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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 40 และ 2) ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะ
การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาประชากรทั้งหมด คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) จานวน 5 โรงเรียน
จ านวน 112 คน และผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 12 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี 2 ประเภท คื อ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .250 – .727 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
.922 และประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
หลักสูตร และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ที่สาคัญมีดังนี้ ควรมีวางแผนการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
ร่วมกับผู้บริหารและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรจัดครูเข้าสอนตามความรู้
ความสามารถและลักษณะงานและเชิญผู้มีความรู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ครู มีการสารวจแหล่งฝึกงานที่เหมาะกับ
ผู้เรียนและหลักสูตร ควรมีการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรและ
การวั ดประเมิ นผลของหลั กสู ตรให้ กับ ครู มีก ารนิเ ทศ ก ากั บ ติด ตาม กระบวนการใช้ห ลัก สูต รที่ สอดคล้อ งกั บ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ควรสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดทาหลั กสูตรฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสมและ
ส่งเสริมครูให้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีที่ปรึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบและชัดเจน ครูผู้สอนควรกากับติดตามนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ควรสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ในการจัดการศึกษา ควรนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
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ค าส าคั ญ : ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ทวิ ศึ ก ษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the problems of the curriculum
administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education) in Secondary Schools Under
the Office 40 Secondary Education Service Area (SESAO 40), and 2) to study the suggestions for
curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual Education), in the secondary
schools under SESAO 40. This research studied the whole population which was the teachers from
5 schools that implemented the curriculum of Certificate of Technical Vocation (Dual Education).
They were 112 teachers and 12 experts. There were 2 types of the research instruments consisting
of the 5-rating scale questionnaires with the discrimination range between .250 - .727 and the
reliability of .922 and the issues of the group discussion. The research instruments were
questionnaires and structured interview. The statistic for analyzing the data was the descriptive
statistic.
The results of the research indicated that:
1. The problems of the curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual
Education) in the secondary schools under SESAO 40, overall was at a moderate level. When
considering each aspect, it was found that the highest mean scores were the curriculum
development, followed by the implementation of the curriculum development plan and the
lowest mean scores were the planning for curriculum development.
2. The suggestions for the curriculum administration of Certificate of Technical Vocation (Dual
Education) in the secondary schools under SESAO 40 were as follows: The planning of the
curriculum should be coordinated with the administrators and parents in organizing child-centered
learning. They should adjust the teachers to teach according to their knowledge, ability and the
characteristic of the work and supported them the training opportunity from the experts. They
should survey the suitable internships for the students and curriculums, organize the meeting in
order to inform and make the understanding of the structure, component of the curriculum
including the curriculum measurement and evaluation. They should supervise, monitor and follow
up the implementation of the curriculum according to the standards and indicators. They should
support the resources sufficiently and appropriately to help make the curriculum. They should
encourage the teachers to a training course and exchange the knowledge continuously. They
should have counselors from vocational schools and appoint the supervisory, monitoring and
evaluation committees systematically and clearly. The teachers should oversee the students
continuously and listen to the need of parents, community and students in the education
management. They should use the problems and suggestions as of the data to develop the quality
plan next year.
