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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัย พบวา 1) กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ของนักเรียนประกอบไปดวย 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการวางแผน กลยุทธเครือขาย กลยุทธการมีสวนรวม และ
กลยุทธการบูรณาการ 2) ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน พบวาทักษะที่เปนพื้นฐานประกอบดวย 5
ทักษะ ไดแก ความยืดหยุน การปรับตัว ความรับผิดชอบ การมีศักยภาพในการสรางงานที่มีคุณภาพ และ
คํานึงถึงจริยธรรมของการทํางาน 3) ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียน
รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 ผานแบบประเมินทักษะอาชีพของนักเรียน พบวา ทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก (ത= 4.42)
คําสําคัญ : กลยุทธการบริหารเครือขาย / เครือขายสถานศึกษา / ทวิศึกษา
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study 1. the network management strategies for developing
professional skills of the students under the Office of Secondary Educational Service Area 10,
2. The result of vocational skills development of the students under the Office of Secondary
Education Service Area 10. The findings are 1) the network management strategies to develop
students' professional skills consist of 4 strategies, namely planning strategies, network
strategy, participation strategy and integration strategies, 2) results of vocational skills
development of students show that the basic skills consist of 5 skills, namely flexibility,
adaptation, responsibility, the potential to create quality work, and the considerations of work
ethics 3) the result of vocational skills development of students in educational institutions
that provide joint study in vocational and upper secondary education (Bis Education) under
the Office of Secondary Education Service Area 10 analysed by the student's professional skills
assessment shows that the occupation skills are at a high level (ത= 4.42).
Keywords : Network Management Strategy / School Network / Bis Study
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผูเรียนดานอาชีวศึกษาใหมากขึ้น เพื่อรองรับการจางงาน ทั้ง
ภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาชีพที่เปนความตองการของ
ตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคสวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่ผลิตกําลังคนจําเปนอยางยิ่ง
ตองเรงประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ใหนักเรียนไดหันมาสนใจเรียนทางดานอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอยาง
แนนอนใหมากขึ้น แตเนื่องจากสภาพปจจุบันคานิยมของผูปกครองและผูเรียนมุงที่จะสนับสนุนใหมีการเรียนสาย
สามัญเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา สงผลใหขาดกําลังคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใหมี
การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูกันไป เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรูพื้นฐานดานอาชีพและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดทันที การจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพถือเปนอีกชองทางหนึ่งทีส่ อดคลองและสัมพันธกับตลาดแรงงาน สามารถผลิต
กําลังคนในระดับฝมือที่ไดมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
จึงจัดใหมีการจัดการอาชีวศึกษาอยางหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ
ใหแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเขาถึงการอาชีวศึกษาไดงายขึ้น
โดยการขยายวิชาชีพและกลุมเปาหมายเขาสูระบบการจัดการอาชีวศึกษาใหชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น เพื่อ
เปนทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูกันไปทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพรอมกัน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลง
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รวมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาที่เปดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษา ที่เปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (Office of the Vocational Education Commission, 2015, p.1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดให
ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนทั้ง
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งใหโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต ตามความถนัด ความสนใจ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายการจัดการเรียนแบบคูขนานเพื่อสนองความตองการที่จะใหผูเรียนที่
เรียนอยูในโรงเรียนมัธยมไดมีความรูในสายวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ โดยจัดการเรียนการสอนโดย
การเรียนควบคูกันไปทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ เมื่อครบตามหลักสูตร ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรของ
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษาไปพรอมกัน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการ
ผลิตผูเรียนดานอาชีวศึกษาใหมากขึ้น เพื่อเปนการรองรับการจางงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุก
ภาคสวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่ผลิตกําลังคนจําเปนอยางยิ่งตองเรงประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจ ใหนักเรียนไดหันมาสนใจเรียนทางดานอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอยางแนนอนใหมากขึ้น แตเนื่องจากสภาพ
