน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
มาช่วยเหลือ กับการ
อาชีพ 

√ √ √ √         √   √ √ √             

44 
สอนให้ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
เทคโนโลย ี

√ √ √ √         √       √             



109 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

45 

ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้จบ
การศึกษาด้านอาชีพ
โดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือ 
ประกอบอาชีพน้ัน
โดยตรง 

√ √ √ √           √     √       √   √ 

46 
มีคุณสมบัตเิป็นที่ต้องการ
ของผู้ประกอบการ  

√ √ √   √ √     √   √   √ √   √ √     

47 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(vision) 

√ √ √   √ √     √       √ √ √ √ √     

48 
ร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึก
ทักษะอาชีพประสบ
ความส าเร็จ 

√ √ √   √ √       √ √   √ √     √   √ 

49 
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่
นโยบายก าหนด 

√ √ √   √ √         √ √   √ √ √ √     

50 

ผู้ฝึกสอน สอนงานฝึกหดั 
ถ่ายถอดความรู้ ระบบ 
การท างานของอุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย 

√ √ √   √ √         √ √ √ √     √   √ 

51 
พิจารณาถึงสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่
โดยรอบสถานศึกษาด้วย 

√ √ √   √ √             √ √   √ √     

52 
มีแนวทาง แบบแผน การ
ปฏิบัติงาน  

√ √ √   √ √           √ √ √ √   √   √ 

53 
มีการประเมินผู้เรียน
ตลอดขบวนการเรยีนการ
สอน 

√ √ √   √   √ √ √ √ √ √ √   √         



110 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

54 

เตรียมสถานท่ี และพื้นท่ี
จ าลอง ท่ีเหมาะสมกับ 
การเรยีนรู้ การเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
วางแผน จัดท ากิจกรรม
ทางการตลาด และเป็น
แหล่งจัดจ าหน่วย แสดง
นิทรรศการ จดัท า 
รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประกอบการ 

√ √ √   √   √ √ √       √       √   √ 

55 

ส่งเสริมให้มีการบูรณา
การความรูไ้ปใช้ร่วมกับ
อาชีพ และปรับเปลี่ยน
ตามกลไกตลาดและสังคม
เศรษฐกิจได้  

√ √ √   √   √ √ √     √ √       √     

56 

ส่งเสริม สนับสนุน 
ประเมิน ประสานความ
ร่วมมือ นิเทศตดิตาม 
วิเคราะห์ สรุปผล การ
จัดการเรียน 

√ √ √   √   √ √   √ √   √   √   √     

57 

จัดให้มีการนเิทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ ในทุกขั้นตอน
ของการน าหลักสตูรการ
เรียนการสอนทักษะ
อาชีพ ของผู้เรียนใน
สถานท่ีฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ √   √   √ √   √ √ √ √   √   √   √ 



111 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

58 

การเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิผล จะสัมพันธ์
กับวิธีการสอน  และ
ผู้เรยีน 

√ √ √   √   √ √     √   √   √   √     

59 

ส ารวจอาชีพ  แหล่งวัสดุ
ท้องถิ่น สภาพแนวโน้ม 
ตลาด ภายในท้องถิ่น 
ช่องทางในการประกอบ
อาชีพ สามารถตดัสินใจ
เลือกเรยีน ท่ีตรงกับความ
ถนัด และความสนใจได ้

√ √ √   √   √ √       √ √       √     

60 

โรงเรียนมุ่นเน้นผลติผูฝ้ึก
ทักษะอาชีพ แต่
ผู้ประกอบการ มุ่งเน้น
ผลผลติเพื่อจ าหน่าย 

√ √ √   √       √ √     √       √   √ 

61 

ผู้เรยีนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ 
ควบคู่กับความรู้ คู่
คุณธรรมโดยเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั  

√ √ √   √       √       √           √ 

62 

ฝึกด้านกระบวนการผลติ 
กระบวนการตลาด และ
ควรผลิตตามความ
ต้องการของตลาด 

√ √ √   √       √       √       √   √ 



112 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

63 

สอนการจัดการอาชีพ 
ได้แก่ การวางแผนผลิต 
การจัดจ าหน่ายทุก
ขั้นตอน ตลอดจน การ
บัญชี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้น
ภาคปฏิบตัิมากกว่า
ภาคทฤษฎ ี

√ √ √   √       √       √       √   √ 

64 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร 
ประสานงาน ความ
ร่วมมือ และสนับสนุน 
กับหน่วยงานรัฐ หรือ
เอกชน ที่อยู่ในท้องถิ่น  

√ √ √   √               √       √     

65 

จัดล าดับความส าคัญ การ
ก าหนดแผนงานดา้นการ
จัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ ไว้ล าดับต้น 
ๆ  

√ √ √     √ √ √ √ √     √ √     √   √ 

66 

การพัฒนาก าลังคน 
แรงงาน ระดับฝีมือ ทั้ง
เทคนิคและเทคโนโลยี 
และตอบสนองความต้อง
ตลาดแรงงาน 

√ √ √     √     √     √ √ √ √ √ √   √ 

67 

คุณลักษณะทีส่ าคัญของ
หลักสตูร ประกอบไปด้วย 
ความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี 
มีการช้ีแนะ และ
ตอบสนองต่อท้องถิ่น 

√ √ √       √ √ √ √     √   √         



113 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

68 

โครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีความ
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนทักษะ
อาชีพ 

√ √ √       √ √ √       √ √           

69 

จัดท าระเบียบ หลักเกณฑ ์
การเทียบโอน ผลการ
ประเมิน คดิหน่วยกิต 
ออกใบรับรอง 

√ √ √       √ √ √       √   √         

70 

มอบหมาย ครูผูฝ้ึก จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ บรูณา
การ ระดบัช้ัน จัด
ตารางสอน จดัสถานท่ี
สอน และฝึกปฏิบตั ิ

√ √ √       √ √   √   √ √   √   √     

71 

คุณลักษณะของหลักสูตร 
ประกอบไปด้วย  1. 
จุดมุ่งหมายทั่วไป และ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ  2. 
เนื้อหาสาระ และจ านวน
ช่ัวโมงสอนแต่ละวิชา 3. 
วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
และ 4.  การประเมินผล 

√ √ √       √ √   √   √ √             



114 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

72 

มุ่งเน้นด้านปฏิบตัิ สูงกว่า
ด้านทฤษฎี จัดหน่วยการ
เรียนรู้ ในชุมชน และ
ท้องถิ่น บูรณการ
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

√ √ √       √ √   √     √       √     

73 

จัดสภาพแวดล้อม แนว
ปฏิบัติ ทางกายภาพ 
สนับสนุนทางวิชาชีพ 
ด้านการให้ความรู้ มสี่วน
ร่วม แบ่งปันสิ่งท่ีปฏิบัติ 
และสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี 
เครื่องมือ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 

√ √ √       √ √       √ √   √   √     

74 

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ก าหนดสมรรถนะ
ตามสาขาอาชีพและ
ประเมินออกใบรับรอง
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะอาชีพ 

√ √ √       √ √         √       √     

75 
เน้นการฝึกทรัพยากรคน
ที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ  

√ √ √           √ √   √ √           √ 

76 

พัฒนาตนเองด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ ให้มี
ความสอดคล้องกับตลาด
อย่างเป็นระบบ 

√ √ √           √   √ √ √             



115 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

77 

มีการค้นคว้า หาความรู้ 
จากแหล่งเรยีนรู้ ต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

√ √ √           √   √ √ √   √   √     

78 
สามารถตัดสินใจเลือก
เรียน ท่ีตรงกับความถนัด 
และความสนใจได ้

√ √ √           √   √   √       √     

79 

สามารถวิเคราะห์
ศักยภาพ และจัดการ
ความเสีย่งกับผลการ
ด าเนินงาน  

√ √ √           √       √       √   √ 

80 

จัดเตรียม อุปกรณ์ 
บริเวณ และสถานท่ีที่เอื้อ
ต่อการ จัดการฝึกทักษะ
อาชีพ 

√ √ √             √ √   √   √   √   √ 

81 

จัดเตรียม พ้ืนท่ี ส าหรับ 
การสืบค้น ความรู้การฝึก
ทักษะอาชีพ แบบ 
offline และ online  

√ √ √               √   √       √   √ 

82 
จัดท าคู่มือ แนวทางความ
ร่วมมือการใช้บุคลากร 
และสถานท่ี  

√ √ √               √   √   √   √     

83 
จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

√ √ √               √ √ √   √   √     



116 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

84 

รูปแบบประกอบไปด้วย 
3 ส่วนท่ีส าคัญคือ ทฤษฎี  
ลงมือปฏิบัติงานเบื้องต้น 
และการปฏิบัติงานจริง 

√ √ √               √   √   √   √   √ 

85 

ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือและแผนรับผูจ้บ
การศึกษาเข้าท างาน และ
เป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์ สรา้ง
สมรรถนะตามสาขาอาชีพ 

√ √ √                 √ √       √   √ 

86 

สร้างความเชื่อถือและ
ศรัทธาให้กับสถาน
ประกอบการ และแสดง
ให้เห็นประโยชน์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

√ √ √                   √       √     

87 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร
มีการ จัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ กับ
ส านักคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

√ √ √                   √       √     

88 

มีการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ แรงงานโดยการ
ให้ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ศึกษาต่อใน แบบโรงเรยีน 
โรงงาน 

√ √       √         √     √     √   √ 



117 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

89 

ใช้ระบบมาตรฐานการ
เรียนรู้ โดยการใช้ข้อมูล
จริง บรูณาการความรู้  
สร้างทักษะการสืบค้น 
รวบรวม เชิงลึก สร้าง
ความเชี่ยวชาญและความ
ถนัด  

√   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √       √ 

90 

ใช้แหล่งเรียนรู้ทีผู่้ฝึก
ทักษะอาชีพรู้จักและ
คุ้นเคย ในด้าน กายภาพ 
ชีวภาพและวิถีชุมชน ของ
ภูมิล าเนาถิ่นฐาน 

√   √ √ √ √     √ √ √ √   √         √ 

91 

จัดเตรียม คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมลู  

√   √ √ √ √     √   √     √ √         

92 

จัดท าฐานข้อมูล ในการ
สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว  
ในระดับสถานศึกษาอย่าง
พอเพียง และมี
ประสิทธิผล 

√   √ √ √ √     √   √     √ √         

93 

จัดการอาชีพ โดยมี
ความรู้ด้านวิชาการ และ
ด้านสินค้าท่ีต้องการผลิต 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพ 

√   √ √ √         √ √ √ √       √   √ 



118 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

94 

สถานประกอบการควร 
ส่งเสริมด้านวิชาการ 
บุคลากร สถานท่ีฝึก
ทักษะอาชีพ กับ
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

√   √ √     √ √   √     √       √   √ 

95 
มีความเข้าใจเรื่องเงินทุน 
และเงินหมุนเวียนเพื่อใช้
ในการประกอบธุรกจิ 

√   √   √               √       √   √ 

96 

สามารถ
จัดการอาชีพ โดยการ
จัดท าบัญชีต้นทุนการ
ผลิต 

√   √   √               √       √   √ 

97 

หัวหน้างาน ครูผูฝ้ึกสอน 
ควรมีการช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ กับ
ครูทุกคน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ และน าไป
ปฏิบัติได ้

√   √     √                   √     √ 

98 

ผู้ประเมิน
ประกอบไปด้วย บุคลากร
ท้องถิ่น ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่
ประสบความส าเรจ็ทาง
อาชีพในท้องถิ่น เป็นผู้
ร่วมประเมิน 

√   √       √ √       √ √             



119 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

99 

ด าเนินการวเิคราะห์ จุด
แข็งและจุดอ่อน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
ลักษณะภูมิอากาศ ด้าน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ด้านทรัพยากร
มนุษย์ กับอาชีพท่ีเลือก 

√   √                   √       √     

100 
มีความสามารถจัดการ
อาชีพ โดยรู้วิธีวิเคราะห์ 
รายรับ รายจ่าย 

√   √                   √       √     

101 

มีความสามารถวเิคราะห์ 
จัดท า ก าหนดแนวทาง 
และวิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ของแผนปฏิบตัิ
การ 

√   √                   √   √   √     

102 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควร
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐาน 
ความพร้อม รวมถึงการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

√     √     √ √         √             



120 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

103 

จ าแนกตัวช้ีวัด เป็น 3 
ประเภทได้แก้ ประเภท
ความรู้ (cognitive 
domain)  ประเภท
ทักษะกระบวนการ 
(Psychomotor 
domain)และ ประเภท
ความรูส้ึกและบคุลิกภาพ
ต่อการท างาน (Affective 
domain) 

√                 √ √               √ 

104 
เน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏเีป็น
สัดส่วน 80 ต่อ 20 

√                 √                   

105 

มีการสะสมหน่วยกิต ดา้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
น าไปเทียบโอน หรือ
สะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษา
ต่อได้  

√                   √                 

106 

การฝึกทักษะอาชีพจะมี
ประสิทธิผล ข้ึนอยู่กับครู
ผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์วิชาชีพสูง 
ในการให้ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

  √ √ √ √         √ √ √ √   √       √ 

107 

จัดตามความสนใจ หรือ
ความถนัดของผู้เรียน ให้
สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปประกอบอาชีพ
ได ้

  √ √ √ √         √ √ √     √     √ √ 



121 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

108 

สอนให้ผู้เรียน สามารถ
วิเคราะหส์ถานภาพของ
ชุมชนตัวเอง และเงินทุน
ของชุมชนได้ 

  √ √   √                         √ √ 

109 
เผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  
จากการฝึกหดัทักษะ
อาชีพ อย่างทั่วถึง 

  √ √     √     √   √ √   √     √   √ 

110 
มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
สถานประกอบการ
ยอมรับ 

  √ √     √         √   √ √     √     

111 
น าผลการเรยีนรูไ้ปเทียบ
โอน ในระบบ และนอก
ระบบ 

  √ √       √ √       √           √   

112 

ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ ได้เรียนจาก
ผู้รู้จริง เห็นข้ันตอนการ
ท างานตลอดจนอุปสรรค 
ปัญหาต่าง ๆ วิธีการ
แก้ปัญหาและ 
กระบวนการการจัดการ
อาชีพ 

  √ √                             √ √ 

113 

มีการประกันในการได้รับ
งานท า โดยความร่วมมือ
ของสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการ 

  √     √ √             √ √         √ 

114 
สามารถบริหารจัดการ
อาชีพ ของตนเองได้มี
ประสิทธิผล 

    √ √           √ √                 



122 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

115 
มีเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างชัดเจน 

    √   √ √     √       √ √     √     

116 

ปลูกฝังลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ประกอบ
ไปด้วย ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ ความอดทน 
ความขยัน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย 
ละเอียดรอบคอบ มี
มนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสตัย์ 
เอื้อเฟ้ือ เสียสละ 

    √   √ √         √     √           

117 
มีการจัดแสดงผลงาน 
ความก้าวหน้า ท่ีประสบ
ความส าเร็จ  

    √   √ √               √ √       √ 

118 
ผู้เรยีนมีพื้นฐานท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

    √       √ √       √           √   

119 

น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหาชุมชนของ
ตัวเองได ้

      √     √ √ √                 √   

120 
เน้นความรู้ คู่คณุธรรม 
และความพอเพยีง 

      √                 √             
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา     
ภาคบังคับ  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

121 

หาความรู้ และเทคนิคใน
การประกอบอาชีพให้
มากที่สุด ได้แก่ การฝึก
การสังเกต ฝึกจินตนาการ 
ฝึกคิดผสมผสาน ฝึก
ความจ าอย่างเป็นระบบ 
และฝึกใช้เหตุผล 

            √ √ √   √ √           √ √ 

122 
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

            √ √ √           √     √   

123 

คุณลักษณะส าคัญตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ประการ 2 
เงื่อนไข ได้แก่ ความ
พอประมาณ  ความมี
เหตุผล และ มีภมูิคุ้มกันท่ี
ดี ภายใต้เงื่อนไข ของการ
มีความรู้ คู่คณุธรรม 

            √ √ √                 √   
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(ต่อ) 

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ เอกสาร จากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 19 แนวคิด จ านวน 123 ตัวแปร  
 
ตารางที่ 6 รหัสแสดงรายชื่องานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้แต่ง ปี 

A 

สภาพปัญหาและผลส าเร็จการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ การฝึกทักษะอาชีพ)และการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชนวิสาหกิจชุมชน)ของ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอในจังหวัด
สกลนคร 

รังษี ทองพันธุ์ 2551 

B 
การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรจังหวัดราช 

ศักดา ใจตรง 2553 

C 
An Evaluative Case Study of Project-Based 
Learning in High School Vocational 
Education 

Andrea Tanner 2011 

D 
การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ้อมใจ วงษ์มณฑา 
และ เรชา ชูสุวรรณ 

2556 

E 
Perspectives of Career and Technical 
Education Pathways and Linked Learning 
Outcomes for High School Graduates 

Brian Thomas 
Josten 

2015 

F CTE ALIGNMENT WITH 21st CENTURY SKILLS Robert Drysielski 2015 

G 
ความส าเร็จของการพัฒนากลุ่มอาชีพและความ
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา 

ลักษมี เสื้อแป้น 2555 
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ตารางที่ 6 รหัสแสดงรายชื่องานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้แต่ง ปี 

H 
การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านน้ าไคร้ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

ภูษิต ช่างค า 2550 

I 
การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ตรีศูล พงษ์พันธุ์ 2552 

J 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สมควร สถิตโกศล 2551 

K 
นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

พิศณุ ทองเลิศ 2555 

L 
การฝึกทักษะอาชีพ  รูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในสถาบันศึกษา
ปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมตตา นิรัตน์ตระกูล 2254 

M 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการฝึกทักษะ
อาชีพในสถานประกอบการแบบทวิภาคี ส าหรับ
นักศึกษาอาชีวเกษตรระดับปริญญาตรี 

พรณรงค์ วรศิลป์ 2557 

N 
การพัฒนาหลักสูตรเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ธัญดา ไตรวนาธรรม 2553 

O 
VOCATIONAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL : 
A FUTURE OUTLOOK 

DARNELLE H. 
WILSON 

2010 
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ตารางที่ 6 รหัสแสดงรายชื่องานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้แต่ง ปี 

P 
The Effects of Transitional Challenges on 
Ninth-Grade School Dropouts 

Merlene Leona 
Jones 

2017 

Q 
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของการจัดการห่วงโซ่
อุปทานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูก
ข้าว กรณีศึกษา อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

กรกมล อินทร์สอน 2556 

R 
ธุรกิจชุมชน  กรณีศึกษาธุรกิจการท าไม้กวาด บ้าน
สวนสน ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

ธนันชัย โควสุรัตน์ 2555 

S 

Understanding Industry Experiences of 
Vocational High School Teachers Transferring 
Skills to Students A Qualitative 
Phenomenological Study 

GLORIA K. TURNER 2016 

T 
The status, problems and solutions of         
convergence between middle and higher    
vocational education in guangzhou 

Zhao, Qian 2551 

U 
A Handbook for Documenting Pre-Vocational 
and Transition Experiences that Occur During 
High School 

Clara Izadi 
Calabrase 

2016 

V 
กลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มสตรีทอผ้าคูบัว ต าบลคู
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

พัชรวรรณ พสุธา
พิทักษ์ 

2010 

W 

การศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ และให้ความส าคัญใน
หน้าที่ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ SMEs 

สุธิดา เสถียรมาศ 2012 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

1 

การจัดการทักษะ
อาชีพ มี 3 ส่วน ที่
ส าคัญคือความ
ต้องการ ด้าน
ก าลังคนของสังคม 
ด้านอาชีพของ
บุคคล และ ด้าน
ตลาดแรงงาน 

√ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

2 
หลักสตูรและการ
สอนทักษะเชิงสห
วิทยาการ  

√ √ √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √     √ √       

3 

จัดท าหลักสูตร 
มุ่งเน้นการจัดการ
อาชีพ กับสถาน
ประกอบการ 

√ √ √ √ √ √     √ √ √     √ √ √     √ √       

4 

จัดแผนการจัดการ
สอนทักษะอาชีพ 
การวัดผลและการ
ประเมินผล 

√ √ √ √         √ √ √     √ √ √               

5 

การจัดการอย่าง
เป็นระบบ มี
คุณภาพ คุ้มค่าต่อ
การลงทุน มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

√ √ √ √                                       

6 

การฝึกทักษะ
อาชีพ ลักษณะ
เดียวกับการ
ท างานจริง  

√ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √     √       
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ

อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

7 

การจัดการ
โรงเรียน มีความ
เหมาะสมที่ ในการ
จัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ 

√ √ √   √ √     √ √ √ √ √ √ √ √               

8 
ร่วมมือร่วมใจ ใน
การฝึกทักษะ
อาชีพ 

√ √ √   √ √     √ √                           

9 

ควรด าเนินการ
วางแผนโดยผู้ที่มี
ความรู้ 
ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา
ด้านทักษะอาชีพ 

√ √ √   √ √     √       √   √ √ √   √   √     

10 

ครูผูฝ้ึกสอนท่ีมี
ประสบการณ์
วิชาชีพสูง ให้
ความรู้ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน  

√ √ √   √       √ √     √   √ √ √   √ √ √     

11 
มีนโยบายการรับ 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ √         √ √ √   √ √       √     √       

12 
การพัฒนาตนเอง
ด้านปริมาณและ
ด้านคุณภาพ  

√ √   √   √   √ √ √ √ √ √       √     √ √     
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

13 

การบริหารจัดการ
หลักสตูรการเรยีน
การสอนทักษะ
อาชีพ ควร
ประกอบไปด้วย 
การวางแผน
หลักสตูร การน า
หลักสตูรไปใช้ 
และการประเมิน
หลักสตูร 

√ √   √   √     √ √ √ √ √ √ √       √ √ √     

14 

การบริหาร
ประกอบไปด้วย 
การวางแผน การ
จัดองค์กร การสั่ง
การ การ
ประเมินผล 

√ √   √     √ √ √   √ √ √ √                   

15 

จัดเตรียมสถานท่ี  
ที่เหมาะสมกับ 
การเรยีนรู้ การ
วางแผน กิจกรรม
ทางการตลาด 
จัดท า รายงานผล
การด าเนินงานใน
การประกอบการ 

√ √   √     √       √   √ √     √   √         
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

16 

โครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 
2551 สาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีความ
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ 

√ √   √       √ √ √ √   √ √     √             

17 

ควรวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง ใน 3 
ด้านได้แก่ วัด
ความสามารถ 
(Cognitive 
Domain) วัด
ทักษะการปฏิบัติ 
(Psychomotor 
Domain) และวดั
เจตคติ และ
บุคลิกภาพต่อการ
ท างาน (Affective 
Domain) 

√ √   √         √ √     √ √                   

18 

คุณภาพชีวิต ตาม
หลักของปรัชญา
ของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

√ √   √         √ √ √ √   √                   

19 
ความรู้ คู่คณุธรรม
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

√ √   √                 √ √                   
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

20 
ความสัมพันธ์ของ 
วิธีการสอน  และ
ผู้เรยีน  

√ √   √                 √ √   √               

21 

การจัดการอาชีพ 
มีความรูด้้าน
วิชาการ และด้าน
การผลิตสินค้ากับ
การประกอบอาชีพ 

√ √     √ √ √ √                               

22 
ความรู้ และ
เทคนิคในการ
ประกอบอาชีพ 

√ √     √ √             √                     

23 

รูปแบบของการ
จัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ 
ต้องประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนท่ี
ส าคัญคือ ทฤษฎี  
ลงมือปฏิบัติงาน
เบื้องต้น และการ
ปฏิบัติงานจริง 