Keywords : Curriculum Administration, Secondary School, Certificate of Technical Vocation (Dual
Education), Secondary Education Service Area Office 40
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บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52
ได้กาหนดให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการกากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็น ภารกิ จที่ มี กฎหมายรองรับ การปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ เป็ นหั ว ใจส าคั ญ ของการปฏิ รู ป
การศึกษาครูอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความ
จาเป็นดังกล่าวครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจะต้องร่วมใจกันปฏิรูปกระบวนการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ เ รี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนโยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
เรียนด้านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวทุกภาคส่วน แต่เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบันค่านิยมผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะเรียนทางด้านสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดกาลังคนใน
ภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่ว มอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายตอนปลายควบคู่กันไปเมื่อสาเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึก ษาสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับสถานศึกษาสังกัด
สอศ. ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558, น. 1)
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ถูกแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ประเภทสามัญ
ศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษาหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทาให้ทุกคนในสังคมต้องพยายามปรับตัวให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
จึ ง ท าให้ สั ง คมหั น มาให้ ค วามสนใจกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยการศึ ก ษามากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งด้ า น
อาชีว ศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ ตอบสนองต่อ ความต้องการทั้งในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ กอปรกับรั ฐบาล
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อต้องการให้นักเรียนสนใจเรียนสายอาชีพ
มากขึ้น เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถทางานได้ทันที เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น
จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จานวน 39
โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลาย
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาแล้วสองปีการศึกษาจานวน 5 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม และโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โรงเรียนเนิน
พิทยาคม โรงเรียนน้าหนาววิทยาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและ
วัยทางานตามความถนัดและความสนใจ สถานศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่าย
ประชาชนในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนการฝึก ประสบการณ์และพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มี
ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านอาชีพ ตามรายงานการประชุมของการประชุมร่วมระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ตั ว แทนโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 40
ตามโครงการการจั ด การศึ ก ษาเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ทวิ ศึ ก ษา) และ
คณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผลส านั ก ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วั น ที่
6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเรียน
ร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายตอนปลาย มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 40 ซึ่งผู้วิจัยได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีกระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming’s Cycle:
PDCA) มาใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิผล สามารถดาเนินการตามกระบวนการ
บริหารคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนการสร้างหลักสูตร
การใช้หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การจัดครูเข้าสอน การจัดตารางสอน และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
2) การปฏิบัติการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย การวางแผน การสอน การเตรียมวัสดุและสื่อ การเรียนการสอน การ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด ผลประเมิ น ผล 3) การตรวจสอบประเมิ น ผลการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
4) การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร และทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษา สถาบั นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจัด การเรี ยนการสอนตามหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ (ทวิ ศึ ก ษา)
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูและหาวิธีการพัฒนาส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
2. ทาให้ทราบข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
3. ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดการบริหาร
คุณภาพ 4 ขั้นตอนของเดมมิ่ง (Deming) โดยใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
มาเป็นกรอบในการบริหารหลักสูตร ขั้นตอนดังกล่าวดาเนินการในลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปจะขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ โดยเริ่มจากขั้นตอนของการวางแผน (Plan-P) การปฏิบัติ (Do-D) การตรวจสอบการประเมินผล
(Check-C) และการปรับปรุงพัฒนา (Act-A) ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร 2) ด้านการ
ปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการตรวจสอบประเมินผลการบริหารหลักสูตร และ 4) ด้านการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
2. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) จานวน 5 โรงเรียน ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 112
คน
3. ตัวแปรที่ใช้วิจัย ได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยจาแนก 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนการบริหาร
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หลักสูตร 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการตรวจสอบประเมินผลการบริหารหลักสูตร
และ 4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
3.2 ตัวแปรตาม คือ ข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร 2)
ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการตรวจสอบประเมินผลการบริหารหลักสูตร และ
4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ 2 ประเภท ดั ง นี้
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 82-83) ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล การบริหารหลักสูตร และ 4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 2 เป็ น ข้ อ ค าถามปลายเปิ ด (Open Ended) เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร 3) ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล การบริหารหลักสูตร และ 4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล การบริหารหลักสูตร และด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
หลักสูตร และมีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร ด้านการตรวจสอบประเมินผล
การบริหารหลักสูตรและด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
กลุ่ ม จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 12 คน สามารถสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การประมวลผลข้ อ เสนอแนะ
ที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร พบว่า ควรมีวางแผนการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ
ผู้บริหารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง เรื่องนโยบายของรัฐบาล
ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียน จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถของครูและลักษณะงานและ
เชิญผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ความรู้แก่ครู สารวจแหล่งฝึกงานหลายๆ ที่ที่
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เหมาะกับผู้เรียนและหลักสูตร ให้หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกาหนดรายวิชาเรียนให้เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา
มากที่สุด
2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร พบว่า ควรมีการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรและการวัด ประเมินผลของหลักสูตรให้กับครู มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
กระบวนการใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ควรสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดทาหลักสูตรฯ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมและส่งเสริมครูให้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.3 ด้า นการตรวจสอบประเมิน ผลการบริ ห ารหลั กสู ต ร พบว่า ควรมี ที่ป รึ กษาจากสถาบั น อาชี วศึ ก ษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบและชัดเจน ครูผู้สอนควรกากับติดตาม
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ได้ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ในแต่ละรายวิชา ต้องได้เกรด 2 ขึ้นไป
2.4 ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พบว่า สอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนถึง
ความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดยุทธศาสตร์ โดย ให้มีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรั บปรุงพัฒนาหลักสูตร นาผลการดาเนินงาน ปัญ หาข้อเสนอแนะนามาเป็นข้ อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป เพื่ อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและ
ชุมชน

สรุปและวิจารณ์ผล
การวิจัยเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญ สามารถนามาอภิปราย ได้
ดังนี้
1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสู ตร รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
หลักสูตร และมีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแนวใหม่ เพราะให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558 ที่กาหนดให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ถู ก แบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ประเภท ดั ง นี้ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา จากสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ทาให้ทุกคนในสังคมต้องพยายามปรับตัวให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ จึงทาให้สังคมหันมาให้ความสนใจ
กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยการศึ ก ษามากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการทั้ ง ในการศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ กอปรกั บ รั ฐ บาล โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้
ให้ความสาคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อต้องการให้นักเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น เมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้วสามารถทางานได้ทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดให้ดาเนินการเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินการดังกล่าว ได้เริ่มต้นมาในระยะเวลาไม่นาน ผู้เกี่ยวข้องจึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อย
ประกอบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยู่ในชนบทความพร้อมในด้านปัจจัยการบริหาร
จึงมีความจากัด
2. ด้ า นการวางแผนการบริ ห ารหลั ก สู ต รพบว่ า ปั ญ หาการบริ ห ารหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาการวิเคราะห์สภาพความต้องการของผู้เรียน ชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดวิ สัย ทั ศน์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ตร ทั้ งนี้ อ าจเป็ นเพราะว่ า ได้ รั บการกากั บดู แ ลจากผู้ ที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้ อ านวยการของโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ (ทวิ ศึ ก ษา) ทั้ ง 5 โรงเรี ย น
ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น งานหลักสูตร งานจัดตารางการเรียนการสอน ทาหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ของสถานศึกษาคู่สัญญาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเป็นผู้ติดตามแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินงานประสานงานกับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อเนื่องไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
(2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อม มีปัญหาระดับปานกลาง
3. ด้านการปฏิบัติตามแผนการบริหารหลักสูตร พบว่า ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เป็นนโยบาย
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 กระบวนการเป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และโรงเรียนที่เปิดเรียน
ตามโครงการยังไม่มีนักเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตร การติดตามและประเมินงานในช่วงที่ผ่านมาสภาพปัญหา
ที่ประสบอยู่ยังเหมือนๆ กัน จึงใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา
ที่ทาความร่วมมือต่อกัน
4. ด้านการตรวจสอบประเมินผลการบริหารหลักสูตร พบว่า ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนที่เปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้ง 5 โรงเรี ยนยังไม่มี ข้อสรุปในการจัดการปัญหาการรายงานการนิเทศภายใน การจัด ทาเอกสาร
หลักฐานการนิเทศ กากับ ติดตามที่เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ อีกทั้งยังไม่มีคณะกรรมการ หรือหน่วยงานในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับจังหวัดโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้ามาร่วมกาหนดแนวทางหรือ
ประสานงานแบบบูรณาการร่วมกัน
5. ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พบว่า ปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่ า สถานศึกษาพบปั ญหาการบริห ารหลั กสูต รประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพ (ทวิศึ กษา) ในโรงเรีย น
มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ปั ญ หาการน า
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการหรื อ ผู้รั บ ผิด ชอบมาปรับ ปรุงและพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การหลัก สู ต ร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารหลักสูต ร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาปา สุขสว่าง
(2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์สภาพความต้องการของผู้เรียน ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของหลักสูตร และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลการวิจัยในการปรับการเรียนการสอน
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1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทา วิจัยในชั้นเรียน การจัดแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษา หรือผู้ดูแลนโยบาย ควรมีกระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยเทคนิค
และวิธีการอันหลากหลาย มีการรายงานการนิเทศภายใน การจัดทาเอกสาร หลักฐานการนิเทศ กากับ ติดตามที่เป็น
ปัจจุบันและเป็นระบบ
1.4 สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทันสมัย
1.5 สถานศึ ก ษาควรประเมิ น ผลโครงการตามแผนพั ฒนาการศึ กษาและควรใช้ ข้อ มู ล ย้อ นกลับ เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ทวิ ศึ ก ษา) ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
2.2 ควรศึกษาการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระยะ 3 ปี เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการใช้หลักสูตร
2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)
เพื่อให้ได้ข้อมูล ในการนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ทวิศึกษา) ต่อไป
2.4 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการจัดครูให้เข้าสอนตรงตามวิชาเอก เพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ
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