ปจจุบันคานิยมของผูปกครอง และผูเรียนมุงที่จะสนับสนุนใหมีการเรียนสายสามัญเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา
สงผลใหขาดกําลังคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก (Office of Vocational Education Commission, 2015,
p.3)
จากปญหาดังกลาว สงผลใหสัดสวนประเภทสามัญและประเภทอาชีวศึกษาไมสมดุล คือนักเรียนสวน
ใหญประเภทสามัญ ซึ่งมีนักเรียนสวนนอยที่เลือกประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาดานสามัญศึกษาและการอาชีวศึกษา ในสัดสวน 40:60 ขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักเรียนที่เรียนประเภทสามัญ จํานวน 8,259 คน
คิดเปนรอย 67.5 และนักเรียนที่เรียนประเภทอาชีวศึกษา จํานวน 3,977 คน คิดเปนรอย 32.5 ปญหาดังกลาว
ทําใหเกิดผลตามมาคือ การขาดแรงงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมอาชีพที่เปนความตองการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หรือการจัดการเรียนการสอนคูขนาน รูปแบบสะสมหนวยกิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแกนักเรียนสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูกันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยจากปญหาดาน
คุณภาพการจัดการศึกษา สงผลกระทบตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเรื่องจํานวนผูเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีจํานวนลดนอยลง และปญหาสําคัญเนื่องจากสภาพปจจุบันคานิยมของผูปกครองและผูเรียนมุงที่จะ
สนับสนุนใหมีการเรียนสายสามัญเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา สงผลใหขาดกําลังคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก
ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เปนมิติใหมของการจัดการศึกษา เนื่องจากผูเรียนสวนใหญตองการเรียนอยู
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ในพื้นที่ใกลบาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของผูปกครองในการใหการศึกษาใหแกผูเรียน และผูสําเร็จ
การศึกษามีโอกาสหางานทําไดมากขึ้นในภูมิลําเนาของตน ในการจัดการเรียนการสอนแบบคูขนาน รูปแบบ
สะสมหนวยกิต หรือทวิศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น
มีหลักการสําคัญ คือ เนนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูเขาเรียนจะตองสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา เพื่อใหผูเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
มีความประสงคจะเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาสามารถนําผลการเรียนรายวิชาสะสมหนวยกิตมาขอเทียบโอนผล
การเรียนรูเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมในหลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ (Committee on Education and Sport, National Legislative Assembly, 2016, p.
1) พบวา สภาพปญหาและขั้นตอนการดําเนินงานของครูผูสอน นักเรียน บุคลากร ที่เกี่ยวของ และผูปกครองยัง
ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการเรียนการสอนแบบเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) (Samathi, 2018, p4) และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลทักษะอาชีพของนักเรียน
เพื่อประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ของนักเรียน และนําผลไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
ดังนั้นในการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนจึงสมควรเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตาม
การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียน เพื่อนํามาพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษากระบวนการ
สรางกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารเครือขาย และการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) กําหนดกลุมตัวอยาง และเครื่องมือที่ใชในกลยุทธการบริหาร
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เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ผูวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธ ผูวิจัย
นํามาสังเคราะหเปนกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ได 4 กลยุทธ คือ
1) กลยุทธการวางแผน 2) กลยุทธเครือขาย 3) กลยุทธการมีสวนรวม 4) กลยุทธการบูรณาการ และผูวิจัยนํา
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางเครือขาย (Phunthai, 2016, p.83) กําหนดเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) องคการ
ตองเห็นความสําคัญของเครือขาย 2) องคการตองจัดกิจกรรม สรางปฏิสัมพันธ 3) องคการจะตองพัฒนา และ
ทบทวน การสรางกิจกรรมระหวางบุคคล และศึกษาแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ และการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) โดยทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
ขั้นที่ 2 สรางเครือขายและดําเนินกลยุทธเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และเครื่องมือของการใช
กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
1. จัดประชุมเพื่อสรางเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 การสรางเครือขายวิจัยเริ่มจากเชิญครูผสู อน ตําแหนงหัวหนางานหลักสูตรในโรงเรียนที่
จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่งมีครูเครือขายที่รวมดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 6 คน ครู
เครือขายมีการประสานสัมพันธกันเปนวงกลมอยูรอบนอก มีผูวิจัยเปนผูประสานอยูตรงกลางซึ่งลักษณะของ
เครือขายเปนรูปวงลอ มีการสรางเครือขายกับผูบริหารของโรงเรียน ผูวิจัยขอความรวมมือ ประชุมครูเครือขาย
จํานวน 1 ครั้ง เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และติดตาม