√ √     √     √ √ √     √ √ √                 

24 

มีพนัธกิจ ในการ
พัฒนา เทคนิคและ
เทคโนโลยี ตาม
ความต้อง
ตลาดแรงงาน 

√ √       √ √ √   √   √ √       √   √ √       

25 

ก าหนดเกณฑ์และ
มาตรฐาน ความ
พร้อม รวมถึงการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

√ √       √             √ √                   



132 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

26 

จัดเตรียม อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ ใน
การจัดเก็บข้อมูล  
ตามหลัก
บรรณานุกรม 

√ √       √         √   √                     

27 
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้าน
เทคโนโลย ี

√ √           √         √       √             

28 

ผู้ประเมินได้แก่
บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 
ผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จทาง
อาชีพในท้องถิ่น 
เป็นผู้ร่วมประเมิน 

√ √             √ √       √                   

29 

วางนโยบาย ให้
สอดคล้อง ความ
ต้องการของสังคม 
ท้องถิ่น 

√ √             √ √ √ √ √     √       √       

30 

ควรมีความรู้ความ
เข้าใจเหตผุล 
กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 

√ √                   √ √       √ √           



133 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

31 

คุณลักษณะที่
ส าคัญของ
หลักสตูร ท่ี
สามารถผลิต
ผู้เรยีนให้มีความรู้
และทักษะอาชีพ 
ควรประกอบไป
ด้วย ความรู้  
ทักษะ เจตคติที่ดี 
มีการช้ีแนะ และ
ตอบสนองต่อ
ท้องถิ่น 

√   √ √ √ √     √ √ √     √ √ √       √       

32 

คุณลักษณะของ
หลักสตูร ประกอบ
ไปด้วย  1. 
จุดมุ่งหมายทั่วไป 
และจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ  2. เนื้อหา
สาระ และจ านวน
ช่ัวโมงสอนแต่ละ
วิชา 3. วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และ 4.  
การประเมินผล 

√   √ √   √     √ √ √   √ √   √     √ √ √     



134 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

33 

การจัด
สภาพแวดล้อม ที่
เหมาะสมในการ
ฝึกทักษะอาชีพ 
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยี 
เครื่องมือ หรือ
แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

√   √   √ √ √   √ √       √ √ √     √         

34 

ส่งเสริม  สนับสนุน 
การผลิตและใช้ สื่อ
การเรยีนการสอน
ทักษะอาชีพ  

√   √   √ √ √   √ √       √ √ √ √     √     √ 

35 

ให้ความส าคญั ใน
การจัดการเรยีน
การสอนทักษะ
อาชีพ 

√   √   √ √   √ √ √       √   √               

36 
น าความรู้และ
ทักษะไปประกอบ
อาชีพ 

√   √   √ √     √ √           √         √     

37 

ส่งเสริม การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อการฝึกอาชีพ 
และให้หารายได้
ระหว่างฝึกทักษะ 

√   √   √ √     √ √           √       √   √ √ 



135 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

38 

สอดแทรกทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ 
มีความยืดหยุ่น มี
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค ์

√   √   √ √     √ √ √   √     √               

39 

มุ่งเน้นการผลิตผู้
ฝึกทักษะอาชีพ
ออกไปประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

√   √   √   √   √ √     √     √             √ 

40 

จัดการฝึกอาชีพ 
ตามอาชีพหลักใน
ตลาดแรงงานตาม
วัสดุท้องถิ่น  และ
เทคนิคอาชีพ
ท้องถิ่น 

√   √   √       √ √ √           √   √ √       

41 

เตรียมสถานท่ี 
ส าหรับ การสืบค้น 
ความรู้การฝึก
ทักษะอาชีพ 

√   √     √     √ √   √     √ √ √         √ √ 

42 

ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา ใน
โรงเรียน เพื่อฝึก
ทักษะอาชีพ 

√   √     √     √ √   √ √   √ √ √     √   √   

43 

สถานประกอบการ
ควร ส่งเสริมด้าน
วิชาการ บุคลากร 
สถานท่ีฝึกทักษะ
อาชีพ กับ
สถานศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 

√   √     √     √ √   √ √   √ √       √       



136 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

44 

ให้คนในท้องถิ่น ท่ี
มีทักษะและ
สมรรถนะทาง
ประเภทและสาขา
วิชาชีพน้ัน เป็น
ผู้สอน 

√   √         √ √ √     √ √   √               

45 

ท าระเบียบ 
หลักเกณฑ์ การ
เทียบโอน เวลาใน
การฝึกทักษะ
อาชีพ และผลการ
ประเมิน 

√   √           √ √         √   √         √   

46 
มีความรู้ และ
ทักษะ ในสาขา
วิชาชีพท่ีตนเรียน 

√   √           √ √   √       √ √             

47 

บูรณาการความรู้
กับอาชีพ เข้าใจ
กลไกตลาด สภาพ
สังคมและ
เศรษฐกิจ 

√     √ √ √ √         √         √   √         

48 

นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ ผู้เรียน
ในสถานท่ีฝึก
ทักษะอาชีพ 

√     √ √         √       √   √               

49 

มาตรฐาน ด้านการ
บริหาร การจัดการ
ทักษะ วิชาชีพของ
บุคลากร  

√     √   √     √ √       √   √ √             



137 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

50 

วางแผน ให้
สอดคล้อง 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ    

√     √   √       √   √   √           √ √     

51 
บริหารจดัการ
อาชีพ ได้มี
ประสิทธิผล 

√     √     √   √ √   √ √       √             

52 

มุ่งเน้นด้านปฏิบตัิ 
ในชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

√     √     √   √ √       √                   

53 

สถานศึกษาควร
ด าเนินการร่วมกับ 
เครือข่ายสถาน
ประกอบการ และ
ชุมชนท้องถิ่น 

√     √     √   √ √       √     √         √   

54 

การบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษา 
ด้านวิชาการ 
บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ อาคาร
สถานท่ี  

√     √     √   √       √         √           

55 

ใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
ด้าน กายภาพ 
ชีวภาพและวิถี
ชุมชน ของ
ภูมิล าเนาถิ่นฐาน 

√     √     √             √                   



138 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

56 

สิ่งที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
สภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน  

√     √     √       √   √ √   √           √ √ 

57 

คุณลักษณะส าคัญ
ตามหลักของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 
ประการ 2 เง่ือนไข 
ได้แก่ ความ
พอประมาณ  
ความมีเหตุผล 
และ มีภมูิคุ้มกันท่ี
ดี ภายใต้เงื่อนไข 
ของการมีความรู้ คู่
คุณธรรม 

√     √       √ √ √ √   √ √     √             



139 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

58 

ปลูกฝังลักษณะ
ของผู้ประกอบการ 
ประกอบไปด้วย 
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ ความ
อดทน ความขยัน 
ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย 
ละเอียดรอบคอบ 
มีมนุษย์สมัพันธ์ 
ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

√     √       √   √               √         √ 

59 
เน้นความรู้ คู่
คุณธรรม และ
ความพอเพียง 

√     √         √ √       √                   

60 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพ 
ควรมีความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

√     √         √ √ √ √ √ √                   

61 
วางแผน ตาม
สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมของท้องถิ่น  

√     √         √ √       √   √         √     

62 

การนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และ
ประเมินผล การ
จัดการเรียนการ
สอน 

√     √         √         √                   



140 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

63 

มีการประเมิน
ผู้เรยีนตลอด
ขบวนการเรียน
การสอน 

√     √         √       √ √                   

64 

เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริง 

√     √                   √               √ √ 

65 

ผู้เรยีนมีพื้นฐาน
เพียงพอใน
การศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

√     √                   √   √ √             

66 

มีการค้นคว้า หา
ความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

√       √   √ √         √     √               

67 

จัดส ารวจอาชีพ  
แหล่งวัสดุท้องถิ่น 
สภาพแนวโนม้ 
ตลาด ภายใน
ท้องถิ่น แนวทาง
ในการประกอบ
อาชีพ  

√       √   √   √ √     √           √         

68 

น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

√       √                                     



141 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

69 

ผู้ฝึกสอนทักษะ
อาชีพ ควรเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ 
หรือเป็นผู้ประกอบ
อาชีพท่ีสอน 

√         √     √ √         √ √     √         

70 

ระบบการพัฒนา
ทางวิชาชีพ การ
ฝึกฝนทักษะ
ความรู้ ด้วย
เทคนิควิธีการที่
หลากหลาย 

√         √     √ √           √       √ √     

71 
จัดสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

√         √           √ √ √   √     √         

72 
พัฒนายกระดับ
คุณภาพแรงงาน  

√         √                           √ √     

73 

พันธกิจ ในการ
พัฒนาก าลังคน 
แรงงาน ระดับ
ฝีมือ  

√         √           √               √       

74 

ทักษะพื้นฐาน 
เทคโนโลยี การ
ด ารงชีวิต 
รับผิดชอบต่อ
สังคม  

√               √ √   √       √ √             

75 

ฝึกสอนทักษะ
อาชีพ มีทักษะ พุธ
พิสัย จิตพิสยั และ 
ทักษะพิสัย 

√               √ √         √                 



142 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

76 

สมรรถนะส าคัญ
ของผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ 5 ประการ
ได้แก่ 1.
ความสามารถใน
ด้านในการสื่อสาร 
2.การคิด 3. การ
แก้ปัญหา 4.เกิด
ทักษะชีวิต 5. ใช้
เทคโนโลย ี

√               √ √ √   √ √                   

77 

ส ารวจความ
ต้องการแรงงานใน
ท้องถิ่น ประชุม
ช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

√               √ √ √                         

78 

บทบาทหน้าท่ี 
ส่งเสริม สนับสนุน 
ประเมิน ประสาน
ความร่วมมือ 
วิเคราะห์ สรุปผล  
นิเทศ 

√               √         √           √   √ √ 

79 
การใช้ข้อมูลจริง 
บรูณาการความรู้ 
อย่างเป็นระบบ  

√                                           √ 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

80 

มีการก าหนด
นโยบาย การเปิด
การสอนระดับ
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และ
หลักสตูรวิชาชีพ 
ในสถานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  √ √ √ √     √ √ √ √     √     √   √ √       

81 
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 

  √ √ √   √   √ √ √     √ √ √ √     √         

82 
การอบรม ครูผู้
ฝึกสอน 

  √ √   √               √   √           √     

83 
การจัดท าหลักสตูร 
โดยผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

  √   √ √ √     √ √     √ √ √ √     √ √       

84 

ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายและ
แผนการ
ด าเนินการ จดัท า
หลักสตูร
สถานศึกษา 

  √   √         √ √   √ √   √ √ √     √       

85 
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

  √     √ √         √                         

86 
ครูผูส้อน ไดร้ับ
การเชิดชูเกียรต ิ

  √     √               √       √             
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

87 

การวางแผนผลิต 
การจัดจ าหน่าย 
การบัญชี และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในการ
ฝึกทักษะอาชีพ 

  √       √ √ √ √ √ √ √ √   √   √     √       

88 

การและเปลีย่น
เรียนรู้นวตักรรม
ใหม่ ๆ  สู่เวที
เศรษฐกิจ  

  √         √ √     √ √ √ √   √ √             

89 

ประสานงานความ
ร่วมมือ  กับ
หน่วยงานรัฐ หรือ
เอกชนท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น กับ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

  √           √ √ √     √                     

90 
การประกันในการ
ได้รับงานท า  

  √           √         √             √       

91 

การฝึกคนท่ีมี
คุณภาพเข้าสู่
อาชีพ ให้สัมพันธ์
กับการมีงานท า 
พิจารณาถึงการให้ 
"งานหาคน
มากกว่า
คนหางาน" 

  √           √     √ √ √       √             

92 
เงินทุน และเงิน
หมุนเวียนเพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

  √           √     √   √       √             
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

93 

การใช้ศักยภาพ 5 
ด้านในการ
ประกอบอาชีพ 
ได้แก่ ศักยภาพ
ด้านทรัพยากร ภูมิ
ประเทศ และท าเล
ที่ตั้ง 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถี่
ชีวิต และด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์

  √                                           

94 

การสะสมหน่วยกิต 
น าไปเทียบโอน
เพื่อรับ
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ หรือ เพื่อ
ศึกษาต่อ 

  √                     √                     

95 
ก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ วางแผน  

  √                                           

96 

ควรมอบรางวัล ผู้
ที่ประสบ
ความส าเร็จ ใน
การฝึกทักษะ
อาชีพ  

  √                   √ √   √   √             

97 
ท าฐานข้อมูล 
สืบค้น ในระดบั
สถานศึกษา 

  √                 √           √           √ 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

98 

ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ
แรงงานจังหวัด 
ก าหนดสมรรถนะ
ตามสาขาอาชีพ 
และออกใบรับรอง 

  √                 √           √         √ √ 

99 

ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
เป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์  

  √                 √           √   √     √ √ 

100 

มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับส านัก
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  

  √                     √                     

101 

เรียนจากผู้รู้จริง 
เห็นและเข้าใจ
ขั้นตอนการท างาน  
อุปสรรค ปญัหา 
วิธีการแก้ปัญหา  

  √                     √                     

102 

ฝึกด้าน 
กระบวนการตลาด 
กระบวนการผลติ 
ตามความต้องการ
ของตลาด 

    √       √                     √ √         

103 

ก าหนดวิสัยทัศน์ 
(vision) ในการ
จัดการฝึกทักษะ
อาชีพ 

    √           √       √   √                 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

104 
ฝึกประสบการณ์
เฉพาะอย่าง  
หลาย ๆ ครั้ง  

    √                   √           √         

105 
ควรเป็นผู้น า ใน
การน าหลักสูตรไป
ใช้ 

      √   √   √ √ √     √                     

106 

กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ 
เหมาะสม กับ
สภาพจริงใน
ท้องถิ่น 

      √     √   √ √       √   √       √       

107 

น าหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหา 

      √         √ √   √ √ √                   

108 
มีการเผยแพร่ 
เอกสาร โบรชัวร ์

      √                 √                 √   

109 
วิเคราะห์ รายรับ 
รายจ่าย ในการ
ประกอบอาชีพ 

      √                                       

110 

การชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ให้ กับครูทุกคน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ทราบ 

        √               √                     

111 

วิเคราะห์ จดัท า 
ก าหนดแนวทาง 
ของแผนปฏิบัติ
การ 

        √                                     



148 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

112 

จัดท าแผนการ
ตลาด การโฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ 
การวิจัยตลาด 
และการส่งเสริม
การขาย 

            √   √   √             √ √         

113 
การจัดท าบัญชี
ต้นทุนการผลิต กับ
การประกอบอาชีพ 

            √           √                     

114 

สามารถสรา้ง
รายได้ ที่สุจริต 
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

            √       √         √   √           

115 
สามารถสรา้ง
รายได้ เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต 

            √       √   √         √           

116 
ปฏิบัติ เป็นไปตาม
นโยบาย 

              √                       √       

117 

การตัดสินใจเลือก
เรียน ท่ีตรงกับ
ความถนัด และ
ความสนใจ 

                    √ √ √     √               

118 

ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ท่ี
เหมาะสม 

                        √                     

119 
เข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

                      √                       
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

120 
คุณลักษณะตาม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ  

                    √                         

121 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8 
ประการ 

                    √   √                     

122 
คุณสมบัติเป็นที่
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

                    √                         

123 

จัดท าคู่มือแนวทาง
ความร่วมมือการ
ใช้บุคลากร และ
สถานท่ี ของสถาน
ประกอบการ  

                    √   √ √       √           

124 

จัดท าทะเบียน
อาชีพ ทะเบียน
สถานประกอบ 
และรายละเอียด
ของแหล่งเรียนรู ้

                    √                         

125 
จัดแสดงผลงาน 
ความก้าวหน้า  

                    √   √                     

126 

น าผลการเรยีนรูไ้ป
เทียบโอน 
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ ได ้

                      √                     √ 

127 

บุคลากรมีคุณภาพ 
มีส่วนร่วม และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

                        √                     



150 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W 

128 

มอบหมาย ให้แต่
ละระดับช้ันจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ 
ตารางสอน 
สถานท่ี  

                        √                     

129 
รูปแบบ โรงงานใน
โรงเรียน  

                              √               

130 
วิเคราะห์ จดุแข็ง
และจุดอ่อน ด้าน
อาชีพท่ีเลือก 

                        √                     

131 

วิเคราะหศ์ักยภาพ 
การจัดการความ
เสี่ยงกับผลการ
ด าเนินงาน  

                      √                       

132 
วิเคราะห์
สถานภาพ เงินทุน 

                    √   √                     

133 

ส่งเสริม  นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 
วิเคราะห์ และ
สรุปผล  

                                √     √     √ 

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัดการ เรียนการสอนทักษะอาชีพ ในโรง เรี ยนการศึกษาภาคบั งคับ                   
ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 23 งานวิจัย จ านวน 133 ตัวแปร เพ่ือน าไป
ประกอบการอภิปรายผล ที่ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 6 ด้านคือ            
1) ด้านการบริหารจัดการ  2) ด้านนโยบายระดับสูง 3) ด้านผู้เรียน 4) ด้านหลักสูตร 5) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  6) ด้านบุคลากร และมีความสอดคล้องด้านเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้ในการอธิบาย
กรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป 
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1. การสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ     
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

จากตารางที่ 5 และ 7  พบว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  มีจ านวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าประเด็นที่ได้ทั้งหมด   
มาวิเคราะห์ร่วมกัน และปรับรายละเอียดของตัวแปรที่สอดคล้องกัน ให้เป็นประเด็นเดียวกัน ซึ่งคง
สาระส าคัญในประเด็นของแต่ละตัวแปรได้ครบถ้วน  แล้วน าทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์ใหม่
เป็นตัวแปรของ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ตัวแปรที่เก่ียวข้องจ านวน 133 ตัวแปร ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A001 

ควรจ าแนกตัวชี้วัด เป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทความรู้ 
(Cognitive domain)  ประเภทความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการ
ท างาน (Affective domain) และประเภททักษะกระบวนการ 
(Psychomotor domain)  

√ 
 

A002 ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนา ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ √ √ 

A003 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ควรขึ้นอยู่กับครูผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์วิชาชีพสูง ในการให้ความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

√ √ 

A004 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และมีพ้ืนฐาน
ความช านาญทางวิชาชีพที่เพียงพอ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หลังการ
ฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A005 
ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในทุกขั้นตอนของการน า
หลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของผู้เรียนในสถานที่ฝึก
ทักษะอาชีพ 

√ √ 

A006 
ผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จทางอาชีพในท้องถิ่น เป็นผู้ร่วม
ประเมิน 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A007 
ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาท างาน มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะ
อาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A008 

มีการประเมินผู้เรียนตลอดขบวนการเรียนการสอน ภายนอก
สถานศึกษา ให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน ตอบสนองความต้องการของรัฐบาล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

√ √ 

A009 

ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใน 3 ด้านได้แก่ วัด
ความสามารถ (Cognitive Domain) วัดทักษะการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain) และวัดเจตคติ และบุคลิกภาพต่อการ
ท างาน (Affective Domain) 

√ √ 

A010 
ครูผู้ฝึกสอน ควรได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ  

√ 

A011 
หัวหน้างาน ครูผู้ฝึกสอน ควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ 
กับครูทุกคน และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และน าไปปฏิบัติได้ 

√ √ 

A012 
ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ ทักษะด้าน 
พุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย 

√ √ 

A013 
ควรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพ แรงงานโดยการให้ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ศึกษาต่อใน แบบโรงเรียน โรงงาน 

√ √ 

A014 
ในสถานประกอบการ ควรมีผู้ฝึกสอน สอนงานฝึกหัด ถ่ายทอด
ความรู้ ระบบ การท างานของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย 

√ 
 

A015 
ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จบการศึกษาด้านอาชีพ
โดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพนั้น
โดยตรง 

√ √ 

A016 
ควรเอาใจใส่ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ฝึกสอนได้ผลิตและใช้ สื่อการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพ 

√ √ 

A017 
ควรเน้นการฝึกทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ โดยให้สัมพันธ์
กับการมีงานท า พิจารณาถึงการให้ "งานหาคนมากกว่าคนหางาน" 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A018 
ควรใช้ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการใช้ข้อมูลจริง บรูณาการ
ความรู้  สร้างทักษะการสืบค้น รวบรวม เชิงลึก สร้างความ
เชี่ยวชาญและความถนัด 

√ √ 

A019 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ต้องประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ ทฤษฎี  ลงมือปฏิบัติงานเบื้องต้น และการ
ปฏิบัติงานจริง 

√ 
 

A020 
ควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เน้นการประยุกต์ 
กระบวนการ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย
และเหมาะสม กับสภาพจริงของท้องถิ่น 

√ √ 

A021 

ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ 1) รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) วินัย 4)  ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่
อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิต
สาธารณะ 

 
√ 

A022 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

√ √ 

A023 
ควรจัดการเรียนการสอน การจัดการอาชีพ ได้แก่ การวางแผนผลิต 
การจัดจ าหน่ายทุกข้ันตอน ตลอดจน การบัญชี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

√ √ 

A024 
ควรสอดแทรกทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

√ 

A025 
ควรการเรียนการสอน ให้มีความสามารถจัดการอาชีพ โดยการ
จัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต 

√ √ 

A026 
ควรยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ควบคู่
กับความรู้ คู่คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

√ √ 

A027 
ควรน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือ 
การศึกษานอกระบบได้ 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A028 
ควรจัดให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 5 ประการ
ได้แก่ 1.ความสามารถในด้านในการสื่อสาร 2.การคิด วิเคราะห์ 3. 
การแก้ปัญหา 4.เกิดทักษะชีวิต 5. ใช้เทคโนโลย ี

√ √ 

A029 
ควรให้คนในท้องถิ่น ที่มีทักษะและสมรรถนะทางประเภทและ
สาขาวิชาชีพนั้น เป็นผู้สอน 

√ √ 

A030 
ควรมีการจัดท าหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการจัดการอาชีพ โดยเชิญสถาน
ประกอบการเข้าร่วมพิจารณา 

√ √ 

A031 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการฝึกประสบการณ์
เฉพาะอย่าง  หลาย ๆ ครั้ง เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในการฝึก
ทักษะ 

 
√ 

A032 

ควรจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่มุ่งเน้นด้านปฏิบัติ สูงกว่า
ด้านทฤษฎี โดยการจัดหน่วยการเรียนรู้ ในชุมชน และท้องถิ่น เป็น
สถานการณ์ การบูรณการโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

√ √ 

A033 
ควรปลูกฝังลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ 

√ √ 

A034 
ควรมุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต รับผิดชอบต่อ
สังคม ของการฝึกอาชีพนั้น ๆ 

√ √ 

A035 
ควรเน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้ง 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถี่ชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 
√ 

A036 
การจัดท าหลักสูตร ควรได้รับความร่วมมือ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ 

√ √ 

A037 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ตามความสนใจ หรือความถนัดของ
ผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้ 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A038 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ สอนลักษณะเดียวกับ
การท างานจริง มีทักษะการคิดเป็น ท าเป็น ความสนใจ และความ
ถนัด ของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

 
√ 

A039 ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง √ √ 

A040 ควรเน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏีเป็นสัดส่วน 80 : 20 √ 
 

A041 ควรเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง √ √ 

A042 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการจัดการสอนทักษะอาชีพ 
การวัดผลและการประเมินผล ท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริม  นิเทศ ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผล 
จัดท าทะเบียนอาชีพ ทะเบียนสถานประกอบ และรายละเอียดของ
แหล่งเรียนรู้ 

√ √ 

A043 
ควรสอนให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สถานภาพของชุมชนตัวเอง 
และเงินทุนของชุมชนได้ 

√ √ 

A044 

หลังการฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพควร มีคุณลักษณะส าคัญ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้
เงื่อนไข ของการมีความรู้ คู่คุณธรรม 

√ √ 

A045 
การพัฒนาอาชีพจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการ
พัฒนาตนเองเป็นส าคัญ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ให้มี
ความสอดคล้องกับตลาดอย่างเป็นระบบ 

√ √ 

A046 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความรู้ และทักษะ ในสาขาวิชาชีพที่ตน
เรียน 

√ √ 

A047 ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ √ √ 

A048 
ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

√ 



156 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A049 
ควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน 
จัดท าแผนการจัดการตลาดในด้าน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
การวิจัยตลาด และการส่งเสริมการขาย 

√ √ 

A050 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีบทบาทหน้าที่ ด าเนินการตาม
นโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมิน ประสานความร่วมมือ นิเทศติดตาม วิเคราะห์ 
สรุปผล การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของสถานศึกษาข้ึน
พ้ืนฐาน 

√ √ 

A051 
การจัดการอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ควรประกอบไปด้วย การ
จัดการอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
√ 

A052 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยมีความรู้ด้านวิชาการ และ
ด้านสินค้าที่ต้องการผลิต ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ 

√ √ 

A053 
ผู้ที่เรียนจบ การศึกษาภาคบังคับ ควรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างชัดเจน เช่น ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

√ √ 

A054 
ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ผู้ฝกึทักษะอาชีพควรมีความสามารถ
ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และควรผลิตตามความ
ต้องการของตลาด ด้านอาชีพที่ฝึก 

√ √ 

A055 ควรให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป √ √ 

A056 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ  สู่เวที
เศรษฐกิจ และสอดแทรกทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
สารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยี 

√ √ 

A057 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

√ √ 
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ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A058 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สื่อและเทคโนโลยี 

√ √ 

A059 

ควรใช้ระบบหลักสูตรและการสอนให้เกิดทักษะเชิงสหวิทยาการ 
สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน มีนวัตกรรมและ
วิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้และสืบค้น
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 

√ √ 

A060 
คุณลักษณะที่ส าคัญของหลักสูตร ที่สามารถผลิตผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย ความรู้  ทักษะ เจตคติท่ีดี มี
การชี้แนะ และตอบสนองต่อท้องถิ่น 

√ √ 

A061 
หลังการฝึกอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ที่ประสบความส าเร็จ ควรมี
การค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

√ √ 

A062 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ  หากจบการศึกษาแล้ว ควรเป็นผู้รู้ และมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สถานประกอบการยอมรับ 

√ 
 

A063 
ควรมีความสามารถน านวัตกรรม และเทคโนโลยี มาช่วยเหลือ กับ
การอาชีพ 

√ √ 

A064 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรหาความรู้ และเทคนิคในการประกอบอาชีพ
ให้มากที่สุด ได้แก่ การฝึกการสังเกต ฝึกจินตนาการ ฝึกคิด
ผสมผสาน เพื่อพัฒนาต่อยอด ฝึกความจ าอย่างเป็นระบบ และฝึก
ใช้เหตุผล 

√ √ 

A065 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ 

√ √ 

A066 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ มีความรู้ในทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างรายได้ ที่สุจริต รับผิดขอบต่อสังคมและเลี้ยง
ชีพได้ 

√ √ 
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ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A067 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยรู้วิธีวิเคราะห์ รายรับ 
รายจ่าย 

√ √ 

A068 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมีความสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว หลังการฝึก
ทักษะอาชีพ 

√ √ 

A069 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถบริหารจัดการอาชีพ ของ
ตนเองได้มีประสิทธิผล 

√ √ 

A070 
ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ควรมีการประกันในการได้รับงานท า 
โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและผู้ประกอบการ 

√ √ 

A071 
ควรมีความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดการความเสี่ยงกับ
ผลการด าเนินงาน อย่างมีคุณภาพ 

√ √ 

A072 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน 
ความพร้อม รวมถึงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

√ √ 

A073 
ควรวางนโยบายการสอนทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ และ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 

√ √ 

A074 ควรก าหนดนโยบายการรับ ผู้ฝึกทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง √ √ 

A075 
ควรมอบรางวัล กับผู้ฝึกทักษะอาชีพตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ
ในการฝึกทักษะอาชีพในสาขาต่าง ๆ  

√ 

A076 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนรับผู้จบการศึกษาเข้า
ท างาน กับสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระให้เข้ามาเปิด
โปรแกรมการเรียน และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ สร้าง
สมรรถนะตามสาขาอาชีพ 

√ √ 

A077 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด สถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพ่ือ
ก าหนดสมรรถนะตามสาขาอาชีพและประเมินออกใบรับรองผ่าน
การประเมินสมรรถนะอาชีพ 

√ √ 
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ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A078 
ควรมีการจัดแสดงผลงาน ความก้าวหน้า ที่ประสบความส าเร็จ 
จากการฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A079 
ควรมีการสะสมหน่วยกิต ด้านกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยการน าไปเทียบโอนเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือสะสมหน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

√ √ 

A080 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในอาชีพที่
เลือกที่เหมาะสมกับตนเอง หรือชุมชน 

√ √ 

A081 
ควรด าเนินการวางแผนโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 

√ √ 

A082 

คุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพที่ดี 
ควรประกอบไปด้วย  1. จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ  
2. เนื้อหาสาระ และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 3. วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4.  การ
วัดผลและประเมินผล 

√ √ 

A083 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล จะสัมพันธ์กับวิธีการสอน  และ
ผู้เรียน 

√ √ 

A084 
ควรจัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน โดยเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น  
และเทคนิคอาชีพ 

√ √ 

A085 

ควรมีระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการฝึกฝนทักษะความรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ฝึกฝนทักษะความรู้การแก้ปัญหา 
และคิดแบบมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ พัฒนา ประเมินผล ผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง 

√ √ 

A086 
การจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ 
ความต้องการก าลังคนของสังคม ความต้องการในอาชีพของบุคคล 
และ ความต้องการของตลาดแรงงาน 

√ √ 
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ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A087 
ควรฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้เรียนจากผู้รู้
จริง เห็นขั้นตอนการท างานตลอดจนอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ วิธีการ
แก้ปัญหาและ กระบวนการการจัดการอาชีพ 

√ √ 

A088 
ควรมอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพในแต่ละระดับชั้นจัดท า
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น จัดตารางสอน จัดสถานที่สอน 
และฝึกปฏิบัติ 

√ √ 

A089 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการก าหนด
นโยบาย การเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

√ √ 

A090 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจ ในการ
พัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับฝีมือ ให้สอดรับกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC:Asean Economic 
community 

√ √ 

A091 

ควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอน เวลาในการฝึกทักษะ
อาชีพ และผลการประเมิน เป็นส่วนหนึ่งของการคิดหน่วยกิต และ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
ออกใบรับรองการประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ 

√ √ 

A092 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจ ในการ
พัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับฝีมือ ทั้งเทคนิคและเทคโนโลยี และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

√ √ 

A093 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร ประสานงาน
ความร่วมมือ และสนับสนุน กับหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น กับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

√ √ 
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ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A094 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร นิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะ
อาชีพของสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

√ √ 

A095 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษา ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพ 

√ √ 

A096 
ควรสร้าง ความเชื่อถือและศรัทธาให้กับสถานประกอบการ และ
แสดงให้เห็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

√ 
 

A097 ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน √ √ 

A098 
ควรจัดเตรียม พื้นที่ ส าหรับ การสืบค้น ความรู้การฝึกทักษะอาชีพ 
แบบ offline และ online ส าหรับ คณะครู ผู้ฝึกวิชาชีพ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

√ √ 

A099 ควรร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึกทักษะอาชีพประสบความส าเร็จ √ √ 

A100 
การบริหารจัดการการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควรประกอบไป
ด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ การประเมินผล 

√ √ 

A101 

ควรจัดให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ส ารวจอาชีพ  แหล่งวัสดุท้องถิ่น สภาพ
แนวโน้ม ตลาด ภายในท้องถิ่น ตลอดจนช่องทางในการประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่
ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

√ √ 

A102 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  จากการฝึกหัดทักษะ
อาชีพ อย่างทั่วถึง 

√ √ 

A103 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจเรื่องเงินทุน และเงิน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

√ √ 

A104 
สถานศึกษาควรด าเนินการร่วมกับ เครือข่ายสถานประกอบการ 
และชุมชนท้องถิ่น  

√ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A105 
ควรค านึงถึงความแตกต่างของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 
ซึ่งโรงเรียนมุ่นเน้นผลิตผู้ฝึกทักษะอาชีพ แต่ผู้ประกอบการ มุ่งเน้น
ผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย 

√ 
 

A106 ควรพิจารณาถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานศึกษาด้วย √ 
 

A107 
ควรจัดท าฐานข้อมูล ในการสืบค้น ผู้ฝึกทักษะอาชีพฝึกทักษะ
อาชีพ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมา เป็น
ปัจจุบัน ในระดับสถานศึกษาอย่างพอเพียง และมีประสิทธิผล 

√ √ 

A108 

ควรจัดเตรียมสถานที่ และพ้ืนที่จ าลอง ที่เหมาะสมกับ การเรียนรู้ 
เป็นผู้ประกอบการ เพ่ือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการวางแผน จัดท า
กิจกรรมทางการตลาด และเป็นแหล่งจัดจ าหน่วย แสดง
นิทรรศการ จัดท า รายงานผลการด าเนินงานในการประกอบการ 

√ √ 

A109 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค  

√ 

A110 
ควรจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดแผนงานด้านการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพ ไว้ล าดับต้น ๆ 

√ √ 

A111 ควรปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่นโยบายก าหนด √ √ 

A112 
สถานประกอบการควร ส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร สถานที่ฝึก
ทักษะอาชีพ กับสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

√ √ 

A113 

ควรด าเนินการวางแผน และจัดให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สภาพเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการฝึกอาชีพ และเน้นให้หา
รายได้ระหว่างเรียน 

√ √ 

A114 
ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร การจัดการทักษะ วิชาชีพของ
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ความทันสมัย 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A115 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร ส่งเสริม 
สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา ด้านวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการจัดการฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A116 

ควรมีการ ศึกษาส ารวจ ความต้องการแรงงาน ในท้องถิ่น 
ประสานงานกับสถานประกอบการ ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
กับบุคคลที่เก่ียวข้อง มาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
นโยบายและแผนการด าเนินการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

√ √ 

A117 

การจัดสภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ ควรได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เกื้อหนุน สนับสนุน
ทางวิชาชีพ ในด้านการให้ความรู้ มีส่วนร่วม แบ่งปันสิ่งที่ปฏิบัติ 
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

√ √ 

A118 
การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควร
ประกอบไปด้วย การวางแผนหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และ
การประเมินหลักสูตร 

√ √ 

A119 
ในสถานประกอบการ ควรมีแนวทาง แบบแผน การปฏิบัติงาน 
ให้แก่ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ นักศึกษา ที่ไปฝึกหัดในสถานประกอบการ 

√ 
 

A120 
ควรสอนให้ผู้เรียน น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 

√ √ 

A121 ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในการจัดการฝึกทักษะอาชีพ √ √ 

A122 
ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้ฝึกทักษะอาชีพรู้จักและคุ้นเคย ในด้าน 
กายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน ของภูมิล าเนาถิ่นฐาน 

√ √ 

A123 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ  

√ 

A124 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หลังจากฝึกทักษะ
อาชีพ ตามหลักของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

√ √ 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ เอกสาร วิจัย 

A125 
ควรมีการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านลักษณะภูมิอากาศ ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ กับอาชีพที่เลือก 

√ √ 

A126 
ควรจัดเตรียม อุปกรณ์ บริเวณ และสถานที่ที่เอ้ือต่อการ จัดการฝึก
ทักษะอาชีพ 

√ 
 

A127 ควรเป็นผู้น า ในการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ √ √ 

A128 
ควรเน้นรูปแบบ โรงงานในโรงเรียน โดยจัดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้
ลักษณะอาชีพ ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถ
ตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

√ √ 

A129 
ควรจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคลากร และสถานที่ 
ของสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A130 
การจัดการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเหมาะสมที่ จะ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ 

√ √ 

A131 
ควรจัดเตรียม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ ตามหลักบรรณานุกรม 

√ √ 

A132 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ทราบโดยทั่วกัน
เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

√ √ 

A133 
ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ร่วมกับอาชีพ และ
ปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดและสังคมเศรษฐกิจได้ 

√ √ 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎี รวมถึงการวิเคราะห์เอกสารจาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ และได้น าข้อมูลมาบูรณาการเข้าด้วยกัน น ามาจัดสร้างเป็นข้อค าถามได้ 133 ข้อ และเมื่อ
น ามาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( index of 
item-objective congruence (IOC)) ของเครื่องมือ และน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง คือผู้บริหารสถานศึกษาและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์           
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แอลฟ่าของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.992         
เพ่ือน าไปใช้สอบถามความเห็นกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
1 คน และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 1 คน ทั้งหมด       
188 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 376 คน ส่งแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถาม 133 ข้อไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 151 โรงเรียน เป็นจ านวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.32 และเป็น
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล ดังนี้ 

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน และ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 302 คน เมื่อแยกพิจารณา ตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน โดยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                            n=302 
ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

 
    

   - เพศชาย 159 52.65 

   - เพศหญิง 143 47.35 

รวม 302 100.00 
2 อายุ       

  ต่ ากว่า 30 ปี 3 0.99 
  30-34 ปี 30 9.93 
  35-39 ปี 16 5.30 

  40-44 ปี 28 9.27 
  45-49 ปี 24 7.95 
  50 ปีขึ้นไป 201 66.56 

รวม 302 100.00 

3 

ระดับการศึกษา     

 
ปริญญาตรี 119 39.40 

 
ปริญญาโท 177 58.61 

 
ปริญญาเอก 6 1.99 

รวม 302 100.00 

4 

ต าแหน่งในการท างาน     

 
ผู้อ านวยการ 151 50.00 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

151 50.00 

รวม 302 100.00 

5 

ประสบการณ์     

 
1-5 ปี 34 11.26 

 
6-10 ปี 38 12.58 

 
11-15 ปี 34 11.26 

 
16-20 ปี 36 11.92 

 
20 ปีขึ้นไป 160 52.98 

รวม 302 100.00 
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จากตารางที่ 9 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 302 คน แยกเป็นเพศชาย 159 คน

คิดเป็นร้อยละ 52.65 เป็นเพศหญิง 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.35 ด้านอายุ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 66.56     
น้อยที่สุดมีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.99 ด้านระดับการศึกษาพบว่า จบระดับ
ปริญญาโทมากท่ีสุดจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 58.61 ในขณะที่น้อยที่สุด จบระดับปริญญาเอก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99  ในด้านต าแหน่งการท างานพบว่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีจ านวนเท่ากันคือ 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 ด้านประสบการณ์การท างาน มากกว่า 20 ปีขึ้นปีมากที่สุดจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.98  และช่วงประสบการณ์ที่น้อยที่สุด ได้แก่ ช่วง 1 -5 ปี และ 11-15 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ      
34 คนคิดเป็นร้อยละ 11.26 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร ที่เป็นองค์ประกอบของ  
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
จากค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ที่
ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ

การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  
                                                                                                           n=302 

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1 

ควรจ าแนกตัวชี้วัด เป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภท
ความรู้ (cognitive domain)  ประเภททักษะ
กระบวนการ (Psychomotor domain)และ 
ประเภทความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการท างาน 
(Affective domain) 

4.58 0.60 มากที่สุด 

2 
ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนา ครูผู้ฝึกสอน
ทักษะอาชีพ 

4.51 0.64 มากที่สุด 

  



168 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

3 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ควรขึ้นอยู่กับ
ครูผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูง ในการให้
ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.67 0.55 มากที่สุด 

4 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ 
และมีพ้ืนฐานความช านาญทางวิชาชีพที่เพียงพอ 
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หลังการฝึกทักษะอาชีพ 

4.43 0.67 มาก 

5 
ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในทุก
ขั้นตอนของการน าหลักสูตรการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ ของผู้เรียนในสถานที่ฝึกทักษะอาชีพ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

6 
ผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย บุคลากรท้องถิ่น 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางอาชีพในท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมประเมิน 

4.55 0.59 มากที่สุด 

7 
ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาท างาน มีส่วนร่วมใน
การฝึกทักษะอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

4.66 0.62 มากที่สุด 

8 

มีการประเมินผู้เรียนตลอดขบวนการเรียนการสอน 
ภายนอกสถานศึกษา ให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตอบสนองความ
ต้องการของรัฐบาล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

4.55 0.70 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

9 

ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใน 3 ด้าน
ได้แก่ วัดความสามารถ (Cognitive Domain) วัด
ทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) และ
วัดเจตคติ และบุคลิกภาพต่อการท างาน 
(Affective Domain) 

4.66 0.60 มากที่สุด 

10 
ครูผู้ฝึกสอน ควรได้รับการเชิดชูเกียรติจาก
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ 

4.53 0.61 มากที่สุด 

11 
หัวหน้างาน ครูผู้ฝึกสอน ควรมีการชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ กับครูทุกคน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ และน าไปปฏิบัติได้ 

4.49 0.69 มาก 

12 
ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ 
ทักษะด้าน พุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย 

4.56 0.61 มากที่สุด 

13 
ควรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพ แรงงานโดยการ
ให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศึกษาต่อใน แบบโรงเรียน 
โรงงาน 

4.55 0.62 มากที่สุด 

14 
ในสถานประกอบการ ควรมีผู้ฝึกสอน สอนงาน
ฝึกหัด ถ่ายทอดความรู้ ระบบ การท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย 

4.49 0.62 มาก 

15 
ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จบ
การศึกษาด้านอาชีพโดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง 

4.64 0.58 มากที่สุด 

16 
ควรเอาใจใส่ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ฝึกสอนได้
ผลิตและใช้ สื่อการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

4.45 0.67 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

17 
ควรเน้นการฝึกทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพ โดยให้สัมพันธ์กับการมีงานท า พิจารณาถึง
การให้ "งานหาคนมากกว่าคนหางาน" 

4.55 0.67 มากที่สุด 

18 

ควรใช้ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการใช้ข้อมูล
จริง บรูณาการความรู้  สร้างทักษะการสืบค้น 
รวบรวม เชิงลึก สร้างความเชี่ยวชาญและความ
ถนัด 

4.61 0.57 มากที่สุด 

19 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ ทฤษฎี  
ลงมือปฏิบัติงานเบื้องต้น และการปฏิบัติงานจริง 

4.63 0.67 มากที่สุด 

20 

ควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เน้นการ
ประยุกต์ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสม กับ
สภาพจริงของท้องถิ่น 

4.69 0.52 มากที่สุด 

21 

ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 
ประการ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)ซื่อสัตย์ 
สุจริต 3)มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5)อยู่อย่างพอเพียง 6)
มุ่งม่ันในการท างาน 7)รักความเป็นไทย 8)มีจิต
สาธารณะ 

4.71 0.52 มากที่สุด 

22 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมี
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

4.77 0.44 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

23 

ควรจัดการเรียนการสอน การจัดการอาชีพ ได้แก่ 
การวางแผนผลิต การจัดจ าหน่ายทุกข้ันตอน 
ตลอดจน การบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

4.58 0.57 มากที่สุด 

24 
ควรสอดแทรกทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้มี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

4.46 0.65 มาก 

25 
ควรการเรียนการสอน ให้มีความสามารถจัดการ
อาชีพ โดยการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต 

4.64 0.54 มากที่สุด 

26 
ควรยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้ ควบคู่กับความรู้ คู่คุณธรรมโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.56 0.62 มากที่สุด 

27 
ควรน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือ การศึกษานอกระบบได้ 

4.55 0.58 มากที่สุด 

28 

ควรจัดให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ 5 ประการได้แก่ 1.ความสามารถในด้านใน
การสื่อสาร 2.การคิด วิเคราะห์ 3. การแก้ปัญหา 
4.เกิดทักษะชีวิต 5. ใช้เทคโนโลย ี

4.59 0.59 มากที่สุด 

29 
ควรให้คนในท้องถิ่น ที่มีทักษะและสมรรถนะทาง
ประเภทและสาขาวิชาชีพนั้น เป็นผู้สอน 

4.54 0.63 มากที่สุด 

30 
ควรมีการจัดท าหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการจัดการ
อาชีพ โดยเชิญสถานประกอบการเข้าร่วม
พิจารณา 

4.67 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

31 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกประสบการณ์เฉพาะอย่าง  หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือ
สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในการฝึกทักษะ 

4.43 0.74 มาก 

32 

ควรจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่มุ่งเน้น
ด้านปฏิบัติ สูงกว่าด้านทฤษฎี โดยการจัดหน่วย
การเรียนรู้ ในชุมชน และท้องถิ่น เป็นสถานการณ์ 
การบูรณการโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

4.47 0.66 มาก 

33 

ควรปลูกฝังลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบ
ไปด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน 
ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ละเอียด
รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ เอื้อเฟ้ือ 
เสียสละ 

4.58 0.60 มากที่สุด 

34 
ควรมุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต 
รับผิดชอบต่อสังคม ของการฝึกอาชีพนั้น ๆ 

4.51 0.66 มากที่สุด 

35 

ควรเน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิประเทศ 
และท าเลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถี่
ชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ 

4.48 0.65 มาก 

36 
การจัดท าหลักสูตร ควรได้รับความร่วมมือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

4.47 0.62 มาก 

37 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ตามความสนใจ หรือ
ความถนัดของผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปประกอบอาชีพได้ 

4.49 0.61 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

38 

การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ สอน
ลักษณะเดียวกับการท างานจริง มีทักษะการคิด
เป็น ท าเป็น ความสนใจ และความถนัด ของผู้ฝึก
ทักษะอาชีพ 

4.59 0.60 มากที่สุด 

39 
ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริง 

4.63 0.60 มากที่สุด 

40 ควรเน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏีเป็นสัดส่วน 80 : 20 4.58 0.59 มากที่สุด 

41 ควรเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง 4.40 0.67 มาก 

42 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการจัดการ
สอนทักษะอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล 
ท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง ส่งเสริม  
นิเทศ ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผล จัดท า
ทะเบียนอาชีพ ทะเบียนสถานประกอบ และ
รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ 

4.47 0.72 มาก 

43 
ควรสอนให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สถานภาพ
ของชุมชนตัวเอง และเงินทุนของชุมชนได้ 

4.44 0.67 มาก 

44 

หลังการฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพควร มี
คุณลักษณะส าคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไข ของการมีความรู้ คู่คุณธรรม 

4.33 0.77 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

45 

การพัฒนาอาชีพจะประสบความส าเร็จมากหรือ
น้อย ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองเป็นส าคัญ ทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ให้มีความสอดคล้อง
กับตลาดอย่างเป็นระบบ 

4.40 0.69 มาก 

46 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความรู้ และทักษะ ในสาขา
วิชาชีพที่ตนเรียน 

4.35 0.73 มาก 

47 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการ
ของผู้ประกอบการ 

4.36 0.73 มาก 

48 
ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เหตุผล กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

4.45 0.64 มาก 

49 

ควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ วางแผน จัดท าแผนการจัดการตลาดในด้าน 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด และ
การส่งเสริมการขาย 