1.2 ครูเครือขายรวมคิด รวมตัดสินใจ คือ สํารวจปญหาเกี่ยวกับพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน เชิญครูเครือขายในโรงเรียนรวมประชุมเพื่อระดมกําลังความคิด โดยสอบถามแกครูเครือขาย ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงประเด็นสําคัญที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน และทราบถึงสาเหตุของความตองการจําเปน เพื่อให
เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) การศึกษาความตองการที่จําเปน
เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย
2. ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน โดยผูวิจัยรวมกับเครือขายสรางคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย ตามกลยุทธรูปแบบ ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การพัฒนาและหาคุณภาพของคูมือการวิจัยการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
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อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อใชรวมกับกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 1) ผูวิจัยรวมกับเครือขายที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดําเนินการสรางคูมือการกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2) ผูวิจัยนําคูมือกลยุทธการบริหาร
เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไปให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและนําไปปรับปรุงแกไข 3) ผูวิจัยนําคูมือกลยุทธการบริหาร
เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดสราง
เครื่องมือและไดนําแบบตรวจสอบคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของคูมือกลยุทธ
การบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โดยใชคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of Item–
Objective Congruence : IOC) เมื่อตรวจสอบแลวพบวาแตละเรื่องผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีความเห็น
สอดคลองวาความเหมาะสมของคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และความ
เหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยแบบประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนให
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยเนื้อหาในคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลการวิจัย ซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และ
ประเมินทักษะการทํางานของนักเรียน จากการประเมินประสิทธิภาพคา IOC อยู ในชวง 0.67 ขึ้นไป แสดงวา
ขอมูลที่วิเคราะหไดนั้น มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนําไปพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ขั้นที่ 2.2 การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลในการวิจัย คือแบบประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขาย ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 1) ผูวิจัยศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการประเมินทักษะ
อาชีพของนักเรียนจากเอกสารและบทความตางๆ 2) ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
ประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขาย มีลักษณะเปนแบบรูบิค จํานวน 1 ฉบับ 3) ผูวิจัยนําแบบ
ประเมินทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขาย ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง และความตรง
เชิงเนื้อหา และนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา 4) ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขายไปให

193

194

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ (Content Validity) 5) ผูวิจัยคัดเลือกแบบประเมิน
ทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ทีมีความเหมาะสมไปมาใช และปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินทักษะอาชีพของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครู
เครือขาย
ขั้นที่ 3 การใชกลยุทธและเครื่องมือ โดยใชกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครูเครือขายศึกษา และนําคูมือกลยุทธการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนมาใชกับนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยครูเครือขายดําเนินกิจกรรมการทักษะอาชีพของสถานศึกษาเปนระยะเวลา
20 สัปดาห สังเกตผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรวมมือของคณะครู และทักษะอาชีพของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยใชแบบประเมินทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขาย
ขั้นที่ 4 การประเมินทักษะอาชีพของนักเรียน และคูมือการวิจัยกลยุทธการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียน และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยนําแบบประเมินคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
และแบบประเมินทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ใหครูเครือขายจํานวน 6 คน ประเมินกับนักเรียนที่เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จํานวน 84 คน ตามกลยุทธมุมมอง
2. ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยเก็บขอมูลจากครูเครือขายจํานวน 6 คน โดย
ประเมินทักษะอาชีพนักเรียน จํานวน 84 คน ในการดําเนินกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษากลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ใชกลยุทธ 4 กลยุทธดังนี้
1.1 กลยุทธการวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติที่จะใชในการดําเนินการไวลวงหนา เพื่อใชเปนแนวทาง
ของกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประกอบไปดวย โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนแกงกระจานวิทยา และโรงเรียน