4.57 0.64 มากที่สุด 

50 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีบทบาทหน้าที่ 
ด าเนินการตามนโยบายของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน 
ประสานความร่วมมือ นิเทศติดตาม วิเคราะห์ 
สรุปผล การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของ
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

4.47 0.66 มาก 

51 

การจัดการอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ควร
ประกอบไปด้วย การจัดการอย่างมีคุณภาพ ใช้
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.45 0.73 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

52 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยมีความรู้ด้าน
วิชาการ และด้านสินค้าที่ต้องการผลิต ที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบอาชีพ 

4.65 0.59 มากที่สุด 

53 
ผู้ที่เรียนจบ การศึกษาภาคบังคับ ควรมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน เช่น ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว 

4.33 0.79 มาก 

54 

ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ผู้ฝกึทักษะอาชีพควรมี
ความสามารถด้านกระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาด และควรผลิตตามความต้องการของตลาด 
ด้านอาชีพที่ฝึก 

4.44 0.59 มาก 

55 
ควรให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

4.45 0.65 มาก 

56 

ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ  สู่เวทีเศรษฐกิจ และสอดแทรกทักษะด้าน
การเรียนรู้ และนวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อและ
เทคโนโลยี 

4.50 0.69 มากที่สุด 

57 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส านัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

4.49 0.68 มาก 

58 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ปรับตัวเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยี 

4.45 0.73 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

59 

ควรใช้ระบบหลักสูตรและการสอนให้เกิดทักษะ
เชิงสหวิทยาการ สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน มีนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่
มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้และสืบค้น
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 

4.41 0.66 มาก 

60 

คุณลักษณะที่ส าคัญของหลักสูตร ที่สามารถผลิต
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะอาชีพ ควรประกอบ
ไปด้วย ความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี มีการชี้แนะ 
และตอบสนองต่อท้องถิ่น 

4.53 0.62 มากที่สุด 

61 

หลังการฝึกอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ที่ประสบ
ความส าเร็จ ควรมีการค้นคว้า หาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4.42 0.72 มาก 

62 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ  หากจบการศึกษาแล้ว ควรเป็น
ผู้รู้ และมีความรับผิดชอบ มีวินัย สถาน
ประกอบการยอมรับ 

4.44 0.64 มาก 

63 
ควรมีความสามารถน านวัตกรรม และเทคโนโลยี 
มาช่วยเหลือ กับการอาชีพ 

4.41 0.66 มาก 

64 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรหาความรู้ และเทคนิคในการ
ประกอบอาชีพให้มากท่ีสุด ได้แก่ การฝึกการ
สังเกต ฝึกจินตนาการ ฝึกคิดผสมผสาน เพื่อ
พัฒนาต่อยอด ฝึกความจ าอย่างเป็นระบบ และฝึก
ใช้เหตุผล 

4.38 0.73 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

65 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

4.41 0.69 มาก 

66 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ มีความรู้ในทักษะใน
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ที่สุจริต 
รับผิดขอบต่อสังคมและเลี้ยงชีพได้ 

4.54 0.64 มากที่สุด 

67 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยรู้วิธีวิเคราะห์ 
รายรับ รายจ่าย 

4.34 0.70 มาก 

68 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมีความสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่เป็นรายได้ เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว หลังการฝึก
ทักษะอาชีพ 

4.45 0.65 มาก 

69 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถบริหาร
จัดการอาชีพ ของตนเองได้มีประสิทธิผล 

4.46 0.65 มาก 

70 
ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ควรมีการประกันในการ
ได้รับงานท า โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการ 

4.45 0.57 มาก 

71 
ควรมีความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดการ
ความเสี่ยงกับผลการด าเนินงาน อย่างมีคุณภาพ 

4.40 0.64 มาก 

72 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ความพร้อม รวมถึง
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4.42 0.70 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

73 
ควรวางนโยบายการสอนทักษะอาชีพให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 

4.53 0.66 มากที่สุด 

74 
ควรก าหนดนโยบายการรับ ผู้ฝึกทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.50 0.67 มากที่สุด 

75 
ควรมอบรางวัล กับผู้ฝึกทักษะอาชีพตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในการฝึกทักษะอาชีพในสาขา
ต่าง ๆ 

4.48 0.66 มาก 

76 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนรับผู้
จบการศึกษาเข้าท างาน กับสถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระให้เข้ามาเปิดโปรแกรมการเรียน 
และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ สร้างสมรรถนะ
ตามสาขาอาชีพ 

4.30 0.71 มาก 

77 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดสมรรถนะ
ตามสาขาอาชีพและประเมินออกใบรับรองผ่าน
การประเมินสมรรถนะอาชีพ 

4.44 0.73 มาก 

78 
ควรมีการจัดแสดงผลงาน ความก้าวหน้า ที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการฝึกทักษะอาชีพ 

4.31 0.77 มาก 

79 

ควรมีการสะสมหน่วยกิต ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการน าไปเทียบ
โอนเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสะสม
หน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

4.27 0.72 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

80 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ ในอาชีพที่เลือกที่เหมาะสมกับตนเอง หรือ
ชุมชน 

4.44 0.66 มาก 

81 
ควรด าเนินการวางแผนโดยผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาด้านทักษะอาชีพ 

4.47 0.67 มาก 

82 

คุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพที่ดี ควรประกอบไปด้วย  1. 
จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ  2. 
เนื้อหาสาระ และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 3. 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์
การเรียนรู้ และ 4.  การวัดผลและประเมินผล 

4.44 0.69 มาก 

83 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล จะสัมพันธ์กับ
วิธีการสอน  และผู้เรียน 

4.52 0.64 มากที่สุด 

84 
ควรจัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน โดย
เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น  และเทคนิคอาชีพ 

4.32 0.78 มาก 

85 

ควรมีระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการฝึกฝน
ทักษะความรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
ฝึกฝนทักษะความรู้การแก้ปัญหา และคิดแบบมี
วิจารณญาณ วิเคราะห์ พัฒนา ประเมินผล ผู้เรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.47 0.66 มาก 
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

86 

การจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 
ส่วนที่ส าคัญคือ ความต้องการก าลังคนของสังคม 
ความต้องการในอาชีพของบุคคล และ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.51 0.70 มากที่สุด 

87 

ควรฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือให้
ได้เรียนจากผู้รู้จริง เห็นขั้นตอนการท างาน
ตลอดจนอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหา
และ กระบวนการการจัดการอาชีพ 

4.45 0.66 มาก 

88 

ควรมอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพในแต่ละ
ระดับชั้นจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ระดับชั้น จัดตารางสอน จัดสถานที่สอน และฝึก
ปฏิบัติ 

4.49 0.66 มาก 

89 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
มีการก าหนดนโยบาย การเปิดการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพ ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.45 0.69 มาก 

90 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
พันธกิจ ในการพัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับ
ฝีมือ ให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  AEC:Asean Economic community 

4.41 0.68 มาก 
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

91 

ควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอน เวลา
ในการฝึกทักษะอาชีพ และผลการประเมิน เป็น
ส่วนหนึ่งของการคิดหน่วยกิต และจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
ออกใบรับรองการประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

4.60 0.58 มากที่สุด 

92 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
พันธกิจ ในการพัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับ
ฝีมือ ทั้งเทคนิคและเทคโนโลยี และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.53 0.64 มากที่สุด 

3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ประสานงานความร่วมมือ และสนับสนุน กับ
หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกทักษะอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น กับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.50 0.59 มากที่สุด 

94 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล การจัดการ
เรียนการสอน การฝึกทักษะอาชีพของสถานศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน 

4.50 0.70 มาก 

95 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษา ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือฝึก
ทักษะอาชีพ 

4.55 0.62 มากที่สุด 
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

96 
ควรสร้าง ความเชื่อถือและศรัทธาให้กับสถาน
ประกอบการ และแสดงให้เห็นประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

4.66 0.51 มากที่สุด 

97 
ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

4.73 0.52 มากที่สุด 

98 

ควรจัดเตรียม พื้นที่ ส าหรับ การสืบค้น ความรู้
การฝึกทักษะอาชีพ แบบ offline และ online 
ส าหรับ คณะครู ผู้ฝึกวิชาชีพ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

4.69 0.59 มากที่สุด 

99 
ควรร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึกทักษะอาชีพประสบ
ความส าเร็จ 

4.59 0.58 มากที่สุด 

100 
การบริหารจัดการการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
ควรประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร 
การสั่งการ การประเมินผล 

4.56 0.61 มากที่สุด 

101 

ควรจัดให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ส ารวจอาชีพ  แหล่ง
วัสดุท้องถิ่น สภาพแนวโน้ม ตลาด ภายในท้องถิ่น 
ตลอดจนช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วย
ให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่
ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

4.62 0.56 มากที่สุด 

102 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  จาก
การฝึกหัดทักษะอาชีพ อย่างทั่วถึง 

4.71 0.55 มากที่สุด 

103 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจเรื่อง
เงินทุน และเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 

4.56 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
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                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

104 
สถานศึกษาควรด าเนินการร่วมกับ เครือข่ายสถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

4.61 0.54 มากที่สุด 

105 

ควรค านึงถึงความแตกต่างของสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนมุ่นเน้นผลิตผู้ฝึก
ทักษะอาชีพ แต่ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นผลผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย 

4.49 0.64 มาก 

106 
ควรพิจารณาถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบ
สถานศึกษาด้วย 

4.50 0.61 มากที่สุด 

107 

ควรจัดท าฐานข้อมูล ในการสืบค้น ผู้ฝึกทักษะ
อาชีพฝึกทักษะอาชีพ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อ
ทราบประวัติ ความเป็นมา เป็นปัจจุบัน ในระดับ
สถานศึกษาอย่างพอเพียง และมีประสิทธิผล 

4.47 0.64 มาก 

108 

ควรจัดเตรียมสถานที่ และพ้ืนที่จ าลอง ที่เหมาะสม
กับ การเรียนรู้ เป็นผู้ประกอบการ เพื่อ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในการวางแผน จัดท ากิจกรรม
ทางการตลาด และเป็นแหล่งจัดจ าหน่วย แสดง
นิทรรศการ จัดท า รายงานผลการด าเนินงานใน
การประกอบการ 

4.57 0.61 มากที่สุด 

109 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ 
ความสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

4.44 0.72 มาก 

110 
ควรจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดแผนงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ไว้ล าดับต้น 
ๆ 

4.67 0.53 มากที่สุด 

111 ควรปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่นโยบายก าหนด 4.58 0.59 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

112 
สถานประกอบการควร ส่งเสริมด้านวิชาการ 
บุคลากร สถานที่ฝึกทักษะอาชีพ กับสถานศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน 

4.59 0.57 มากที่สุด 

113 

ควรด าเนินการวางแผน และจัดให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการฝึกอาชีพ และเน้นให้หา
รายได้ระหว่างเรียน 

4.54 0.61 มากที่สุด 

114 
ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร การจัดการทักษะ 
วิชาชีพของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ความ
ทันสมัย 

4.54 0.62 มากที่สุด 

115 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา ด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ
จัดการฝึกทักษะอาชีพ 

4.44 0.68 มาก 

116 

ควรมีการ ศึกษาส ารวจ ความต้องการแรงงาน ใน
ท้องถิ่น ประสานงานกับสถานประกอบการ 
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
มาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
และแผนการด าเนินการ จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.46 0.67 มาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

117 

การจัดสภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ ควรได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ที่เกื้อหนุน สนับสนุนทางวิชาชีพ ในด้าน
การให้ความรู้ มีส่วนร่วม แบ่งปันสิ่งที่ปฏิบัติ และ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ 
หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

4.58 0.62 มากที่สุด 

118 

การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย การวางแผน
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมิน
หลักสูตร 

4.59 0.62 มากที่สุด 

119 
ในสถานประกอบการ ควรมีแนวทาง แบบแผน 
การปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ นักศึกษา 
ที่ไปฝึกหัดในสถานประกอบการ 

4.52 0.67 มากที่สุด 

120 
ควรสอนให้ผู้เรียน น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 

4.37 0.73 มาก 

121 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในการจัดการ
ฝึกทักษะอาชีพ 

4.58 0.57 มากที่สุด 

122 
ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้ฝึกทักษะอาชีพรู้จักและ
คุ้นเคย ในด้าน กายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน 
ของภูมิล าเนาถิ่นฐาน 

4.60 0.61 มากที่สุด 

123 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพมีคุณลักษณะตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

4.51 0.62 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

124 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ตามหลักของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.38 0.72 มาก 

125 

ควรมีการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านลักษณะภูมิอากาศ ด้าน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านทรัพยากร
มนุษย์ กับอาชีพที่เลือก 

4.46 0.60 มาก 

126 
ควรจัดเตรียม อุปกรณ์ บริเวณ และสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการ จัดการฝึกทักษะอาชีพ 

4.60 0.72 มากที่สุด 

127 
ควรเป็นผู้น า ในการน าหลักสูตรการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ 

4.57 0.57 มากที่สุด 

128 

ควรเน้นรูปแบบ โรงงานในโรงเรียน โดยจัดเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนรู้ลักษณะอาชีพ ต่าง ๆ  เพ่ือช่วย
ให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่
ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

4.53 0.73 มากที่สุด 

129 
ควรจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้
บุคลากร และสถานที่ ของสถานประกอบการ ใน
การฝึกทักษะอาชีพ 

4.53 0.57 มากที่สุด 

130 
การจัดการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความ
เหมาะสมที่ จะจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะ
อาชีพ 

4.54 0.61 มากที่สุด 

131 
ควรจัดเตรียม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็น
ระบบ ตามหลักบรรณานุกรม 

4.68 0.57 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็น องค์ประกอบของ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ต่อ)   

                                                                                                           n=302  

ข้อ 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

132 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ทราบ
โดยทั่วกันเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

4.67 0.59 มากที่สุด 

133 
ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ร่วมกับ
อาชีพ และปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดและสังคม
เศรษฐกิจได้ 

4.58 0.68 มากที่สุด 

จากตารางที่ 10 พบว่าโดยภาพรวมข้อค าถามทั้ง 133 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( )อยู่
ระหว่าง 4.30-4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.44-0.79 แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด           
โดยมี ตัวแปรมัชฌิมเลขคณิต  ( ) มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ตัวแปรที่ 22 มัชฌิมเลขคณิต ( ) 
4.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.44 “หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ตัวแปรที่ 97 มัชฌิมเลขคณิต ( ) 4.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.52 “ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน“ และตัวแปร     
ที่ 102 มัชฌิมเลขคณิต ( ) 4.71  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.55 “ควรจัดให้มีการเผยแพร่ 
แผ่นพับ เอกสาร  จากการฝึกหัดทักษะอาชีพ อย่างทั่วถึง“ แปลว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
สอดคล้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ        
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบสถิติ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณา
จากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Barlett’s test of Sphericity ใช้ทดสอบ
ตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .936 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80255.694 

Df 8778 

Sig. .000 

 
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบ KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy ของข้อมูลที่เก็บได้จากงานวิจัย ได้เท่ากับ 0.936       
ซึ่ง ไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษาค่า KMO ในการวัดความเหมาะสมของ
ข้อมูล ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่าถ้าค่า KMO > 0.5 แสดงว่า
ข้อมูลชุดนั้น สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้ จึงมีความเหมาะสมใน     
การวิ เคราะห์องค์ประกอบ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ           
Barlett’s Sphericity Test มีนัยทางสถิติ (sig 0.00 > 0.5) แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไป 

การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียน   
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
จ านวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.32 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสกัดองค์ประกอบ             
(factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis : PCA) 
ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี      
วารีแมกซ์ (varimax extraction) โดยการหมุนในครั้งแรกได้ 23 องค์ประกอบ โดยข้อตกลงเบื้องต้น
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้  1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50   
ขึ้นไปตามที่ แฮร์และคณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่า
น้ าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (practically significant) 2) ค่าไอเก้น (eigenvalues) มากกว่า  
1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (kaiser’s criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัว
ขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว จะได้จ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 แสดงองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

องค์ประกอบ
(Component) 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความ
แปรปรวน

Eigenvalues 
 

ค่าความ
แปรปรวนร้อย

ละ (% of 
Variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม 

(Cumulative %) 

ค่าความ
แปรปรวน

Eigenvalues 
 

ค่าความ
แปรปรวนร้อย

ละ (% of 
Variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสม 

(Cumulative %) 

1 65.416 49.185 49.185 17.195 12.929 12.929 
2 4.876 3.666 52.851 14.786 11.117 24.046 

3 3.702 2.783 55.634 14.715 11.064 35.110 
4 3.479 2.616 58.250 13.905 10.455 45.565 
5 3.041 2.287 60.537 12.257 9.216 54.780 
6 2.931 2.204 62.740 10.587 7.960 62.740 

จากตารางที่  12 แสดงจ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ พบว่า 
ค่าไอเก้น (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่า   
มีเพียง 6 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด องค์ประกอบที่ 1-6 เมื่อหมุนแกนแล้ว 
องค์ประกอบที่ 1 มีค่าความแปรปรวนสูงสุดเท่ากับ  17.195 สามารถอธิบายความแปรปรวน         
ได้ร้อยละ 12.929 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความแปรปรวนสูงสุดเท่ากับ 14.786 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 11.117 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความแปรปรวนสูงสุดเท่ากับ 14.715 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.064 และองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถ      
ในการอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด ค่อย ๆ ลดลงตามล าดับ และองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์คือ องค์ประกอบที่ 1-6 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 62.740 
ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบและตัวแปร ได้ดังรายละเอียด ในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ 

ล าดับที่ ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 

1 A98 0.757 
     

2 A131 0.751 
     

3 A97 0.744 
     

4 A132 0.738 
     

5 A130 0.699 
     

6 A102 0.623 
     

7 A133 0.621 
     

8 A129 0.608 
     

9 A128 0.604 
     

10 A127 0.596 
     

11 A99 0.592 
     

12 A81 0.561 
     

13 A118 0.558 
     

14 A125 0.541 
     

15 A100 0.533 
     

16 A126 0.525 
     

17 A80 0.518 
     

18 A96 0.517 
     

19 A122 0.515 
     

20 A88 0.509 
     

21 A101 0.504 
     

22 A114 
 

0.709 
    

23 A91 
 

0.694 
    

24 A93 
 

0.626 
    

25 A115 
 

0.576 
    

26 A65 
 

0.549 
    

27 A57 
 

0.517 
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ตารางที่ 13 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ (ต่อ) 

ล าดับที่ ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
28 A74 

 
0.515 

    
29 A73 

 
0.509 

    
30 A89 

 
0.506 

    
31 A113 

 
0.503 

    
32 A44 

  
0.615 

   
33 A120 

  
0.599 

   
34 A62 

  
0.589 

   
35 A124 

  
0.585 

   
36 A64 

  
0.561 

   
37 A45 

  
0.555 

   
38 A53 

  
0.552 

   
39 A52 

  
0.550 

   
40 A61 

  
0.545 

   
41 A54 

  
0.519 

   
42 A68 

  
0.501 

   
43 A4 

  
0.500 

   
44 A39 

   
0.683 

  
45 A41 

   
0.601 

  
46 A22 

   
0.590 

  
47 A86 

   
0.587 

  
48 A82 

   
0.578 

  
49 A40 

   
0.571 

  
50 A31 

   
0.559 

  
51 A38 

   
0.551 

  
52 A27 

   
0.544 

  
53 A85 

   
0.541 
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ตารางที่ 13 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ (ต่อ) 

ล าดับที่ ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 

54 A84 
   

0.532 
  

55 A28 
   

0.530 
  

56 A59 
   

0.526 
  

57 A29 
   

0.524 
  

58 A32 
   

0.520 
  

59 A21 
    

0.618 
 

60 A34 
    

0.618 
 

61 A103 
    

0.600 
 

62 A109 
    

0.565 
 

63 A25 
    

0.556 
 

64 A56 
    

0.525 
 

65 A37 
    

0.512 
 

66 A58 
    

0.510 
 

67 A23 
    

0.503 
 

68 A8 
     

0.796 
69 A7 

     
0.731 

70 A6 
     

0.670 

71 A13 
     

0.648 
72 A15 

     
0.612 

73 A12 
     

0.598 

74 A5 
     

0.566 
75 A11 

     
0.540 

76 A9 
     

0.519 
รวม (ข้อ) 21 10 12 15 9 9 

รวมทั้งสิ้น (ข้อ) 76 
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จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบ มี 6 องค์ประกอบคือ 
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 10 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 
12 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 15 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบ  
ที่ 6 จ านวน  9 ตัวแปร  

นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบ หลังหมุน
แกน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 14 
ตารางที ่14 องค์ประกอบที่ 1 

ล าดับ 
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 A098 
ควรจัดเตรียม พื้นที่ ส าหรับ การสืบค้น ความรู้การฝึกทักษะ
อาชีพ แบบ offline และ online ส าหรับ คณะครู ผู้ฝึกวิชาชีพ 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

0.757 

2 A131 
ควรจัดเตรียม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ ตามหลัก
บรรณานุกรม 

0.751 

3 A097 ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 0.744 

4 A132 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ทราบโดยทั่วกัน
เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ 

0.738 

5 A130 
การจัดการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเหมาะสมที่ จะ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ 

0.699 

6 A102 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  จากการฝึกหัด
ทักษะอาชีพ อย่างทั่วถึง 

0.623 

7 A133 
ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ร่วมกับอาชีพ และ
ปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดและสังคมเศรษฐกิจได้ 

0.621 

8 A129 
ควรจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคลากร และ
สถานที่ ของสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะอาชีพ 

0.608 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

9 A128 
ควรเน้นรูปแบบ โรงงานในโรงเรียน โดยจัดเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
รู้ลักษณะอาชีพ ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถ
ตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

0.604 

10 A127 ควรเป็นผู้น า ในการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 0.596 

11 A099 ควรร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึกทักษะอาชีพประสบความส าเร็จ 0.592 

12 A081 
ควรด าเนินการวางแผนโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 

0.561 

13 A118 
การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควร
ประกอบไปด้วย การวางแผนหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
และการประเมินหลักสูตร 

0.558 

14 A125 

ควรมีการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านลักษณะภูมิอากาศ ด้านสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านทรัพยากรมนุษย์ กับอาชีพที่
เลือก 

0.541 

15 A100 
การบริหารจัดการการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควรประกอบ
ไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ การประเมินผล 

0.533 

16 A126 
ควรจัดเตรียม อุปกรณ์ บริเวณ และสถานที่ที่เอ้ือต่อการ 
จัดการฝึกทักษะอาชีพ 

0.525 

17 A080 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในอาชีพ
ที่เลือกที่เหมาะสมกับตนเอง หรือชุมชน 

0.518 

18 A096 
ควรสร้าง ความเชื่อถือและศรัทธาให้กับสถานประกอบการ 
และแสดงให้เห็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

0.517 

19 A122 
ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้ฝึกทักษะอาชีพรู้จักและคุ้นเคย ในด้าน 
กายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน ของภูมิล าเนาถิ่นฐาน 

0.515 

20 A088 
ควรมอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพในแต่ละระดับชั้น
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น จัดตารางสอน จัด
สถานที่สอน และฝึกปฏิบัติ 

0.509 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

21 A101 

ควรจัดให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ส ารวจอาชีพ  แหล่งวัสดุท้องถิ่น 
สภาพแนวโน้ม ตลาด ภายในท้องถิ่น ตลอดจนช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจ
เลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด และความสนใจได้ 

0.504 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 17.195 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 12.929 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 12.929 

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 21 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.504-0.757 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 17.195 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.929 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 1 กล่าวคือ    
ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ใน
องค์ประกอบที่ 1 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า ”การก าหนดกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม” 
  



196 

ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 2 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 A114 
ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร การจัดการทักษะ 
วิชาชีพของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ความทันสมัย 

0.709 

2 A091 

ควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอน เวลาในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และผลการประเมิน เป็นส่วนหนึ่งของ
การคิดหน่วยกิต และจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ออกใบรับรองการประเมิน
สมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

0.694 

3 A093 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ประสานงานความร่วมมือ และสนับสนุน กับหน่วยงานรัฐ 
หรือเอกชนที่ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพ
ที่อยู่ในท้องถิ่น กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

0.626 

4 A115 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา ด้านวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการจัดการฝึกทักษะอาชีพ 

0.576 

5 A065 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพ 

0.549 

6 A057 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส านัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

0.517 

7 A074 
ควรก าหนดนโยบายการรับ ผู้ฝึกทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

0.515 

8 A073 
ควรวางนโยบายการสอนทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น 

0.509 
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ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 

9 A089 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการ
ก าหนดนโยบาย การเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

0.506 

10 A113 

ควรด าเนินการวางแผน และจัดให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพ่ือการฝึกอาชีพ และเน้นให้หารายได้ระหว่างเรียน 

0.503 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 14.786 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 11.117 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 24.046 
จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 10 ตัวแปร 

หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.503-0.709 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 14.786 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.117 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 2 กล่าวคือ    
ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ        
ในองค์ประกอบที่ 2 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การจัดการทักษะอาชีพ ผู้วิจัย    
จึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า ”การก าหนดนโยบายระดับสูง” 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 3 

ล าดับ
ที ่

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 A044 

หลังการฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพควร มีคุณลักษณะ
ส าคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข 
ได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไข ของการมีความรู้ คู่คุณธรรม 

0.615 

2 A120 
ควรสอนให้ผู้เรียน น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การแก้ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 

0.599 

3 A062 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ  หากจบการศึกษาแล้ว ควรเป็นผู้มีความรู้และ
มีความรับผิดชอบ มีวินัย สถานประกอบการยอมรับ 

0.589 

4 A124 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หลังจากฝึกทักษะ
อาชีพ ตามหลักของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

0.585 

5 A064 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรหาความรู้ และเทคนิคในการประกอบ
อาชีพให้มากที่สุด ได้แก่ การฝึกการสังเกต ฝึกจินตนาการ ฝึกคิด
ผสมผสาน เพื่อพัฒนา ต่อยอด ฝึกความจ าอย่างเป็นระบบ และ
ฝึกใช้เหตุผล 

0.561 

6 A045 
การพัฒนาอาชีพจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาตนเองเป็นส าคัญ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ให้
มีความสอดคล้องกับตลาดอย่างเป็นระบบ 

0.555 

7 A053 
ผู้ที่เรียนจบ การศึกษาภาคบังคับ ควรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างชัดเจน เช่น ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

0.552 

8 A052 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยมีความรู้ด้านวิชาการ และ
ด้านสินค้าที่ต้องการผลิต ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ 

0.550 

9 A061 
หลังการฝึกอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ที่ประสบความส าเร็จ ควรมี
การค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

0.545 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 3 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

10 A054 
ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ผู้ฝกึทักษะอาชีพควรมีความสามารถ
ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และควรผลิตตามความ
ต้องการของตลาด ด้านอาชีพที่ฝึก 

0.519 

11 A068 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมีความสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็น
รายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว หลัง
การฝึกทักษะอาชีพ 

0.501 

12 A004 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และมีพ้ืนฐาน
ความช านาญทางวิชาชีพที่เพียงพอ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หลัง
การฝึกทักษะอาชีพ  

0.500 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 14.715 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 11.064 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 35.110 

จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 12 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.500-0.615 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 14.715 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.064 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 3 กล่าวคือ    
ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ใน
องค์ประกอบที่ 3 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ด้านการจัดการทักษะอาชีพ ผู้วิจัย    
จึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า ”การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน” 
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 4 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 A039 ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 0.683 
2 A041 ควรเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง 0.601 

3 A022 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

0.590 

4 A086 
การจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ
คือ ความต้องการก าลังคนของสังคม ความต้องการในอาชีพ
ของบุคคล และ ความต้องการของตลาดแรงงาน 

0.587 

5 A082 

คุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพที่ดี ควรประกอบไปด้วย  1. จุดมุ่งหมายทั่วไป และ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ  2. เนื้อหาสาระ และจ านวนชั่วโมงสอน
แต่ละวิชา 3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4.  การวัดผลและประเมินผล 

0.578 

6 A040 ควรเน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏีเป็นสัดส่วน 80 : 20 0.571 

7 A031 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการฝึก
ประสบการณ์เฉพาะอย่าง  หลาย ๆ ครั้ง เพื่อสร้างพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการฝึกทักษะ 

0.559 

8 A038 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ สอนลักษณะ
เดียวกับการท างานจริง มีทักษะการคิดเป็น ท าเป็น ความ
สนใจ และความถนัด ของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

0.551 

9 A027 
ควรน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือ ระดับอุดมศึกษา
หรือ การศึกษานอกระบบได้ 

0.544 

10 A085 

ควรมีระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการฝึกฝนทักษะ
ความรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ฝึกฝนทักษะความรู้
การแก้ปัญหา และคิดแบบมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ พัฒนา 
ประเมินผล ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

0.541 
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 4 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

11 A084 
ควรจัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน โดยเลือกใช้วัสดุ
ท้องถิ่น  และเทคนิคอาชีพ 

0.532 

12 A028 

ควรจัดให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 5 
ประการได้แก่ 1.ความสามารถในด้านในการสื่อสาร 2.การ
คิด วิเคราะห์ 3. การแก้ปัญหา 4.เกิดทักษะชีวิต 5. ใช้
เทคโนโลยี 

0.530 

13 A059 

ควรใช้ระบบหลักสูตรและการสอนให้เกิดทักษะเชิงสห
วิทยาการ สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน มี
นวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน 
การเรียนรู้และสืบค้นโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้
จากชุมชน 

0.526 

14 A029 
ควรให้คนในท้องถิ่น ที่มีทักษะและสมรรถนะทางประเภท
และสาขาวิชาชีพนั้น เป็นผู้สอน 

0.524 

15 A032 

ควรจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่มุ่งเน้นด้านปฏิบัติ สูง
กว่าด้านทฤษฎี โดยการจัดหน่วยการเรียนรู้ ในชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นสถานการณ์ การบูรณการโดยออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

0.520 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 13.905 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 10.455 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 45.565 

จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 15 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.520-0.683 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 13.905 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.455 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 4 กล่าวคือ    
ตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ใน
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(ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 4 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร ด้านการจัดการทักษะอาชีพ ผู้วิจัย
จึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า ” คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” 

 
ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 5 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 A021 

ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ 
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่
เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7)รัก
ความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 

0.618 

2 A034 
ควรมุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต 
รับผิดชอบต่อสังคม ของการฝึกอาชีพนั้น ๆ 

0.618 

3 A103 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจเรื่องเงินทุน และ
เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 

0.600 

4 A109 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

0.565 

5 A025 
ควรการเรียนการสอน ให้มีความสามารถจัดการอาชีพ โดย
การจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต 

0.556 

6 A056 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ  สู่
เวทีเศรษฐกิจ และสอดแทรกทักษะด้านการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยี 

0.525 

7 A037 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ตามความสนใจ หรือความถนัด
ของผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบ
อาชีพได้ 

0.512 

8 A058 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ปรับตัวเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยี 

0.510 

9 A023 

ควรจัดการเรียนการสอน การจัดการอาชีพ ได้แก่ การ
วางแผนผลิต การจัดจ าหน่ายทุกขั้นตอน ตลอดจน การ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี 

0.503 
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ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 5 

ล าดับ
ที ่

ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 12.257 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 9.216 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 54.780 

จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 9 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.503-0.618 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 12.257 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.216 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
ความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 5 กล่าวคือ    
ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ใน
องค์ประกอบที่ 5 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการ
ทักษะอาชีพ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 5  นี้ว่า ”การส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน” 

 
ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 6  

ล าดับที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1 A008 

มีการประเมินผู้เรียนตลอดขบวนการเรียนการสอน 
ภายนอกสถานศึกษา ให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน 

0.796 

2 A007 
ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาท างาน มีส่วนร่วมในการฝึก
ทักษะอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับผู้ฝึก
ทักษะอาชีพ 

0.731 

3 A006 
ผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จทางอาชีพใน
ท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมประเมิน 

0.670 
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ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 6 (ต่อ) 

ล าดับที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

4 A013 
ควรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพ แรงงานโดยการให้ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศึกษาต่อใน แบบโรงเรียน โรงงาน 

0.648 

5 A015 
ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จบการศึกษา
ด้านอาชีพโดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ 
ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง 

0.612 

6 A012 
ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ 
ทักษะด้าน พุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย 

0.598 

7 A005 
ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในทุกขั้นตอน
ของการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของ
ผู้เรียนในสถานที่ฝึกทักษะอาชีพ 

0.566 

8 A011 
หัวหน้างาน ครูผู้ฝึกสอน ควรมีการชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ กับครูทุกคน และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และ
น าไปปฏิบัติได้ 

0.540 

9 A009 

ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใน 3 ด้านได้แก่ 
วัดความสามารถ (Cognitive Domain) วัดทักษะการ
ปฏิบัติ (Psychomotor Domain) และวัดเจตคติ และ
บุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective Domain) 

0.519 

ค่าความแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 10.587 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 7.960 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม (cumulative percent of variance) 62.740 

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 9 ตัวแปร    
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.519-0.796 มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากับ 10.587 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.960 ซึ่งเมื่อเทียบกับ   
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ เป็นอันดับ 6 กล่าวคือ 
ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ         
ในองค์ประกอบที่ 6 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร การนิเทศ การวัดและการ
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ประเมินผล ด้านการจัดการทักษะอาชีพ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า  ”
การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร”  

จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือสกัด
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญ โดยการวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum 
likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏว่า ได้องค์ประกอบ การบริหารการจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้ 6 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็น
องค์ประกอบได้ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดนโยบายระดับสูง 
องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร 
ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ใน

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ดังแผนภูมิภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 4 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ         

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

องค์ประกอบ การบริหารการ
จัดการทักษะอาชีพ ใน

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 

5 การส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอน 

6 การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร 

1 การก าหนดกระบวนการ
บริหารที่เหมาะสม 

2 การก าหนด 
นโยบายระดับสูง 

3 การส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

4 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
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ตอนที่ 2  การยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 
 ขั้นตอนนี้ เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ขององค์ประกอบการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ให้ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบยืนยันในด้านความถูกต้อง ครอบคลุมเชิงทฤษฎี ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็ นประโยชน์   โ ดย ใช้ แบบสอบถาม  เ พ่ือตรวจสอบยื นยั น  ความถู กต้ อ งครอบคลุ ม           
(accuracy standards) ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility 
standards) และความเป็นประโยชน์ (utility standards) ขององค์ประกอบ76  
 การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ     
เพ่ือยืนยันความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ งคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติคือเป็น ผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการจัดการทักษะ
อาชีพ หรือเป็นนักวิชาการด้านการจัดการทักษะอาชีพ รวมทั้งสิ้น 7 คนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นางกชพร  นวลสุวรรณ นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส   

2. ดร. ปราโมทย์    เพชรปานกัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางกร่าง    
3. ดร. กมลาศน์     ศรประสิทธิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
4. ดร.สุชาติ     เอกปัชชา   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู  
5. ดร.พิทยา     แสงสว่าง   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 
6. ดร.ธีรสิทธิ์     คุปกุลกานท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
7. ดร. สมนึก   พงษ์สกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
     
2.1 ผลสรุปการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีดังนี้ 
ผลสรุปการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ

อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ แสดงค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูล ของความคิดเห็น     
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 

                                           
 
76 G.F.Madaus, M.S. Scrivien, and D.I. Stufflebeam, (n.p., 1983) :399-402  
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ขององค์ประกอบ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ    
มีรายละเอียดดังตารางที่ 20  
ตารางที่ 20  แสดงค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูล ของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีต่อความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ขององค์ประกอบ การ
บริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

 
 

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม 
ร้อย
ละ 

เป็นไปได ้
ร้อย
ละ 

ถูกต้อง 
ร้อย
ละ 

เป็น 
ประโยชน ์

ร้อย
ละ 

องค์ประกอบท่ี 1 การ
ก าหนดกระบวนการ
บริหารที่เหมาะสม 

7 100 7 100 7 100 7 100 

องค์ประกอบท่ี 2การ
ก าหนดนโยบาย
ระดับสูง 

7 100 7 100 7 100 7 100 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
ส่งเสริมคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

7 100 7 100 7 100 7 100 

องค์ประกอบ 4
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

7 100 7 100 7 100 7 100 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 

7 100 7 100 7 100 7 100 

องค์ประกอบท่ี 6 การ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักสูตร 

7 100 7 100 7 100 7 100 

รวม 42 100 42 100 42 100 42 100 
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จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
องค์ประกอบ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ        
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ เนื่องจากเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ควรให้ความส าคัญในด้าน การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม การก าหนดนโยบายระดับสูง 
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร ในด้าน   
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ ของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็น      
ที่สอดคล้องกัน คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละด้าน 

 2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียน    
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

 การสั ง เคราะห์ข้อคิด เห็น ข้อเสนอแนะเ พ่ิมเติมและข้อวิพากษ์  วิจารณ์             
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินรูปแบบ ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 
ท าการพิจารณา 4 ด้านได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ และ
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.2.1 ด้านความเหมาะสม  
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ 

ยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบ       
มี ค ว าม เ หมาะสม  ส าม า รถ เ ชื่ อ ม โ ย ง  บู รณากา ร กั บ เ ป้ า ห ม าย ใน กา ร จั ด ก า รอ าชี พ                       
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ปี 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีแนวคิดการบริหารจัดการ หลักสูตร      
การจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล และสู่คุณลักษณะของผู้เรียนได้เป็นอย่างสูง  และ
การก าหนดองค์ประกอบ ช่วยให้ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และโรงเรียนทั่วไป สามารถน าไป   
เป็นกรอบ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และชัดเจน แต่ควรให้ความส าคัญ     
กับคน เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะให้องค์ประกอบอื่นส าเร็จได้ 
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2.2.2 ด้านความเป็นไปได้ 
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ 

ยืนยันความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบ       
มีความเป็นไปได้ องค์ประกอบจะเป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียน   
การสอนทักษะอาชีพ ก่อให้เกิด หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และวัด การประเมินผล    
ตามสภาพจริง และส่งเสริม การก าหนดกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ แก่นักเรียนได้
เป็นอย่างดี และมีคุณภาพ หากมีการก าหนดเป็นนโยบายจากระดับสูง และมีมาตรฐาน มีตัวชี้วัด   
เป็นแนวทางในการก าหนดคุณลักษณะ ให้เกิดแก่ นักเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จะเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึ งมีการดึงภาคี เครือข่าย มาร่วมบริหาร จัดการ จะท าให้                
มีประสิทธิภาพมาก เช่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค สถานประกอบการณ์ บางแห่ง 
ภาคเอกชน และอ่ืนๆ  

2.2.3 ด้านความถูกต้อง 
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ 

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบ       
มีความถูกต้อง ในด้านแนวคิด หลักการ จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาก าหนดกรอบ       
เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ คู่คุณธรรม  ในด้าน
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ยึดหลัก ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาตาม
ความถนัด และเต็มศักยภาพ ของแต่ละบุคคล ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิตอย่าง       
มีความสุข น าหลักการวัด ประเมินผลที่เน้นตามสภาพจริง ในด้านของเนื้อหา ประกอบไปด้วยองค์
ความรู้ ด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียน วิทยาการ และกา รวัด 
ประเมินผล โดยเน้นการปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ และมีการสร้างเครือข่าย    
การเรียนรู้กับสถาบันอาชีวศึกษา รวมถึงการเป็นการเปิดโอกาส ให้แก่ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน        
ได้มีโอกาสทางการศึกษา และมีทางเลือกทางการศึกษา แต่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และชุมชนอย่างแท้จริง 
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2.2.4 ด้านการใช้ประโยชน์ 
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ 

ยืนยันการใช้ประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบ       
มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ประโยชน์หลังจบการศึกษาได้จริง ใช้เป็นกรอบ คู่มือและแนวทาง
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับและโรงเรียนทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
ที่ต้องการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า แก้ปัญหาคนว่างงาน แก้ปัญหา แรงงานขาดทักษะ ฝีมือ และ
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ นักเรียนขยายโอกาส ทั่วประเทศที่ไม่มี
โอกาสเรียนด้านสามัญเนื่องจาก ขาดความพร้อมทางเศรษฐกิจ สามารถมีอาชีพติดตัวไปประกอบ
อาชีพต่อไป และสามารถน าไป เป็นพ้ืนฐาน วิชาชีพชั้นสูงต่อไป เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดการศึกษาวิชาชีพ ได้วางแผน พัฒนางานด้านอาชีพ ให้กับ 
นักเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีทิศทาง ต่อเนื่อง ทั้งด้านครู บุคลากร สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของนักเรียนและสังคม ประเทศชาติ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข กับการท างานหลังจบการฝึกทักษะ
อาชีพ แต่ในด้านการศึกษาต่อ ควรมีมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน  อีกทั้ง ยังน างานวิจัยชิ้นนี้           
เป็นเครื่องมอืที่มีประโยชน์อย่างสูง ในการบริหารจัดการ ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับและโรงเรียน
ขยายโอกาส  

2.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหาร    
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน   
มีความเห็นสอดคล้องกันในทุก ๆ ด้าน แต่ผู้ เชี่ยวชาญบางท่านได้ให้ความเห็นว่าในทุก ๆ 
องค์ประกอบ ควรมีการก าหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัด ในระดับ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา        
ครู และนักเรียน ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน แนวนโยบายระดับสูงไม่มีความต่อเนื่อง  ไม่ชัดเจน          
ที่จะน าลงไปปฏิบัติ ไม่มีการท า บันทึกข้อตกลง ความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษา        
กับโรงเรียน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ขาดงบประมาณ  และในน าเสนอแนวทางแก้ไข 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การก าหนดเป็นนโยบาย หรือข้อกฎหมาย ในเรื่องการจัดการทักษะอาชีพ อย่างชัดเจน และ
จริงจัง  2) จัดสรรงบประมาณด้าน ครู อุปกรณ์ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมือ ให้เพียงพอ   3) ควรมี       
การนิเทศติดตามอยู่เสมอ 
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บทที่ 5 

การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   
การวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา   

ภาคบังคับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือเสนอองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของปัญหา  ด้วยการศึกษาวิเคราะห์  
สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูล
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา   
ภาคบังคับ มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษา จ านวน 123 ตัวแปร 
และจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากสื่อหลากหลาย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษา จ านวน 133 ตัวแปร  

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1      
มาสร้างเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ  พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา          
แล้วน าแบบสอบถามจ านวน 136 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้องและ
ความตรงกับสิ่งทีต่้องการวัด เรียกว่าค่า IOC  (index of item objective congruence) เป็นรายข้อ 
พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อค าถามจ านวน 133 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น         
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ                    
มีค่าเท่ากับ 0.992 
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 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 2 
ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จากผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  จ านวน 188 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 151 โรงเรียน จ านวน 302 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 80.32  

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์ 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ระดับตัวแปร ของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมาก ถึงมากที่สุด 
หลังจากนั้น น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ตัว
แปรที่ส าคัญ ท าให้ได้องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 6 องค์ประกอบ มีตัวแปรรวม ทั้งสิ้น 76 ตัวแปร หลังจากนั้นท าการ
ยืนยันองค์ประกอบด้วยแบบสอบถามยืนยันองค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการพิจารณา         
ในรูปแบบการวิจัย เพ่ือตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของการบริหารการจัดการเรียน   
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับต่อไป 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ามัฌชิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)     
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา   

ภาคบังคับ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบ        
ของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ   2) การยืนยัน
องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ     
มีรายละเอียดดังนี้   
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1) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น   
6 องค์ประกอบ 76 ตัวแปรดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 “การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม” ประกอบ        
ด้วย 21 ตัวแปร  

2. องค์ประกอบที่ 2  “การก าหนดนโยบายระดับสูง” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร 

3. องค์ประกอบที่ 3  “การส่ ง เส ริ มคุณลั กษณะอัน พึงประส งค์ ของผู้ เ รี ยน ” 
ประกอบด้วย 12 ตัวแปร  

4. องค์ประกอบที่ 4 “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” ประกอบด้วย           
15 ตัวแปร  

5. องค์ประกอบที่ 5  “การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน” ประกอบด้วย 9 ตัวแปร  

6. องค์ประกอบที่ 6  “การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร” 
ประกอบด้วย 9 ตัวแปร  

2) การยืนยันรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ได้ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบ โดยใช้แบบสอบถามยืนยันองค์ประกอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับเป็นพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 6 องค์ประกอบดังนี้ 

 
1 การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 
2 การก าหนดนโยบายระดับสูง 
3 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
5 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้
และเป็นประโยชน์ 

อภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้ งนี้  สามารถน ามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ               
1) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ 
2) ผลการยืนยันองค์ประกอบ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ท าให้ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ
ดังนี้ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับเรียงตามล าดับ ได้แก่  1) การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 2) การก าหนด
นโยบายระดับสูง 3) การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร 5) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นพหุองค์ประกอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในปัจจุบัน สภาพ
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อให้ทันกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป จึงควรมีการเรียนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน มีทักษะอาชีพติดตัว เพ่ื อการด ารงชีวิต หรือ          
เป็นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต่อชั้นสูงต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายในระดับสูง ที่จะช่วย
สนับสนุนให้ ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการ อย่างถูกต้อง เป็นระบบ รวดเร็ว น าไปสู่การจัดเรียน 
การสอน ตามหลักสูตร จึงต้องมีบุคลากร มาเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฏีการบริหาร      
ดังที่ Henry Fayol and Luther Gulick77 มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการบริหาร           

                                           
 

77 FAYOL H, GULICK LH, URWICK LF, Papers on the science of 
administration: Colombia University, (Institute of Public Administration New York  
1937), 117. 
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จะประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การประสานงาน 
การรายงาน และงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์นี้ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นพหุองค์ประกอบ            
มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงาน องค์การ รวมทั้ง
สถาบัน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สามารถอภิปรายผลในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม  
สภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้แนวการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก 

ดังนั้นแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ จึงได้ก าหนดกระบวนการในด้าน  
การบริหาร  และจัดสภาพแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการทักษะอาชีพ เช่น การจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ในการจัดเตรียมข้อมูล สืบค้น จัดเก็บ อย่างเป็นระบบ หรือ     
การเผยแพร่ข้อมูล  การจัดการทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง จัดท าคู่มือ รวมถึงสถานที่ ในการจัดการฝึก
ทักษะอาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  มาตรา 24 (5)78 
ระบุไว้ว่า  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ 
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  และสอดคล้องกับ แนวทาง      
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน79 ที่กล่าวว่า การประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการ
เรียนรู้ ให้มีการสืบค้น แบบ online และ offline ส่วนในด้านการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึง หลักอุปสงค์ อุปทาน        
กับอาชีพที่เลือกฝึกทักษะหรือสินค้าที่ผลิต มีความจ าเป็นที่ส าคัญที่ควรค านึงถึงเป็นล าดับ ต้น ๆ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Jay Heizer and Barry Rander80 ที่กล่าวถึงระบบการบริหาร การจัดการ
ผลิตและบริการ คือการส่งมอบ สินค้าหรือบริการจากกิจกรรมการผลิต ตามความต้องการ  ดั้งนั้น
ข้อมูลด้านอาชีพ ด้านการตลาด แนวโน้มของความต้องการของตลาด นโยบายของรัฐที่จะเป็น

                                           
 

78 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552). 