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ดอนยางวิทยา ประกอบไปดวย ครูเครือขายจํานวน 6 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน จํานวน 84 คน
ซึ่งลักษณะของเครือขายเปน รูปวงลอ โดยผูวิจัยอยูตรงกลาง
1.2 กลยุทธเครือขาย เนนการสรางเครือขายการวิจัย โดยผูวิจัยจัดประชุมเพื่อสรางเครือขายเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีการจัดการศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีขั้นตอนการดําเนินการ โดยการสราง
เครือขายวิจัยเริ่มจากเชิญครูผูสอนที่จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่งมีครูเครือขายที่รวมดําเนินการ
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 6 คน ครูเครือขายมีการประสานสัมพันธกันเปนวงกลมอยูรอบนอก มีผูวิจัยเปน
ผูประสานอยูตรงกลางซึ่งลักษณะของเครือขายเปนรูปวงลอ มีการสรางเครือขายกับครูเครือขาย โดยผลการสราง
เครือขายวิจัยเริ่มจากเชิญครูผูสอนที่จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่งครูเครือขายรวมคิด รวม
ตัดสินใจ คือ สํารวจปญหาเกี่ยวกับพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน เชิญครูเครือขายในโรงเรียนรวมประชุมเพื่อ
ระดมกําลังความคิด โดยสอบถามแกครูเครือขาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย พรอมบันทึกในแบบบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ “การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC)” โดย
จากการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในประเด็นปญหาของการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) พบวา โรงเรียนประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน คือ นักเรียน
ขาดความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพตามหลักสูตรทวิศึกษาที่เปดสอน สงผลใหตองมีการพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียน จากครูผูสอนในสถานศึกษารวมกับวิทยาลัยอาชีพที่เปดสอน โดยผูวิจัยรวมกับเครือขายสราง
คูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน เพื่อใชในการขับเคลื่อนกลยุทธการบริหาร
เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โดยผลการประเมินกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรูผานกระบวนการ “การสรางชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพครู (PLC)” เรื่อง การจัดการเรียนของ
นักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
ตามระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม PLC พบวา เอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม PLC มีความเหมาะสมเพียงใด อยูในระดับมากที่สุด (ത= 4.67) ผลการประเมินเนื้อหา
และประโยชนของการจัดกิจกรรม PLC พบวา ทานไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียนในสถานศึกษาของทานอยูในระดับมากที่สุด (ത = 4.83)
1.3 กลยุทธการมีสวนรวม ใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ในการกําหนดกล
ยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โดยผูบริหารและครูในสถานศึกษามีสวนรวมในการ
พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในการขับเคลื่อนกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
ในกลุม 6 โรงเรียนเครือขาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยครูเครือขายดําเนินกิจกรรมการทักษะอาชีพ
ของสถานศึกษา อาศัยการสังเกตผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรวมมือของคณะครู และทักษะอาชีพของนักเรียนที่
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เปลี่ยนแปลงไปโดยใชแบบประเมินทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่ประเมินโดยครูเครือขาย
1.4 กลยุทธการบูรณาการ ใชการเชื่อมโยงการวิจัยกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และ
การเชื่อมโยงประสบการณของครู และนักเรียน เพื่อคิดแกปญหารวมกัน รวมถึงมีการบูรณาการการพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียน โดยเก็บขอมูลจากครูเครือขายจํานวน 6 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน โดยแบบ
ประเมินทักษะอาชีพนักเรียน ในการดําเนินกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.1 แนวคิดทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ในการนํามาสรางแบบประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จากการ
สังเคราะหกรอบแนวคิดทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 จะพบวา ทักษะที่เปนพื้นฐานประกอบดวย 5 ทักษะ ดังนี้
1) ความยืดหยุน 2) การปรับตัว 3) ความรับผิดชอบ 4) การศักยภาพในการสรางงานที่มีคุณภาพ และ 5)
คํานึงถึงจริยธรรมของการทํางาน
2.2 นวัตกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน จังหวัดเพชรบุรี คือ คูมือในการขับเคลื่อน กลยุทธ
การบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยผูวิจัยรวมกับครูเครือขายสราง
คูมือเลมนี้
3. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผานแบบประเมิน
ทักษะอาชีพของนักเรียน ดังนี้
3.1 ความเปนมืออาชีพในการทํางาน พบวาตามระดับการประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เรื่อง ความเปน
มืออาชีพในการทํางาน โดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก (ത= 4.37) ผลการประเมินดานการรักษา
เวลา ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด (ത= 4.76) มีความใฝเรียนรู ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด
(ത= 4.60)
3.2 การทํางานเปนทีม พบวาตามระดับการประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เรื่อง การทํางานเปนทีม โดย
ภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก (ത= 4.50) ผลการประเมินดานเขาใจบทบาทของตนเอง ทักษะอาชีพ