79 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (ม.ป.ท, 2558.) : 12. 

80 Heizer, J., & Render, B., Operations management 10th ed. (Upper 
Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall 2011). 
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ประโยชน์ต่อการผลิตหรือการประกอบอาชีพ เป็นข้อมูลเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ โดย มีหลัก       
ในการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ         
การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ สอดคล้องกับ (William Edwards Deming)81       
ที่กล่าวถึงวงจรการควบคุมคุณภาพ อย่างชัดเจน Plan do check action 

องค์ประกอบท่ี 2 การก าหนดนโยบายระดับสูง 
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  จ าเป็นต้องมีปัจจัย  หลายด้าน ที่ช่วย

ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ  โดยเฉพาะ นโยบายระดับสูงของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่ควรจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 -2546)82          
มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว        
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2 
เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 ควรมีการจัดท า
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอนเวลาในการฝึกทักษะอาชีพ และการประเมินผล และออกใบรับรอง
สมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพซึ่ง สอดคล้องกับ แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้      
ในศตวรรษท่ี 21 ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน83 ที่กล่าวว่า โรงเรียนจัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่างภาคประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ    
กับสถาบันศึกษาและสถาบันการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาต่อ
เฉพาะทาง เปิดโปรแกรมการเรียนวิชาเพ่ิมเติม และวิชาในกลุ่มสาระการงานและอาชีพ ให้สอดคล้อง
กับประเภทและสาขาวิชาชีพที่ภาคประกอบการต้องการ   อีกทั้ง ควรส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร
ด้านการศึกษา ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับ พระราชบัญญัติสนับสนุนความรู้และการลงทุนในการจัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (The 
Supporting Knowledge and Investing in Lifelong Skills (SKILLS) Act (H.R. 803))         

                                           
 

81 Deming W, Edwards, Quality, productivity, and competitive position. 
(MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for advanced engineering study, 
1982), 33. 

82 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.(ม.ป.ป. 2560) 

83 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. (ม.ป.ท. 2558), 12. 
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ของประเทศสหรัฐอเมริกา84 ที่กล่าวถึงการสนับสนุน ทรัพยากร ในด้านต่าง ๆ เพ่ืออาชีพ ส่วนด้าน
การจัดการเรียนการเรียนการสอนทักษะอาชีพ สอดคล้องกับศักดา ใจตรง85 ที่กล่าวถึงการส่งเสริม 
สนับสนุนระดับสถานศึกษา และมีการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ จะจัดอย่างไรถึงจะท าให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถ    

น าทักษะอาชีพ ความรู้ ไปประกอบอาชีพได้  หลักที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งที่ควรสอน คือผู้เรียน      
ควรมีคุณลักษณะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความรู้คู่คุณธรรม          
ซึ่งสอดคล้องกับหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตรีศูล พงษ์พันธุ์86 กล่าวไว้ในการด าเนิน 
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้ง 
ผู้เรียนควร มีความรู้ ความต้องการของตลาด กับสินค้าที่ผลิต หรือ บริการ  ในส่วนผู้เรียนควรขยาย
ความรู้ หลักการฝึก ด้วยการค้นหา ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับพิศณุ ทองเลิศ87 ได้กล่าวไว้ว่า การผลิตก าลังคน      
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม รวมทั้งการประกอบ
อาชีพอิสระ สามารถแข่งขันทั้งทางด้านการผลิต การบริการของประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ     กิจนิสัย ที่พึงประสงค์ โดยการเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตาม ศักยภาพ
ผู้เรียน  สิ่งที่ส าคัญมากอีกอย่างคือ ความสามารถในการสร้างรายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต     

                                           
 

84 THE COMMITTEE ON EDUCATION AND THE WORKFORCE. Supporting 
Knowledge and Investing in Lifelong Skills Act : report of the Committee on 
Education and the Workforce to accompany H.R. 803, together with minority views. 
(n.p.2013), 53. 

85 ศักดา ใจตรง, "การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรจังหวัดราชบุรี" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 

86 ตรีศูล พงษ์พันธุ์, "การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1" (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุร,ี 2552) 

87 พิศณุ ทองเลิศ, "นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 



218 

ของตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับ ถวัลย์  มาศจรัส88 ที่ได้กล่าวไว้ในการจัดการเรียนตาม     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบท่ี 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
เข็มทิศช่วยในการน าทาง หลักสูตร ก็เปรียบเสมือน สิ่งที่ช่วยให้การฝึกทักษะอาชีพ          

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีทิศทาง ที่ก าหนดให้ เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ สามารถปฏิบัติได้จริง 
สอดคล้องกับ กาญจนา คุณารักษ์89 ที่กล่าวว่า “หลักสูตร” หมายถึง โครงการหรือแผนข้อก าหนด   
อันประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวัสดุต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน  
ที่จะพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกัตบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ของตนเองและ ฮิวด้า ทาบา90 (Hilda, Taba) ที่กล่าวไว้ว่าหลักสูตรหมายถึง เอกสารที่จัดท าขึ้น    
เพ่ือระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้  
หลักสูตร จึงควรมุ่งเน้นที่ การปฏิบัติ มากกว่า ทางทฤษฏี สอดคล้องกับ  แนวทางการจัดทักษะ     
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย91 ที่กล่าวว่า วิชา         
ที่เน้นปฏิบัติจะใช้สัดส่วนเป็น 80:20 อีกทั้งควรสอดแทรก ความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง 
ภายใต้แนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับธีรวุฒิ บุญโสภณ92 ที่กล่าว
ไว้ในการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม  หลักสูตรการจัดการทักษะอาชีพ 
ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ความต้องการก าลังคนของสังคม ความต้องการอาชีพ  
ของบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน  

 

                                           
 

88 ถวัลย์ มาศจรัส, Model การจัดการเรียนรู้ ตามปรัชญาพระราชทาน เศรษฐกิจ
พอเพียง. (กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2550). 34. 

89 กาญจนา คุณารักษ์, พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 5 ed. (นครปฐม: 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558), 14. 

90 Taba, H, Curriculum Development : Theory and Practice. (New York: 
Harcourt, Brace & World, 1962). 

91 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. (ม.ป.ท.,ม.ป.ป). 

92 ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม. 
พิมพ์ครั้งที่ 3 ed. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555), 2. 
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องค์ประกอบท่ี 5 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรู้คือการกระท าอันเป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา   

คือความหมายที่ Good93 ให้ไว้ ดังนั้นการจัดการอบรม ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ หรือการเรียน     
การสอนทักษะอาชีพ จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อีกทั้งควรจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะพ้ืนฐาน เทคโนโลยี  การด ารงชีวิต และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง ความรู้
ความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ท าบัญชีต้นทุนการผลิต และกฎหมาย สอดคล้องกับ แนวทาง      
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของส านักงานการศึกษาภาคบังคับ94 กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
ผู้เรียนที่มุ่ง   ให้เกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแล้ว ยังมุ่งเตรียม
เยาวชน ให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง ให้เห็นคุณค่าของการท างานเห็น
ความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะด้านเทคโนโลยี  และสามารถ
มองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้ และควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้        
ที่สอดแทรก นวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สอดคล้องกับ อรอุษา ปุณยบูรณะ95 
ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เพ่ือการศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ ในการจัดการเรียน     

การสอนทักษะอาชีพ ดังนั้นบุคลากรที่เป็นผู้สอน จึงจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ  
ในอาชีพที่สอน สอดคล้องกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของส านักงานการศึกษา
ภาคบังคับ96 ผู้สอนควรเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง หรือ เป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น โดยตรง และ 

                                           
 

93 Good C. V. Dictionary of Education. (New York: McGraw-Hill, 1973). 
94 ส านักงานการศึกษาภาคบังคับ, แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ( 

ม.ป.ท; ม.ป.ป.),28-29.  
95 อรอุษา ปุณยบุรณะ, "การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน

สาธิต": (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558). 
96 ส านักงานการศึกษาภาคบังคับ, แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

(ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 28-9. 
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เทอเนอร์ เค กลอเรีย (Turner K. Gloria)97 ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนที่มีทักษะด้านวิชาชีพนั้น ๆจะช่วย 
ให้ทักษะและความรู้ สู่ผู้เรียนได้ และผู้สอนควรมีทักษะในการสอน 3 ด้านได้แก่ ทักษะด้านพุทธพิสัย 
ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย และ ทิศนา แขมมณี98 ที่กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอน ที่เน้น
การพัฒนา ด้านจิตพิสัยเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่วนการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ บูรณาการ ซึ่งรูปเป็นรูปแบบ   
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรประเมินตามสภาพจริงทั้ง 3 ด้าน และผู้ประเมิน          
ควรประกอบไปด้วยบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น
เป็นผู้ร่วมประเมินสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ส านักบริหารงานการศึกษา
ภาคบังคับ  รวมถึงควรมีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือของหลักสูตร การเรียนการสอนทักษะอาชีพ  
 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ  
 ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ผลการตรวจสอบ
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียน      
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การก าหนด
กระบวนการบริหารที่เหมาะสม 2) การก าหนดนโยบายระดับสูง 3) การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 5) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
6) การนิ เทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ ยวชาญ             
เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ และตรงกับสมมุติฐาน     
ของการศึกษาว่า องค์ประกอบในของ การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมส าหรับอนาคต 

                                           
 

97 Turner K. Gloris, ”Understanding Industry Experiences of Vocational High 
School Teachers Transferring Skill to Students: A Qualitative Phenomenological 
Study”: (Northcentral University. 2016). 

98 ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 20. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559), 237. 
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 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวกับการบริหาร     
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ไว้ว่าควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
และตัวชี้วัด ในทุกระดับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน แนวนโยบายระดับสูงควรมีความชัดเจน ควรมีบันทึก
ข้อตกลง ความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษา กับโรงเรียน  และสถานประกอบการ รัฐควร
สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ งบประมาณ  สื่อ เครื่องไม้ เครื่องมือ ให้พอเพียง และมีการนิเทศติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับไดด้ียิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ พบว่าองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ        
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฏี งานวิจัย และความคิดเห็น    
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ     
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีการน าไปปรับใช้ กับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และหน่วยงานที่สนใจดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึง องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มี 6 องค์ประกอบ ที่มีความส าคัญ เพราะเป็นองค์ประกอบ
หลักในการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามล าดับ
ได้แก่ 1) การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 2) การก าหนดนโยบายระดับสูง 3) การส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 5) การส่งเสริม     
การจัดการเรียนการสอน 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร ดังนั้นในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน และส่งเสริมองค์ประกอบดังกล่าว
ดังนี้ 

1. การก าหนดกระบวนการบริหารที่ เหมาะสม โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ           
การจัดเตรียม พ้ืนที่ ส าหรับการสืบค้น ทั้งแบบ offline และแบบ online ส าหรับคณะครู ผู้ฝึก
วิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2. การก าหนดนโยบายระดับสูง ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร จัดการทักษะอาชีพ 
รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีการจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์  การเทียบโอนหน่วยกิต         
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มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ออกใบรับรองการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรประสานงาน         
ความร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพในท้องถิ่น       
กับสถานศึกษา 

3. การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ควรเน้นการฝึกทักษะอาชีพ           
ที่มีคุณลักษณะตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้ คู่คุณธรรม และควรเน้นให้ผู้ฝึก
ทักษะอาชีพสามารถน าหลักนี้มาใช้แก้ปัญหาของตัวเองและชุมชนได้ 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริง ที่เน้นความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง  

5. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้ผู้เรียนทีคุณลักษณะที่ส าคัญ          
8 ประการ เน้นทักษะพ้ืนฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของเงินทุนและเงินหมุนเวียน ในอาชีพหรือ สินค้า หรือบริการที่อาชีพนั้น 

6. การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร ควรเน้นการประเมินผู้เรียน 
ตลอดขบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น      
เป็นผู้ร่วมประเมิน และ ควรมีผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยอาศัยแนวคิด ของนักวิชาการ หนังสือ วิจัย และ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นกรอบในการศึกษา อย่างไรก็ตาม อาจมีมุมมอง
ที่แตกต่าง ที่แตกต่าง และข้อมูลอีกมากมายในระดับปฏิบัติ และรายละเอียดที่ไม่ได้น ามาใช้           
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น หากมีการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถน าแนวคิดเหล่านี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมได้อีก 

2. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ แต่ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนมัธยมต้นและ
มัธยมปลาย ในระบบ นอกระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละบริบท 

3. งานวิจัยนี้ควรศึกษาเปรียบเทียบ กลุ่มประชากรในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ           
กับกลุ่มประชากรในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ราษฎร์บ ารุง) 18) โรงเรียนบ้านวนาหลวง 19) โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 20) โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 
21) โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 22) โรงเรียนร่องเคาะ 23) โรงเรียนวัดหนองซิว 24) โรงเรียนบ้านหนอง
ปลาสะวาย 25) โรงเรียนบ้านดงซ่อม 26) โรงเรียนบ้านวังบัว 27)โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก
สงเคราะห์ที่ 2 28) โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 29) โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 30) โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม 31) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 32) โรงเรียนวัดบ้านไผ่ทาโพใต้ 33) โรงเรียนวัดป่าแดง 34) โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 8  35) โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 36) โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 
37) โรงเรียนบ้านเนินสง่า 38) โรงเรียนบ้านหลักด่าน 39) โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 40) โรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ 41) โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 42) โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)     
43) โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 44) โรงเรียนบ้านวังเกษตร 45) โรงเรียนบ้านหนองฝาง 46) โรงเรียนวัด
โบสถ์ราษฎร์บ ารุง 47) พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 48) โรงเรียนบ้านเขาขวาง 49) โรงเรียนวัดโฆ
สิทธาราม 50) โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 51) โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บ ารุง) 52) โรงเรียนชุมชนวัดไทร
น้อย 53) โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 54) โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 55) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 
(ภาวนารังสี) 56) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่ 57) โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 
58) โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 59) โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) 60) โรงเรียนบ้านเขาทอง      
61) โรงเรียนปากคลองบางขนาก 62) โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บ ารุง 63) โรงเรียนบ้าน
หนองเขิน64) โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 65) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 66) โรงเรียนบ้านคลองประทุน 
67)โรงเรียนบ้านคลอง 14 68)โรงเรียนบ้านท่าตูม 69) โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 70) โรงเรียนวัดห้วง
หิน 71) โรงเรียนบ้านสองสลึง 72) โรงเรียนคลองใหม่ 73) โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 74) 
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 75) โรงเรียนบ้านกุดเวียน 76) โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 77) โรงเรียนวัดเบญพาด 
78) โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย 79) โรงเรียนบ้านดินโส 80) โรงเรียนบา้นหนองปลา
ไหล 81) โรงเรียนวัดสระสี่มุม 82) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 83) โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว 84)  โรงเรียน
บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง) 85) โรงเรียนวัดหนองชุมพล 86) โรงเรียนวัดวังไคร้     
87) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 88)  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 89) โรงเรียนวัดบาง
น้อย 90) โรงเรียนบ้านสวนหลวง 91) โรงเรียนวัดลาดตาล 92) โรงเรียนบ้านหัววัง 93) โรงเรียนบ้าน
พุน้ าร้อน 94)  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 95) โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา        
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96) โรงเรียนปอแดงวิทยา 97) โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 98) โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 
99) โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 100) โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 101) โรงเรียนบ้านดอนโจด 
102) โรงเรียนบ้านหัวนาค า 103) โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 104) โรงเรียนชุมชนบ้านซาง        
105) โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อ านวยวิทยา) 106) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 107) โรงเรียน
บ้านหนองแสง 108) โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 109) โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 110) โรงเรียนบ้านค า
อง(ประชาราษฎร์บ ารุง) 111) โรงเรียนบ้านสูบ 112) โรงเรียนบ้านโคกมน 113) โรงเรียนด่านซ้าย 
114) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 115) โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 116) โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 
117) โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 118) โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 119) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ 
120) โรงเรียนบ้านหนองลาด 121) โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 122) โรงเรียนบ้านเม็ก 123) โรงเรียนบ้าน
โนนศรีสง่า 124) โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 125) โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 126) โรงเรียนบ้านกระถินหนอง
เครือชุด 127) โรงเรียนบ้านหินดาด 128) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 129) โรงเรียนบ้านท่าช้าง     
130)โรงเรียนบ้านพันคุง 131) โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 132) โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล   
133) โรงเรียนชุมชนบ้านหัวววั(ราษฎร์อุทิศ) 134) โรงเรียนบ้านโคกสูง 135) โรงเรียนบ้านดงบังซับ
สมบูรณ์ 136) โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บ ารุง) 137) โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์
สงเคราะห์ 138) โรงเรียนบ้านท่าศิลา 139) โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 140) โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญ
ทอง 141) โรงเรียนบ้านอูนนา 142) โรงเรียนบ้านหนองแวง 143) โรงเรียนบ้านคุ้ม 144 ) โรงเรียน
บ้านผักกะย่า 145) โรงเรียนบ้านคูบ 146) โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 147)โรงเรียนบ้านเค็ง       
148) โรงเรียนบ้านด่าน 149) โรงเรียนบ้านห้วยยาง 150) โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่        
151) โรงเรียนบ้านบะหว้า 152) โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 153) โรงเรียนบ้านปะ
อาว 154) โรงเรียนบ้านไทรงาม 155) โรงเรียนบ้านโพธิ์ 156) โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 
157) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 158)โรงเรียนบ้านถ้ าโกบ 159) โรงเรียนบ้านควนปริง    160) 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 161) โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 162) โรงเรียนถลางพระ
นางสร้าง 163) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 164)โรงเรียนบ้านเนินทอง 165) โรงเรียนชุมชนบ้านเขา
หลาง 166) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 167) โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 168) โรงเรียน
วัดจิกพนม 169) โรงเรียนวัดพรหมโลก 170) โรงเรียนวัดร่มเมือง 171) โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 172) 
โรงเรียนบ้านม่วงงาม 173) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 174) โรงเรียนบ้านเคลียง 175) โรงเรียน
อนุบาลละงู 176) โรงเรียนวัดคีรีวง 177) โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 178) โรงเรียนบ้านช่องช้าง 
179)โรงเรียนบ้านทอน 180) โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 181) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 
128 182)โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 183) โรงเรียนบ้านวังกว้าง 184) โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 
185) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 186) โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส 187) โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์  
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 

“การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถาม  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ได้แก่  
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
2.1  เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  
2.2 เพ่ือยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
3. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
การตอบแบบสอบถามที่ได้จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อแนวทางการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถาม และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทั้งสอง
ตอน  กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง  หรือส่งไม่ครบตามจ านวน เพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์  ไม่
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริงได้  จึงขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่า เพ่ือตอบ
แบบสอบถาม  มา ณ โอกาสนี้  
 

นายวุฒิ  วัฒนธนวุฒิ 
ภาควิชาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าชี้แจง : ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบทุกข้อ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง   ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ         

 ชาย      หญิง 
 

2 อายุ   
 ต่ ากว่า 30 ปี   30-34 ปี 
 35-39 ปี   40-44 ปี 
 45-49 ปี   50 ปีขึ้นไป 

 

3 การศึกษา   
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท     
        ปริญญาเอก 

 

4 ต าแหน่ง   
 ผู้บริหารสถานศึกษา              
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 

5 ประสบการณ์ ท างานในต าแหน่ง 
 1-5 ปี                        6-10 ปี 
 11-15 ปี    16-20 ปี 
 20 ปีขึ้นไป   
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ตอนที่ 2  ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ตัวเลข
แต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง  การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับน้อยที่สุด  

ระดับที่ 2 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับน้อย  

ระดับที่ 3 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับปานกลาง  

ระดับที่ 4 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมาก  

ระดับที่ 5 หมายถึง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมากท่ีสุด  

ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

1 

ควรจ าแนกตัวชี้วัด เป็น 3 ประเภทได้แก้ ประเภท
ความรู้ (cognitive domain)  ประเภททักษะ
กระบวนการ (Psychomotor domain)และ ประเภท
ความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective 
domain) 

            

2 
ควรส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนา ครูผู้ฝึกสอนทักษะ
อาชีพ 

            

3 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ควรขึ้นอยู่กับครูผู้
ฝึกสอนที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูง ในการให้ความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

            

4 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และ
มีพ้ืนฐานความช านาญทางวิชาชีพที่เพียงพอ เข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ หลังการฝึกทักษะอาชีพ  
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

5 
ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในทุกขั้นตอน
ของการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของ
ผู้เรียนในสถานที่ฝึกทักษะอาชีพ 

            

6 
ผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จทางอาชีพใน
ท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมประเมิน 

            

7 
ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาท างาน มีส่วนร่วมในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับผู้
ฝึกทักษะอาชีพ 

            

8 

มีการประเมินผู้เรียนตลอดขบวนการเรียนการสอน 
ภายนอกสถานศึกษา ให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

            

9 

ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใน 3 ด้านได้แก่ 
วัดความสามารถ (Cognitive Domain) วัดทักษะการ
ปฏิบัติ (Psychomotor Domain) และวัดเจตคติ และ
บุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective Domain) 

            

10 
ครูผู้ฝึกสอน ควรได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการ 

            

11 
หัวหน้างาน ครูผู้ฝึกสอน ควรมีการชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ กับครูทุกคน และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และ
น าไปปฏิบัติได้ 

            

12 
ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ 
ทักษะด้าน พุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย 

            

13 
ควรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพ แรงงานโดยการให้ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศึกษาต่อใน แบบโรงเรียน โรงงาน 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

14 
ในสถานประกอบการ ควรมีผู้ฝึกสอน สอนงานฝึกหัด 
ถ่ายทอดความรู้ ระบบ การท างานของอุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย 

            

15 
ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จบการศึกษา
ด้านอาชีพโดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ 
ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง 

            

16 
ควรเอาใจใส่ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ฝึกสอนได้ผลิตและ
ใช้ สื่อการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  

            

17 
ควรเน้นการฝึกทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ 
โดยให้สัมพันธ์กับการมีงานท า พิจารณาถึงการให้ "งาน
หาคนมากกว่าคนหางาน" 

            

18 
ควรใช้ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการใช้ข้อมูลจริง 
บรูณาการความรู้  สร้างทักษะการสืบค้น รวบรวม เชิง
ลึก สร้างความเชี่ยวชาญและความถนัด  

            

19 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ต้อง
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ ทฤษฎี  ลงมือ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น และการปฏิบัติงานจริง 

            

20 

ควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เน้นการ
ประยุกต์ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วย
เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสม กับสภาพจริง
ของท้องถิ่น 

            

21 

ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 
ประการ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)ซื่อสัตย์ สุจริต 3)มี
วินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5)อยู่อย่างพอเพียง 6)มุ่งม่ันในการ
ท างาน 7)รักความเป็นไทย 8)มีจิตสาธารณะ 