อยูในอยูในระดับมากที่สุด (ത= 4.76) สนับสนุนเปาหมายของกลุม ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด
(ത= 4.60)
3.3 ประยุกตใชความรูในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวาตามระดับการประเมินทักษะการ
ทํางานของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) เรื่อง ประยุกตใชความรูในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับ
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มาก (ത= 4.40) ผลการประเมินดานกําหนดปญหาไดทกั ษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด (ത= 4.76) แกไข
ปญหาไดทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด (ത= 4.52)
4. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จากการสัมภาษณ ในหัวขอ กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มาสูการปฏิบัตินั้น ผูบริหาร ครูนักเรียน และผูปกครองตองมีความรู
ความเขาใจ หลักสูตรการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จึงจะนํามาสู
การปฏิบัติได ซึ่งนักเรียนตองมีความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของทักษะอาชีพของนักเรียน เนื่องจากการ
การจัดการเรียนรูมุงพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะอาชีพมีความจําเปนตอการทํางาน และ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งทางสถานศึกษาตองใหการสนับสนุน และใหความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับวิทยาลัยการอาชีพ ใหแกผูเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดกลยุทธ 4 กลยุทธ คือ กลยุทธการวางแผน กลยุทธเครือขาย กลยุทธการมีสวน
รวม และกลยุทธการบูรณาการ ซึ่งเกิดจากการสังเคราะหจากนักวิชาการ 5 ทาน มีความสําคัญ และมีความ
จําเปนในการใชขับเคลื่อนรวมกัน โดยเปนสวนสําคัญในกระบวนการสรางและขับเคลื่อนกลยุทธการบริหาร
เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โดยกลยุทธการวางแผน เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใชเปน
แนวทางของกลยุทธการบริหารเครือขาย กลยุทธเครือขายเนนการสรางเครือขายการวิจัย จากครูผสู อนกับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยกล
ยุทธการมีสวนรวม เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
เครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและกลยุทธการบูรณาการ เนนการเชื่อมโยงการวิจัยกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และการจัดการเชื่อมโยงประสบการณของครู และนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนกลยุทธการบริหารสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการวิจัย เนื่องจากสอดคลองกับ
Trianantawan. (2016, p.20) กลยุทธ หมายถึง แผนกระบวนการ วิธีการ ที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน โครงการ กิจกรรมที่วางแผนไว การดําเนินงานใน ทางการศึกษาไดแก การพัฒนา
โรงเรียน การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาผูสอน เพราะกลยุทธการ
วางแผน เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่จะใชในการดําเนินการไวลวงหนา เพื่อใชเปนแนวทางของกลยุทธการ
บริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ซึ่งเนนการสรางเครือขายการวิจัย สอดคลองกับ
Tanthanakanon, et al. (2008, pp.87-88) กลยุทธเครือขาย เนนการสรางเครือขายการวิจัย จากผูเกี่ยวของ
กับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยแมขายในการวิจัย
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ผูบริหาร ครูในโรงเรียน และผูปกครอง ทําใหเกิดความรวมมือกัน สงผลใหเกิดความเขม แข็งของความรวมมือ
รวมพลัง ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของนักเรียนมากขึ้น จากผูเกี่ยวของกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับทักษะอาชีพของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครูในโรงเรียน และนักเรียน ทําให
เกิดความรวมมือกัน สงผลใหเกิดความเขม แข็งของความรวมมือรวมพลัง ในการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
กลยุทธการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ Muanguming. (2017, pp.6-7) กลยุทธการมีสวนรวม (Participation
Strategy) หมายถึง วิธีการที่ใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในโรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา
ทาแรง กําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดมี
สวนรวมออกความคิด การพิจารณาตัด สินใจ การรวมคิดแกปญหา การดําเนินการกิจกรรม รวมวางแผนจนเปน
ผลของการนําไปปฏิบัติ ซึ่งใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธการ
บริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี กลาวคือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษามี
สวนรวมในการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และกลยุทธการบูรณาการ เปนการเชื่อมโยงการวิจัยกับการ
พัฒนาการจัด การเรียนรูที่มีคุณภาพ และการเชื่อมโยงประสบการณของบุคลที่ตางองคกร และมีความรูตาง
ศาสตรมารวมกัน คิดแกปญหารวมกัน รวมถึงมีการบูรณาการการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
นอกจากนี้กลยุทธขับเคลื่อนทั้ง 4 กลยุทธ ยังสงผลใหผูบริหาร ครูในโรงเรียน ผูปกครองและนักเรียน เกิดการ
ประสานงานกันรวมถึงการประสานงานไปยังวิทยาลัยการอาชีพที่รวมจัดการเรียนการสอนรวมหลักสูตร เกิดการ
ประสานงานกัน เกิดเปนความสามัคคี เอื้ออาทร หวงใยซึ่งกันและกันในเครือขาย ชวยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบในงานรวมกัน
2. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา
ทักษะที่เปนพื้นฐานประกอบดวย 5 ทักษะ ประกอบดวย ความยืดหยุน การปรับตัว ความรับผิดชอบ การ
ศักยภาพในการสรางงานที่มีคุณภาพ และคํานึงถึงจริยธรรมของการทํางาน เนื่องจากสอดคลองกับ Panich.