            

22 
หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

23 

ควรจัดการเรียนการสอน การจัดการอาชีพ ได้แก่ การ
วางแผนผลิต การจัดจ าหน่ายทุกขั้นตอน ตลอดจน การ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติ
มากกว่าภาคทฤษฎี 

            

24 
ควรสอดแทรกทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ให้มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

            

25 
ควรการเรียนการสอน ให้มีความสามารถจัดการอาชีพ 
โดยการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต 

            

26 
ควรยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้ ควบคู่กับความรู้ คู่คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

            

27 
ควรน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือ 
ระดับอุดมศึกษาหรือ การศึกษานอกระบบได้ 

            

28 

ควรจัดให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 5 
ประการได้แก่ 1.ความสามารถในด้านในการสื่อสาร 2.
การคิด วิเคราะห์ 3. การแก้ปัญหา 4.เกิดทักษะชีวิต 5. 
ใช้เทคโนโลยี 

            

29 
ควรให้คนในท้องถิ่น ทีม่ีทักษะและสมรรถนะทาง
ประเภทและสาขาวิชาชีพนั้น เป็นผู้สอน 

            

30 
ควรมีการจัดท าหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการจัดการอาชีพ 
โดยเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมพิจารณา 

            

31 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับการฝึก
ประสบการณ์เฉพาะอย่าง  หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือสร้าง
พฤติกรรมที่ถูกต้องในการฝึกทักษะ 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

32 

ควรจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่มุ่งเน้นด้าน
ปฏิบัติ สูงกว่าด้านทฤษฎี โดยการจัดหน่วยการเรียนรู้ 
ในชุมชน และท้องถิ่น เป็นสถานการณ์ การบูรณการ
โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

            

33 

ควรปลูกฝังลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน ความขยัน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์
สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ เอื้อเฟ้ือ เสียสละ 

            

34 
ควรมุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต 
รับผิดชอบต่อสังคม ของการฝึกอาชีพนั้น ๆ 

            

35 

ควรเน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ 
ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิประเทศ และท าเล
ที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถี่ชีวิต และด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

            

36 
การจัดท าหลักสูตร ควรได้รับความร่วมมือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

            

37 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ตามความสนใจ หรือความ
ถนัดของผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้และทักษะไป
ประกอบอาชีพได้ 

            

38 
การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ สอน
ลักษณะเดียวกับการท างานจริง มีทักษะการคิดเป็น ท า
เป็น ความสนใจ และความถนัด ของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

            

39 
ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถลงมือปฏิบัติได้
จริง 

            

40 ควรเน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏีเป็นสัดส่วน 80 : 20             

41 ควรเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง             
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การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

42 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการจัดการสอน
ทักษะอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม  นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผล จัดท าทะเบียนอาชีพ 
ทะเบียนสถานประกอบ และรายละเอียดของแหล่ง
เรียนรู้ 

            

43 
ควรสอนให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สถานภาพของ
ชุมชนตัวเอง และเงินทุนของชุมชนได้ 

            

44 

หลังการฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพควร มี
คุณลักษณะส าคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ของการมี
ความรู้ คู่คุณธรรม 

            

45 

การพัฒนาอาชีพจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองเป็นส าคัญ ทั้งด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับตลาดอย่าง
เป็นระบบ 

            

46 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความรู้ และทักษะ ในสาขา
วิชาชีพที่ตนเรียน 

            

47 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

            

48 
ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

            

49 

ควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
วางแผน จดัท าแผนการจัดการตลาดในด้าน การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด และการส่งเสริม
การขาย 
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โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

50 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีบทบาทหน้าที่ 
ด าเนินการตามนโยบายของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน 
ประสานความร่วมมือ นิเทศติดตาม วิเคราะห์ สรุปผล 
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของสถานศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน 

            

51 

การจัดการอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ควรประกอบ
ไปด้วย การจัดการอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพย์สินอย่าง
คุ้มค่า และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

            

52 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยมีความรู้ด้าน
วิชาการ และด้านสินค้าที่ต้องการผลิต ที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบอาชีพ 

            

53 
ผู้ที่เรียนจบ การศึกษาภาคบังคับ ควรมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน เช่น ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว 

            

54 

ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ผู้ฝกึทักษะอาชีพควรมี
ความสามารถด้านกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด 
และควรผลิตตามความต้องการของตลาด ด้านอาชีพที่
ฝึก 

            

55 
ควรให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

            

56 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ 
ๆ  สู่เวทีเศรษฐกิจ และสอดแทรกทักษะด้านการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยี 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

57 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมี
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส านัก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            

58 
ควรจัดการเรียนการสอนให้ปรับตัวเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยี 

            

59 

ควรใช้ระบบหลักสูตรและการสอนให้เกิดทักษะเชิงสห
วิทยาการ สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็น
ฐาน มีนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัว
เกือ้หนุน การเรียนรู้และสืบค้นโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จากแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 

            

60 

คุณลักษณะที่ส าคัญของหลักสูตร ที่สามารถผลิตผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 
ความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี มีการชี้แนะ และตอบสนอง
ต่อท้องถิ่น 

            

61 

หลังการฝึกอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ที่ประสบ
ความส าเร็จ ควรมีการค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

            

62 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ  หากจบการศึกษาแล้ว ควรเป็นผู้รู้ 
และมีความรับผิดชอบ มีวินัย สถานประกอบการ
ยอมรับ 

            

63 
ควรมีความสามารถน านวัตกรรม และเทคโนโลยี มา
ช่วยเหลือ กับการอาชีพ 

            

64 

ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรหาความรู้ และเทคนิคในการ
ประกอบอาชีพให้มากท่ีสุด ได้แก่ การฝึกการสังเกต ฝึก
จินตนาการ ฝึกคิดผสมผสาน เพ่ือพัฒนาต่อยอด ฝึก
ความจ าอย่างเป็นระบบ และฝึกใช้เหตุผล 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

65 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนทักษะอาชีพ 

            

66 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ มีความรู้ในทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ที่สุจริต รับผิดขอบ
ต่อสังคมและเลี้ยงชีพได้ 

            

67 
ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยรู้วิธีวิเคราะห์ 
รายรับ รายจ่าย 

            

68 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมีความสามารถสร้างผลตอบแทน
ที่เป็นรายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว หลังการฝึกทักษะอาชีพ 

            

69 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถบริหารจัดการ
อาชีพ ของตนเองได้มีประสิทธิผล 

            

70 
ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ควรมีการประกันในการ
ได้รับงานท า โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการ 

            

71 
ควรมีความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดการ
ความเสี่ยงกับผลการด าเนินงาน อย่างมีคุณภาพ 

            

72 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐาน ความพร้อม รวมถึงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

            

73 
ควรวางนโยบายการสอนทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น 

            

74 
ควรก าหนดนโยบายการรับ ผู้ฝึกทักษะอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

75 
ควรมอบรางวัล กับผู้ฝึกทักษะอาชีพตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จในการฝึกทักษะอาชีพในสาขาต่าง ๆ  

            

76 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนรับผู้จบ
การศึกษาเข้าท างาน กับสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ
อิสระให้เข้ามาเปิดโปรแกรมการเรียน และเป็นสถานที่
ฝึกประสบการณ์ สร้างสมรรถนะตามสาขาอาชีพ 

            

77 

ควรท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด สถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดสมรรถนะตามสาขาอาชีพ
และประเมินออกใบรับรองผ่านการประเมินสมรรถนะ
อาชีพ 

            

78 
ควรมีการจัดแสดงผลงาน ความก้าวหน้า ที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการฝึกทักษะอาชีพ 

            

79 

ควรมีการสะสมหน่วยกิต ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการน าไปเทียบโอนเพ่ือ
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสะสมหน่วยกิตเพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้  

            

80 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ในอาชีพที่เลือกท่ีเหมาะสมกับตนเอง หรือชุมชน 

            

81 
ควรด าเนินการวางแผนโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้านทักษะ
อาชีพ 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

82 

คุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพที่ดี ควรประกอบไปด้วย  1. จุดมุ่งหมาย
ทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ  2. เนื้อหาสาระ และ
จ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 3. วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4.  การ
วัดผลและประเมินผล 

            

83 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล จะสัมพันธ์กับวิธีการ
สอน  และผู้เรียน 

            

84 
ควรจัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน โดยเลือกใช้วัสดุ
ท้องถิ่น  และเทคนิคอาชีพ 

            

85 

ควรมีระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการฝึกฝนทักษะ
ความรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ฝึกฝนทักษะ
ความรู้การแก้ปัญหา และคิดแบบมีวิจารณญาณ 
วิเคราะห์ พัฒนา ประเมินผล ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

            

86 

การจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่
ส าคัญคือ ความต้องการก าลังคนของสังคม ความ
ต้องการในอาชีพของบุคคล และ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

            

87 

ควรฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้
เรียนจากผู้รู้จริง เห็นขั้นตอนการท างานตลอดจน
อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหาและ 
กระบวนการการจัดการอาชีพ 

            

88 
ควรมอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพในแต่ละ
ระดับชั้นจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น จัด
ตารางสอน จัดสถานที่สอน และฝึกปฏิบัติ 
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การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

89 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมี
การก าหนดนโยบาย การเปิดการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพ ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            

90 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจ 
ในการพัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับฝีมือ ให้สอดรับ
กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC:Asean 
Economic community 

            

91 

ควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอน เวลาใน
การฝึกทักษะอาชีพ และผลการประเมิน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการคิดหน่วยกิต และจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ออกใบรับรองการ
ประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 

            

92 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจ 
ในการพัฒนาก าลังคน แรงงาน ระดับฝีมือ ทั้งเทคนิค
และเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

            

93 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ประสานงานความร่วมมือ และสนับสนุน กับหน่วยงาน
รัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ
อาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            

94 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล การจัดการเรียน
การสอน การฝึกทักษะอาชีพของสถานศึกษาข้ึน
พ้ืนฐาน 
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การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

95 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา ใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อฝึกทักษะอาชีพ 

            

96 
ควรสร้าง ความเชื่อถือและศรัทธาให้กับสถาน
ประกอบการ และแสดงให้เห็นประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

            

97 
ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

            

98 
ควรจัดเตรียม พื้นที่ ส าหรับ การสืบค้น ความรู้การฝึก
ทักษะอาชีพ แบบ offline และ online ส าหรับ คณะ
ครู ผู้ฝึกวิชาชีพ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

            

99 
ควรร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึกทักษะอาชีพประสบ
ความส าเร็จ 

            

100 
การบริหารจัดการการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควร
ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ 
การประเมินผล 

            

101 

ควรจัดให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ส ารวจอาชีพ  แหล่งวัสดุ
ท้องถิ่น สภาพแนวโน้ม ตลาด ภายในท้องถิ่น ตลอดจน
ช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด 
และความสนใจได้ 

            

102 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  จากการ
ฝึกหัดทักษะอาชีพ อย่างทั่วถึง 

            

103 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจเรื่องเงินทุน 
และเงินหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

104 
สถานศึกษาควรด าเนินการร่วมกับ เครือข่ายสถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

            

105 
ควรค านึงถึงความแตกต่างของสถานประกอบการ และ
สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนมุ่นเน้นผลิตผู้ฝึกทักษะอาชีพ 
แตผู่้ประกอบการ มุ่งเน้นผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย 

            

106 
ควรพิจารณาถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบ
สถานศึกษาด้วย 

            

107 

ควรจัดท าฐานข้อมูล ในการสืบค้น ผู้ฝึกทักษะอาชีพฝึก
ทักษะอาชีพ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อทราบประวัติ 
ความเป็นมา เป็นปัจจุบัน ในระดับสถานศึกษาอย่าง
พอเพียง และมีประสิทธิผล 

            

108 

ควรจัดเตรียมสถานที่ และพ้ืนที่จ าลอง ที่เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ เป็นผู้ประกอบการ เพื่อ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการวางแผน จัดท ากิจกรรมทางการตลาด และเป็น
แหล่งจัดจ าหน่วย แสดงนิทรรศการ จัดท า รายงานผล
การด าเนินงานในการประกอบการ 

            

109 
ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ ความสามารถ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

            

110 
ควรจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดแผนงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ไว้ล าดับต้น ๆ  

            

111 ควรปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่นโยบายก าหนด             

112 
สถานประกอบการควร ส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร 
สถานที่ฝึกทักษะอาชีพ กับสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

113 

ควรด าเนินการวางแผน และจัดให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพ่ือการฝึกอาชีพ และเน้นให้หารายได้ระหว่าง
เรียน 

            

114 
ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร การจัดการทักษะ 
วิชาชีพของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ความ
ทันสมัย 

            

115 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร 
ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา ด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการฝึกทักษะ
อาชีพ 

            

116 

ควรมีการ ศึกษาส ารวจ ความต้องการแรงงาน ใน
ท้องถิ่น ประสานงานกับสถานประกอบการ ประชุม
ชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและแผนการ
ด าเนินการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

            

117 

การจัดสภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ ควรได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่เก้ือหนุน สนับสนุนทางวิชาชีพ ในด้านการให้ความรู้ 
มีส่วนร่วม แบ่งปันสิ่งที่ปฏิบัต ิและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

            

118 
การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ ควรประกอบไปด้วย การวางแผนหลักสูตร การ
น าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

119 
ในสถานประกอบการ ควรมีแนวทาง แบบแผน การ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ นักศึกษา ที่ไป
ฝึกหัดในสถานประกอบการ 

            

120 
ควรสอนให้ผู้เรียน น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 

            

121 
ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในการจัดการฝึก
ทักษะอาชีพ 

            

122 
ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้ฝึกทักษะอาชีพรู้จักและคุ้นเคย 
ในด้าน กายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน ของภูมิล าเนา
ถิ่นฐาน 

            

123 
ควรเน้นให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพมีคุณลักษณะตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ  

            

124 
ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หลังจากฝึก
ทักษะอาชีพ ตามหลักของปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

125 

ควรมีการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านลักษณะภูมิอากาศ ด้านสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านทรัพยากรมนุษย์ กับ
อาชีพที่เลือก 

            

126 
ควรจัดเตรียม อุปกรณ์ บริเวณ และสถานที่ที่เอ้ือต่อ
การ จัดการฝึกทักษะอาชีพ 

            

127 
ควรเป็นผู้น า ในการน าหลักสูตรการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ 

            

128 

ควรเน้นรูปแบบ โรงงานในโรงเรียน โดยจัดเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนรู้ลักษณะอาชีพ ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด 
และความสนใจได้ 
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ที ่
การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 
ระดับความเห็น 

เฉพาะ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

129 
ควรจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคลากร 
และสถานที่ ของสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะ
อาชีพ 

            

130 
การจัดการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความ
เหมาะสมที่ จะจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะ
อาชีพ 

            

131 
ควรจัดเตรียม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ ตาม
หลักบรรณานุกรม 

            

132 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ทราบโดย
ทั่วกันเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพ 

            

133 
ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ร่วมกับ
อาชีพ และปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดและสังคม
เศรษฐกิจได้  

            

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ นายวุฒิ วัฒนธนวฒุิ รหัส 55252809 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
e-mail : lp.wuth@gmail.com โทร. 089-811-1192  

mailto:lp.wuth@gmail.com%20โทร
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบ 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช้ยืนยันองค์ประกอบ 
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แบบยืนยันองค์ประกอบการวิจัย 
เรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

 

 
ผู้ให้ข้อมูล        นาย        นาง         นางสาว.................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................................. ....................... 
สถานที่ท างาน............................................................ ............................................................................. 
 
ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่องานวิจัยก่อนการสรุปผลการวิจัย 
กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบการตรวจสอบองค์ประกอบ 
ไว้ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ หลังจาก      
ที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดประกอบการพิจารณาแล้ว การให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้าง และยืนยันองค์ประกอบ การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะน ารูปแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพต่อไป 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจั ยครั้งนี้ 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อได้ที่ 089-811-1192 
 
                   นายวุฒิ  วัฒนธนวุฒิ 
      นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขาการบริหารการศึกษา 
             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตอนที่ 1 การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 

  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

 
องค์ประกอบ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ความ 

เหมาะสม 

ความ 

เป็นไปได ้

ความ 

ถูกต้อง 

การใช้ 
ประโยชน์ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
เป็นไปได ้

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง 
ไม่

ถูกต้อง 
เป็น 

ประโยชน์ 
ไม่เป็น

ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 1 
การก าหนด
กระบวนการบริหารที่
เหมาะสม 

        

องค์ประกอบที่ 2 
การก าหนดนโยบาย
ระดับสูง 

        

องค์ประกอบที่ 3   
การส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

        

องค์ประกอบ 4
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

        

องค์ประกอบที่ 5   
การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 

        

องค์ประกอบที่ 6              
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักสูตร 

        

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับทั้ง 4 ด้าน  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ............................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................. ............................

.................................................................................................... ..................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 
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3. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  มีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
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............................................................................................................................. ............................ 
 

4. ท่านคิดว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 
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5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

................................................................................ .........................................................................
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 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
      วุฒิ  วัฒนธนวุฒิ 
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งานวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบ องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

การศึกษาภาคบังคับ  
2. เพ่ือยืนยัน องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

การศึกษาภาคบังคับ  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหาร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ หมายถึง การบริหาร และการจัดการ เรียนการ
สอนทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ผลการวิเคราะห์ 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) เพ่ือสกัดตัวแปร
ให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มาทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดนโยบายระดับสูง 
องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร  
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ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ดังแผนภูมิภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ         

จากแผนภูมิที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีองค์ประกอบ จ านวน            
6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 “การก าหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม” ประกอบไปด้วย       
21 ตัวแปร คือ 1) ควรจัดเตรียม พ้ืนที่ ส าหรับ การสืบค้น ความรู้การฝึกทักษะอาชีพ แบบ offline 
และ online ส าหรับ คณะครู ผู้ฝึกวิชาชีพ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) ควรจัดเตรียม คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ ตามหลักบรรณานุกรม           
3) ควรจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 4) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทราบโดยทั่วกันเพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนทักษะอาชีพ         
5) การจัดการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความเหมาะสมที่ จะจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะ
อาชีพ 6) ควรจัดให้มีการเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสาร  จากการฝึกหัดทักษะอาชีพ อย่างทั่วถึง           
7) ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ร่วมกับอาชีพ และปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดและสังคม
เศรษฐกิจได้ 8) ควรจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคลากร และสถานที่ ของสถาน

องค์ประกอบ การบริหารการ
จัดการทักษะอาชีพ ใน

โรงเรียนการศึกษาภาคบังคบั 

5 การส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอน 

6 การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร

กี่ยวข้อง

1 การก าหนดกระบวนการ
บริหารที่เหมาะสม 

2 การก าหนด 
นโยบายระดับสูง 

3 การส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

4 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
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ประกอบการ ในการฝึกทักษะอาชีพ 9) ควรเน้นรูปแบบ โรงงานในโรงเรียน โดยจัดเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนรู้ลักษณะอาชีพ ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับ
ความถนัด และความสนใจได้ 10) ควรเป็นผู้น า ในการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ   
11) ควรร่วมมือร่วมใจ ให้การฝึกทักษะอาชีพประสบความส าเร็จ 12) ควรด าเนินการวางแผนโดยผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 13) การบริหาร
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย การวางแผนหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 14) ควรมีการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านลักษณะภูมิอากาศ ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ด้านทรัพยากร
มนุษย์ กับอาชีพที่เลือก 15) การบริหารจัดการการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 
การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ การประเมินผล 16) ควรจัดเตรียม อุปกรณ์ บริเวณ และ
สถานที่ที่เอ้ือต่อการ จัดการฝึกทักษะอาชีพ 17) ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย      
กลยุทธ์ ในอาชีพที่เลือกที่เหมาะสมกับตนเอง หรือชุมชน 18) ควรสร้าง ความเชื่อถือและศรัทธาให้กับ
สถานประกอบการ และแสดงให้เห็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 19) ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้ฝึก
ทักษะอาชีพรู้จักและคุ้นเคย ในด้าน กายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน ของภูมิล าเนาถิ่นฐาน           
20) ควรมอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพในแต่ละระดับชั้นจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ระดับชั้น จัดตารางสอน จัดสถานที่สอน และฝึกปฏิบัติ 21) ควรจัดให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ส ารวจอาชีพ  
แหล่งวัสดุท้องถิ่น สภาพแนวโน้ม ตลาด ภายในท้องถิ่น ตลอดจนช่องทางในการประกอบอาชีพ    
เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน ที่ตรงกับความถนัด และความสนใจได้  

องค์ประกอบที่ 2 “การก าหนดนโยบายระดับสูง” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ได้แก่      
1) ควรมีมาตรฐาน ด้านการบริหาร การจัดการทักษะ วิชาชีพของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร 
ความทันสมัย 2) ควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอน เวลาในการฝึกทักษะอาชีพ และผล
การประเมิน เป็นส่วนหนึ่งของการคิดหน่วยกิต และจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด ออกใบรับรองการประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ 3) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร ประสานงานความร่วมมือ และสนับสนุน กับหน่วยงานรัฐ 
หรือเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4) ส านัก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษา 
ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการจัดการ
ฝึกทักษะอาชีพ 5) โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      
มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา             
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7) ควรก าหนดนโยบายการรับ ผู้ฝึกทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง 8) ควรวาง
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นโยบายการสอนทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น 9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการก าหนด
นโยบาย การเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 10) ควรด าเนินการวางแผน และจัดให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
สภาพเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพ่ือการฝึกอาชีพ และเน้น         
ให้หารายได้ระหว่างเรียน 

องค์ประกอบที่ 3 “การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน” ประกอบด้วย 
12 ตัวแปร ได้แก่ 1) หลังการฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพควร มีคุณลักษณะส าคัญตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ       
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ของการมีความรู้ คู่คุณธรรม 2) ควรสอนให้ผู้เรียน น าหลักปรัชญา   
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนของตัวเองได้ 3) ผู้ฝึกทักษะอาชีพ  หากจบ
การศึกษาแล้ว ควรเป็นผู้มีความรู้และมีความรับผิดชอบ มีวินัย สถานประกอบการยอมรับ            
4) ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ตามหลักของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 5) ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรหาความรู้ และเทคนิคในการประกอบอาชีพให้มากที่สุด 
ได้แก่ การฝึกการสังเกต ฝึกจินตนาการ ฝึกคิดผสมผสาน เพ่ือพัฒนา ต่อยอด ฝึกความจ าอย่างเป็น
ระบบ และฝึกใช้เหตุผล 6) การพัฒนาอาชีพจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการพัฒนา
ตนเองเป็นส าคัญ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับตลาดอย่างเป็นระบบ      
7) ผู้ที่เรียนจบ การศึกษาภาคบังคับ ควรมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน เช่น ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว 8) ควรมีความสามารถจัดการอาชีพ โดยมีความรู้ด้าน
วิชาการ และด้านสินค้าที่ต้องการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 9) หลังการฝึกอาชีพ ผู้ฝึก
ทักษะอาชีพ ที่ประสบความส าเร็จ ควรมีการค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 10) ผู้ที่ฝึกทักษะอาชีพจบแล้ว ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมี
ความสามารถด้านกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และควรผลิตตามความต้องการของตลาด 
ด้านอาชีพท่ีฝึก      11) ผู้ฝึกทักษะอาชีพควรมีความสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นรายได้ เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว หลังการฝึกทักษะอาชีพ  12) ผู้ฝึกทักษะอาชีพออกไป
ประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และมีพ้ืนฐานความช านาญทางวิชาชีพที่เพียงพอ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หลัง
การฝึกทักษะอาชีพ  

องค์ประกอบที่ 4 “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” ประกอบด้วย 15 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 2) ควรเน้นความรู้  คู่คุณธรรม 
และความพอเพียง 3)หลังจากฝึกทักษะอาชีพ ผู้ฝึกทักษะอาชีพ ควรมีความเข้าใจในหลักปรัชญา   
ของ เศรษฐกิจพอเพียง 4) การจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ        



272 

ความต้องการก าลังคนของสังคม ความต้องการในอาชีพของบุคคล และ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 5) คุณลักษณะของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพที่ดี ควรประกอบไป
ด้วย 1. จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ 2. เนื้อหาสาระ และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา        
3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4. การวัดผลและประเมินผล   
6) ควรเน้นปฏิบัติ ต่อทฤษฏีเป็นสัดส่วน 80 : 20 7) การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับ
การฝึกประสบการณ์เฉพาะอย่าง  หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องในการฝึกทักษะ          
8) การฝึกทักษะอาชีพจะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ สอนลักษณะเดียวกับการท างานจริง มีทักษะการคิด
เป็น ท าเป็น ความสนใจ และความถนัด ของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 9) ควรน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้า
สู่หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือ การศึกษานอก
ระบบได้ 10) ควรมีระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการฝึกฝนทักษะความรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย ฝึกฝนทักษะความรู้การแก้ปัญหา และคิดแบบมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ พัฒนา 
ประเมินผล ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 11) ควรจัดตามอาชีพหลักในตลาดแรงงาน โดยเลือกใช้วัสดุ
ท้องถิ่น  และเทคนิคอาชีพ 12) ควรจัดให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ฝึกทักษะอาชีพ 5 ประการได้แก่ 
1.ความสามารถในด้านในการสื่อสาร 2.การคิด วิเคราะห์ 3. การแก้ปัญหา 4.เกิดทักษะชีวิต          
5. ใช้เทคโนโลยี 13) ควรใช้ระบบหลักสูตรและการสอนให้เกิดทักษะเชิงสหวิทยาการ สร้างระบบการ
เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน มีนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้
และสืบค้นโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 14) ควรให้คนในท้องถิ่น ที่มีทักษะและ
สมรรถนะทางประเภทและสาขาวิชาชีพนั้น เป็นผู้สอน 15) ควรจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ     
ที่มุ่งเน้นด้านปฏิบัติ สูงกว่าด้านทฤษฎี โดยการจัดหน่วยการเรียนรู้ ในชุมชน และท้องถิ่น เป็น
สถานการณ์ การบูรณการโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

องค์ประกอบที่ 5 “การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน” ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์        
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็น
ไทย 8) มีจิตสาธารณะ 2) ควรมุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน เทคโนโลยี การด ารงชีวิต รับผิดชอบต่อสังคม 
ของการฝึกอาชีพนั้น ๆ 3) ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความเข้าใจเรื่องเงินทุน และเงินหมุนเวียน
เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ 4) ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภค 5) ควรการเรียนการสอน ให้มีความสามารถจัดการอาชีพ โดยการจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต 
6) ควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ  สู่เวทีเศรษฐกิจ และสอดแทรกทักษะ
ด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม สารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยี    7) ควรจัดการเรียนการสอนให้
ตามความสนใจ หรือความถนัดของผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้        
8) ควรจัดการเรียนการสอนให้ปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่ อและเทคโนโลยี               
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9) ควรจัดการเรียนการสอน การจัดการอาชีพ ได้แก่ การวางแผนผลิต การจัดจ าหน่ายทุกขั้นตอน 
ตลอดจน การบัญชี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

องค์ประกอบที่  6 “การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร”  
ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่ 1) มีการประเมินผู้เรียนตลอดขบวนการเรียนการสอน ภายนอก
สถานศึกษา ให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2) ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมา
ท างาน มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับผู้ฝึกทักษะอาชีพ        
3) ผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางอาชีพในท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมประเมิน 4) ควรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพ แรงงานโดยการให้ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศึกษาต่อใน แบบโรงเรียน โรงงาน 5) ผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องเป็น   
ผู้จบการศึกษาด้านอาชีพโดยตรง  แต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง       
6) ครูผู้ฝึกสอนทักษะอาชีพ ควรมีทักษะ 3 ด้านได้แก่ ทักษะด้าน พุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย 
7) ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ในทุกข้ันตอนของการน าหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ ของผู้เรียนในสถานที่ฝึกทักษะอาชีพ 8) หัวหน้างาน ครูผู้ฝึกสอน ควรมีการชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ กับครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และน าไปปฏิบัติได้ 9)ควรวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ใน 3 ด้านได้แก่ วัดความสามารถ (Cognitive Domain) วัดทักษะการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain) และวัดเจตคติ และบุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective Domain) 
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ภาคผนวก ฉ 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
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Descriptives 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.992 .992 133 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Gender 30 1.57 .504 

AGE 30 5.07 1.507 

Education 30 2.53 .507 

Position 30 2.00 1.017 

Experience 30 3.27 1.721 

V001 30 4.63 .669 

V002 30 4.57 .679 

V003 30 4.63 .556 

V004 30 4.50 .630 

V005 30 4.57 .568 

V006 30 4.67 .547 

V007 30 4.60 .621 

V008 30 4.53 .629 

V009 30 4.77 .504 

V010 30 4.67 .547 

V011 30 4.80 .484 

V012 30 4.67 .661 

V013 30 4.57 .679 

V014 30 4.70 .535 

V015 30 4.67 .547 

V016 30 4.67 .547 

V017 30 4.73 .521 

V018 30 4.73 .450 

V019 30 4.73 .450 
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 N Mean Std. Deviation 

V020 30 4.83 .379 

V021 30 4.77 .504 

V022 30 4.93 .365 

V023 30 4.70 .535 

V024 30 4.57 .568 

V025 30 4.73 .521 

V026 30 4.63 .615 

V027 30 4.77 .430 

V028 30 4.80 .551 

V029 30 4.50 .682 

V030 30 4.67 .547 

V031 30 4.33 .661 

V032 30 4.60 .563 

V033 30 4.73 .521 

V034 30 4.57 .568 

V035 30 4.33 .758 

V036 30 4.73 .521 

V037 30 4.70 .535 

V038 30 4.73 .521 

V039 30 4.77 .504 

V040 30 4.73 .521 

V041 30 4.43 .568 

V042 30 4.50 .777 

V043 30 4.47 .681 

V044 30 4.27 .785 

V045 30 4.33 .661 

V046 30 4.40 .724 

V047 30 4.27 .691 

V048 30 4.43 .728 

V049 30 4.70 .535 

V050 30 4.50 .630 

V051 30 4.53 .629 

V052 30 4.60 .563 

V053 30 4.03 .999 

V054 30 4.43 .568 

V055 30 4.57 .626 

V056 30 4.57 .504 

V057 30 4.47 .776 

V058 30 4.53 .681 

V059 30 4.57 .568 
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 N Mean Std. Deviation 

V060 30 4.60 .563 

V061 30 4.57 .626 

V062 30 4.50 .630 

V063 30 4.57 .626 

V064 30 4.37 .669 

V065 30 4.37 .669 

V066 30 4.70 .535 

V067 30 4.30 .750 

V068 30 4.47 .629 

V069 30 4.50 .572 

V070 30 4.37 .556 

V071 30 4.47 .571 

V072 30 4.47 .571 

V073 30 4.60 .563 

V074 30 4.50 .572 

V075 30 4.73 .450 

V076 30 4.33 .661 

V077 30 4.60 .675 

V078 30 4.30 .651 

V079 30 4.43 .679 

V080 30 4.53 .629 

V081 30 4.53 .681 

V082 30 4.67 .547 

V083 30 4.43 .568 

V084 30 4.50 .572 

V085 30 4.63 .556 

V086 30 4.57 .568 

V087 30 4.67 .606 

V088 30 4.33 .661 

V089 30 4.53 .507 

V090 30 4.87 .346 

V091 30 4.73 .450 

V092 30 4.63 .490 

V093 30 4.63 .490 

V094 30 4.57 .626 

V095 30 4.60 .855 

V096 30 4.80 .407 

V097 30 4.77 .504 

V098 30 4.77 .504 

V099 30 4.77 .504 
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 N Mean Std. Deviation 

V100 30 4.73 .450 

V101 30 4.73 .450 

V102 30 4.93 .254 

V103 30 4.77 .430 

V104 30 4.70 .466 

V105 30 4.53 .507 

V106 30 4.70 .466 

V107 30 4.53 .629 

V108 30 4.63 .615 

V109 30 4.37 .765 

V110 30 4.73 .450 

V111 30 4.47 .681 

V112 30 4.50 .630 

V113 30 4.50 .572 

V114 30 4.67 .479 

V115 30 4.50 .630 

V116 30 4.50 .731 

V117 30 4.50 .630 

V118 30 4.60 .675 

V119 30 4.50 .630 

V120 30 4.07 .828 

V121 30 4.70 .466 

V122 30 4.80 .407 

V123 30 4.67 .479 

V124 30 4.40 .675 

V125 30 4.33 .661 

V126 30 4.60 .621 

V127 30 4.53 .629 

V128 30 4.70 .596 

V129 30 4.47 .571 

V130 30 4.53 .571 

V131 30 4.67 .547 

V132 30 4.67 .547 

V133 30 4.57 .626 

Valid N (listwise) 30   

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

609.20 3009.683 54.861 133 
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Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เพศชาย 159 52.65 52.65 52.65 

เพศหญิง 143 47.35 47.35 100.00 

Total 302 100.00 100.00  

Education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ปริญญาตร ี 119 39.40 39.40 39.4 

ปริญญาโท 177 58.61 58.61 98.01 

ปริญญาเอก 6 1.99 1.99 100.00 

Total 302 100.00 100.00  

AGE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากว่า 30 ปี 3 0.99 0.99 0.99 

30-34 ปี 30 9.93 9.93 10.93 

35-39 ปี 16 5.30 5.30 16.23 

40-44 ปี 28 9.27 9.27 25.50 

45-49 ปี 24 7.95 7.95 33.44 

50 ปีขึ้นไป 201 66.56 66.56 100.00 

Total 302 100.00 100.00  

Position 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผู้อ่านวยการ 151 50.00 50.00 50.00 

หัวหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรูก้ารงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  

151 50.00 50.00 100.00 

Total 302 100.00 100.00  

Experience 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-5 ปี 34 11.26 11.26 11.26 

6-10 ปี 38 12.58 12.58 23.84 

11-15 ปี 34 11.26 11.26 35.10 

16-20 ปี 36 11.92 11.92 47.02 

20 ปีขึ้นไป 160 52.98 52.98 100.00 

Total 302 100.00 100.00  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gender 302 1 2 1.47 .500 

AGE 302 1 6 5.13 1.419 

Education 302 2 4 2.63 .524 

Position 302 1 3 2.00 1.002 

Experience 302 1 5 3.83 1.462 

V001 302 2 5 4.58 .603 

V002 302 2 5 4.51 .640 

V003 302 3 5 4.67 .550 

V004 302 3 5 4.43 .667 

V005 302 3 5 4.51 .557 

V006 302 3 5 4.55 .590 

V007 302 3 5 4.66 .615 

V008 302 2 5 4.55 .698 

V009 302 2 5 4.66 .603 

V010 302 3 5 4.53 .608 

V011 302 2 5 4.49 .686 

V012 302 3 5 4.56 .605 

V013 302 3 5 4.55 .617 

V014 302 3 5 4.49 .619 

V015 302 3 5 4.64 .575 

V016 302 2 5 4.45 .669 

V017 302 2 5 4.55 .669 

V018 302 3 5 4.61 .565 

V019 302 2 5 4.63 .674 

V020 302 3 5 4.69 .523 

V021 302 3 5 4.71 .518 

V022 302 3 5 4.77 .442 

V023 302 3 5 4.58 .569 

V024 302 3 5 4.46 .655 

V025 302 3 5 4.64 .540 

V026 302 3 5 4.56 .622 

V027 302 3 5 4.55 .579 

V028 302 3 5 4.59 .590 

V029 302 3 5 4.54 .629 

V030 302 2 5 4.67 .584 

V031 302 2 5 4.43 .738 

V032 302 2 5 4.47 .655 

V033 302 3 5 4.58 .604 

V034 302 2 5 4.51 .656 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

V035 302 3 5 4.48 .645 

V036 302 3 5 4.47 .624 

V037 302 3 5 4.49 .609 

V038 302 3 5 4.59 .602 

V039 302 3 5 4.63 .600 

V040 302 3 5 4.58 .593 

V041 302 3 5 4.40 .669 

V042 302 2 5 4.47 .718 

V043 302 3 5 4.44 .673 

V044 302 2 5 4.33 .767 

V045 302 2 5 4.40 .693 

V046 302 2 5 4.35 .726 

V047 302 2 5 4.36 .733 

V048 302 2 5 4.45 .639 

V049 302 2 5 4.57 .637 

V050 302 2 5 4.47 .655 

V051 302 1 5 4.45 .731 

V052 302 2 5 4.65 .591 

V053 302 2 5 4.33 .793 

V054 302 3 5 4.44 .589 

V055 302 2 5 4.45 .654 

V056 302 2 5 4.50 .686 

V057 302 3 5 4.49 .676 

V058 302 2 5 4.45 .731 

V059 302 3 5 4.41 .665 

V060 302 3 5 4.53 .624 

V061 302 2 5 4.42 .724 

V062 302 3 5 4.44 .638 

V063 302 3 5 4.41 .665 

V064 302 2 5 4.38 .732 

V065 302 3 5 4.41 .695 

V066 302 2 5 4.54 .639 

V067 302 3 5 4.34 .697 

V068 302 3 5 4.45 .654 

V069 302 2 5 4.46 .655 

V070 302 3 5 4.45 .572 

V071 302 3 5 4.40 .643 

V072 302 2 5 4.42 .695 

V073 302 2 5 4.53 .655 



282 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

V074 302 2 5 4.50 .671 

V075 302 3 5 4.48 .656 

V076 302 2 5 4.30 .714 

V077 302 2 5 4.44 .735 

V078 302 2 5 4.31 .765 

V079 302 2 5 4.27 .719 

V080 302 2 5 4.44 .658 

V081 302 3 5 4.47 .670 

V082 302 2 5 4.44 .692 

V083 302 2 5 4.52 .640 

V084 302 2 5 4.32 .776 

V085 302 2 5 4.47 .655 

V086 302 2 5 4.51 .700 

V087 302 2 5 4.45 .664 

V088 302 2 5 4.49 .656 

V089 302 3 5 4.45 .693 

V090 302 2 5 4.41 .679 

V091 302 3 5 4.60 .578 

V092 302 2 5 4.53 .640 

V093 302 3 5 4.50 .592 

V094 302 2 5 4.50 .700 

V095 302 2 5 4.55 .623 

V096 302 3 5 4.66 .514 

V097 302 3 5 4.73 .520 

V098 302 2 5 4.69 .590 

V099 302 3 5 4.59 .585 

V100 302 2 5 4.56 .605 

V101 302 3 5 4.62 .562 

V102 302 2 5 4.71 .553 

V103 302 2 5 4.56 .583 

V104 302 3 5 4.61 .540 

V105 302 3 5 4.49 .641 

V106 302 2 5 4.50 .609 

V107 302 3 5 4.47 .640 

V108 302 3 5 4.57 .605 

V109 302 2 5 4.44 .716 

V110 302 2 5 4.67 .530 

V111 302 3 5 4.58 .587 

V112 302 3 5 4.59 .568 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

V113 302 2 5 4.54 .607 

V114 302 3 5 4.54 .624 

V115 302 2 5 4.44 .683 

V116 302 3 5 4.46 .675 

V117 302 3 5 4.58 .620 

V118 302 3 5 4.59 .618 

V119 302 2 5 4.52 .666 

V120 302 3 5 4.37 .726 

V121 302 3 5 4.58 .570 

V122 302 2 5 4.60 .606 

V123 302 3 5 4.51 .625 

V124 302 2 5 4.38 .723 

V125 302 3 5 4.46 .596 

V126 302 2 8 4.60 .716 

V127 302 3 5 4.57 .571 

V128 302 2 5 4.53 .727 

V129 302 3 5 4.53 .574 

V130 302 2 5 4.54 .607 

V131 302 3 5 4.68 .565 

V132 302 2 5 4.67 .586 

V133 302 2 5 4.58 .681 

Valid N (listwise) 302     

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .936 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80255.694 

df 8778 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

V001 1.000 .533 

V002 1.000 .443 

V003 1.000 .339 

V004 1.000 .663 

V005 1.000 .576 

V006 1.000 .712 
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Communalities 

 Initial Extraction 

V007 1.000 .641 

V008 1.000 .720 

V009 1.000 .590 

V010 1.000 .458 

V011 1.000 .474 

V012 1.000 .625 

V013 1.000 .684 

V014 1.000 .707 

V015 1.000 .613 

V016 1.000 .651 

V017 1.000 .639 

V018 1.000 .410 

V019 1.000 .550 

V020 1.000 .610 

V021 1.000 .571 

V022 1.000 .584 

V023 1.000 .494 

V024 1.000 .561 

V025 1.000 .601 

V026 1.000 .503 

V027 1.000 .545 

V028 1.000 .550 

V029 1.000 .582 

V030 1.000 .425 

V031 1.000 .636 

V032 1.000 .533 

V033 1.000 .555 

V034 1.000 .720 

V035 1.000 .551 

V036 1.000 .544 

V037 1.000 .636 

V038 1.000 .671 

V039 1.000 .644 

V040 1.000 .596 

V041 1.000 .744 

V042 1.000 .540 

V043 1.000 .596 

V044 1.000 .551 

V045 1.000 .613 
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Communalities 

 Initial Extraction 

V046 1.000 .640 

V047 1.000 .516 

V048 1.000 .556 

V049 1.000 .725 

V050 1.000 .673 

V051 1.000 .708 

V052 1.000 .675 

V053 1.000 .456 

V054 1.000 .665 

V055 1.000 .624 

V056 1.000 .696 

V057 1.000 .692 

V058 1.000 .723 

V059 1.000 .673 

V060 1.000 .601 

V061 1.000 .682 

V062 1.000 .585 

V063 1.000 .598 

V064 1.000 .769 

V065 1.000 .620 

V066 1.000 .684 

V067 1.000 .665 

V068 1.000 .652 

V069 1.000 .609 

V070 1.000 .649 

V071 1.000 .577 

V072 1.000 .704 

V073 1.000 .696 

V074 1.000 .732 

V075 1.000 .468 

V076 1.000 .518 

V077 1.000 .468 

V078 1.000 .598 

V079 1.000 .722 

V080 1.000 .688 

V081 1.000 .597 

V082 1.000 .630 

V083 1.000 .529 

V084 1.000 .718 
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Communalities 

 Initial Extraction 

V085 1.000 .675 

V086 1.000 .721 

V087 1.000 .659 

V088 1.000 .757 

V089 1.000 .644 

V090 1.000 .664 

V091 1.000 .718 

V092 1.000 .635 

V093 1.000 .684 

V094 1.000 .763 

V095 1.000 .555 

V096 1.000 .624 

V097 1.000 .713 

V098 1.000 .704 

V099 1.000 .620 

V100 1.000 .626 

V101 1.000 .672 

V102 1.000 .693 

V103 1.000 .575 

V104 1.000 .379 

V105 1.000 .677 

V106 1.000 .512 

V107 1.000 .734 

V108 1.000 .660 

V109 1.000 .680 

V110 1.000 .556 

V111 1.000 .718 

V112 1.000 .559 

V113 1.000 .710 

V114 1.000 .714 

V115 1.000 .738 

V116 1.000 .656 

V117 1.000 .745 

V118 1.000 .675 

V119 1.000 .777 

V120 1.000 .580 

V121 1.000 .481 

V122 1.000 .619 

V123 1.000 .593 
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Communalities 

 Initial Extraction 

V124 1.000 .691 

V125 1.000 .633 

V126 1.000 .598 

V127 1.000 .624 

V128 1.000 .718 

V129 1.000 .667 

V130 1.000 .779 

V131 1.000 .724 

V132 1.000 .740 

V133 1.000 .836 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component 

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 65.416 49.185 49.185 17.195 12.929 12.929 

2 4.876 3.666 52.851 14.786 11.117 24.046 

3 3.702 2.783 55.634 14.715 11.064 35.110 

4 3.479 2.616 58.250 13.905 10.455 45.565 

5 3.041 2.287 60.537 12.257 9.216 54.780 

6 2.931 2.204 62.740 10.587 7.960 62.740 

7 2.511 1.888 64.629    

8 2.410 1.812 66.441    

9 2.222 1.670 68.111    

10 2.176 1.636 69.747    

11 1.954 1.470 71.217    

12 1.833 1.378 72.595    

13 1.739 1.308 73.903    

14 1.629 1.225 75.127    

15 1.566 1.177 76.305    

16 1.518 1.142 77.446    

17 1.430 1.076 78.522    

18 1.377 1.035 79.557    

19 1.275 .958 80.515    

20 1.220 .917 81.433    

21 1.170 .880 82.313    

22 1.110 .835 83.147    

23 1.010 .759 83.906    
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

V098 .757      

V131 .751      

V097 .744      

V132 .738      

V130 .699      

V102 .623      

V133 .621      

V129 .608      

V128 .604      

V127 .596      

V099 .592      

V081 .561      

V118 .558      

V125 .541      

V100 .533      

V126 .525      

V080 .518      

V096 .517      

V122 .515      

V088 .509      

V101 .504      

V119       

V117       

V108       

V104       

V106       

V116       

V114  .709     

V091  .694     

V093  .626     

V115  .576     

V065  .549     

V057  .517     

V074  .515     

V073  .509     

V089  .506     

V113  .503     
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

V094       

V105       

V092       

V110       

V049       

V063       

V067       

V072       

V107       

V050       

V066       

V112       

V090       

V095       

V019       

V044   .615    

V120   .599    

V062   .589    

V124   .585    

V064   .561    

V045   .555    

V053   .552    

V052   .550    

V061   .545    

V054   .519    

V068   .501    

V004   .500    

V069       

V123       

V070       

V060       

V046       

V047       

V077       

V121       

V076       

V035       
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

V003       

V039    .683   

V041    .601   

V022    .590   

V086    .587   

V082    .578   

V040    .571   

V031    .559   

V038    .551   

V027    .544   

V085    .541   

V084    .532   

V028    .530   

V059    .526   

V029    .524   

V032    .520   

V083       

V087       

V043       

V079       

V042       

V033       

V036       

V048       

V010       

V078       

V075       

V021     .618  

V034     .618  

V103     .600  

V109     .565  

V025     .556  

V056     .525  

V037     .512  

V058     .510  

V023     .503  

V024       
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

V055       

V111       

V051       

V018       

V017       

V016       

V071       

V026       

V008      .796 

V007      .731 

V006      .670 

V013      .648 

V015      .612 

V012      .598 

V005      .566 

V011      .540 

V009      .519 

V014       

V001       

V002       

V020       

V030       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 17 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 .461 .428 .428 .407 .383 .329 

2 -.637 -.242 .046 .458 .009 .569 

3 .478 -.528 -.579 .188 .287 .201 

4 -.019 .439 -.380 -.527 -.015 .620 

5 .321 .084 -.083 .326 -.868 .154 

6 .223 -.529 .573 -.453 -.133 .345 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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