(2012, pp.16-21) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ
นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัว
ของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผ ลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได และ
ภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
3. ผลการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผานแบบประเมิน
ทักษะอาชีพของนักเรียน ความเปนมืออาชีพในการทํางาน พบวาตามระดับการประเมินทักษะการทํางานของ
นักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เรื่อง
ความเปนมืออาชีพในการทํางาน โดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก ผลการประเมินดานการรักษาเวลา
ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมาก มีความใฝเรียนรู ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด การทํางานเปนทีม
พบวาตามระดับการประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เรื่อง การทํางานเปนทีม โดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยู
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ระดับมาก 4.50) ผลการประเมินดานเขาใจบทบาทของตนเอง ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด สนับสนุน
เปาหมายของกลุม ทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุด ประยุกตใชความรูในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พบวาตามระดับการประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เรื่อง ประยุกตใชความรูในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก ผลการประเมินดานกําหนดปญหาไดทักษะอาชีพอยูใน
อยูในระดับมากที่สุด แกไขปญหาไดทักษะอาชีพอยูในอยูในระดับมากที่สุดและผลในภาพรวม พบวาทักษะอาชีพ
อยูในอยูระดับมาก (ത= 4.42)
จากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การขับเคลื่อนกลยุทธการวางแผน กลยุทธเครือขาย กลยุทธการมีสวนรวม และ
กลยุทธการบูรณาการ ซึ่งทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 จะพบวา ทักษะที่เปนพื้นฐานประกอบดวย 5 ทักษะ
ประกอบดวย ความยืดหยุน การปรับตัว ความรับผิดชอบ การศักยภาพในการสรางงานที่มีคุณภาพ และคํานึงถึง
จริยธรรมของการทํางาน โดยใชนวัตกรรม คือ คูมือในการขับเคลื่อน กลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมทักษะอาชีพอยูในอยูระดับมาก ซึ่ง
ผูบริหาร ครูนักเรียน และผูปกครองตองมีความรู ความเขาใจ หลักสูตรการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จึงจะนํามาสูการปฏิบัติไดตามนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มาสู
การปฏิบัติได นักเรียนตองมีความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของทักษะอาชีพของนักเรียน เนื่องจากการการ
จัดการเรียนรูมุงพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะอาชีพมีความจําเปนตอการทํางาน และการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งทางสถานศึกษาตองใหการสนับสนุน และใหความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
รวมกับวิทยาลัยการอาชีพเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพอยางจริงจังและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลวิจัย
1. การพัฒนาคูมือกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และแบบประเมิน
ทักษะอาชีพของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ควรพัฒนาบนพื้นฐานและสภาพปญหาของสถานศึกษาซึ่งครูและนักเรียน เพื่อเปนแนวทางการจัดหลักสูตรและ
การพัฒนางานในทุกป
2. ควรพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความพรอมความสามารถในเรื่องของการ
พัฒนาคูมือ และการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ซึ่งควรมีการ
นิเทศกํากับ ติดตามและการประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. โรงเรียนตองสงเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ภายใตกรอบแนวคิดทั้ง 4 กลยุทธ โดยเฉพาะกลยุทธ กลยุทธการมีสวนรวม และกลยุทธการบูรณา
การ ที่เกี่ยวของทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนอยางชัดเจน
2. โรงเรียนตองรวมกับวิทยาลัยอาชีพที่การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) พัฒนาทักษะที่เปนพื้นฐานประกอบดวย 5 ทักษะ ประกอบดวย ความยืดหยุน การปรับตัว
ความรับผิดชอบ การศักยภาพในการสรางงานที่มีคุณภาพ และคํานึงถึงจริยธรรมของการทํางาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการรวมของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อรองรับการศึกษา
ตอหรืออาชีพในตลาดแรงงาน
2. ควรเลือกใชกลยุทธการบริหารเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพที่แตกตางออกไปจากงานวิจัยในครั้งนี้
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