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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็น และน าเสนอแนวทางพัฒนาการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูธุรกิจในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 139 คน  
  
 หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ก็ได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละข้อค าถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย สถิติ 
t เพื่อแสดงค่าและเปรียบเทียบค่าการปฏิบัติที่เป็นจริงและการปฏิบัติที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และใช้ค่าดัชนี PNI ในการ
แสดงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างาน
และด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น าเสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 
ตอน โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นจริงและการปฏิบัติที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การ
ท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเป็นเพศหญิงจ านวน 111 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 79.86 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี  ซึ่ งมีจ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 43.17 มีจ านวน
ประสบการณ์การสอน 11 – 15 ปี จ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 28.78 จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากกว่าปริญญาโท โดยเป็นปริญญาตรจี านวน 85 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.15  
 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นจริงและการปฏิบัติที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้เรียน  
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังใน

การจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน และเมื่อเรียงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้เรียนจากประเด็นย่อยตามค่า PNI จากมากไปหาน้อย
ไดผ้ลดังนี้  

ล าดับที่ 1  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน  
ล าดบัที่ 2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับมือกับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 

 
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเองของผู้เรียน  
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังใน

การจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน และเมื่อเรียงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดด้านความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเองของผู้เรียนจากประเด็นย่อยตามค่า PNI จากมากไป
หาน้อยไดผ้ลดังนี้  

ล าดับที่ 1  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ล าดับที่ 2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 
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ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการเข้าสังคมของผู้เรียน  
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังใน

การจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน และเมื่อเรียงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดทักษะในการเข้าสังคมของผู้เรียนจากประเด็นย่อยตามค่า PNI จากมากไปหาน้อยไดผ้ลดังนี้  

ล าดับที่ 1  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 
ล าดับที่ 2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบของผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังใน

การจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน และเมื่อเรียงความต้องการจ าเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบของผู้เรียนจากประเด็นย่อยตามค่า PNI จากมากไปหา
น้อยได้ผลดังนี้  

ล าดับที่ 1  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ล าดับที่ 2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจัดล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆด้วยการวางแผน และลง

มือท าให้บรรลุผล 
 

ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังใน

การจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน และเมื่อเรียงความต้องการจ าเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบของผู้เรียนจากประเด็นย่อยตามค่า PNI จากมากไปหา
น้อยได้ผลดังนี้  

ล าดับที่ 1  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการน าจุดแข็งของผู้อื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ล าดับที่ 2  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
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ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้เรียน 
 1.1  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปรับตัว
เข้ากับบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
  1.ผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับ
บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน จึงท าให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวให้กับ
ผู้เรียน 
  2.ผู้สอนไม่มีเวลาในการสังเกตผู้เรียนเนื่องจากมีภาระในการปฏิบัติหน้าที่อื่นจ านวน
มากนอกเหนือจากการสอนที่สถานศึกษามอบหมายให้ผู้สอนได้รับผิดชอบ 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับบทบาทและ
หน้าที่ของผู้เรียน 
  1.สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้สอนในประเด็นการพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
  2.สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการนิเทศผู้สอนในประเด็นการพัฒนาทักษะการ
ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
  3.สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับผู้สอนในเรื่องความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
  4.สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับจ านวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่
เพียงพอ 
 

1.2  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับมือกับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับมือ
กับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  1.ผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้ เรียนรับมือกับ
ความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด จึงท าให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าว
ให้กับผู้เรียน 
  2.ผู้สอนไม่มีเวลาในการพัฒนาผู้เรียนในด้านดังกล่าว เนื่องจากใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชา หรือกิจกกรมของสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ 
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  3.ผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความส าคัญของการรับมือกับความเครียดของผู้เรียนเมื่อ
เผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับมือกับความเครียดเมื่อเผชิญ
สิ่งที่ไม่คาดคิด 
  1.สถานศึกษาควรจะส่งเสริมผู้สอนให้เห็นประโยชน์ของการที่ผู้เรียนสามารถรับมือ
กับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  2.สถานศึกษาควรจะอบรมหรือพัฒนาผู้สอนให้จัดการเรียนรู้จนสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้รับมือกับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  3.สถานศึกษาอาจจะจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นๆในเรื่องการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถรับมือกับความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด 
  4.สถานศึกษาควรลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นซึ่งกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง 
 2.1  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนวางแผนการด าเนินชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนวาง
แผนการด าเนินชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  1.ผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความส าคัญของการที่ผู้เรียนจะต้องวางแผนการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
  2.ผู้สอนยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนวางแผนการด าเนินชวีิตเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
  1.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ใหม่ๆ โดยเฉพาะที่จะส่งเสริมให้ครูสามารถเสริมทักษะผู้เรียนให้วางแผนการด าเนินชีวิตและด าเนิน
ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
  2.ผู้สอนควรเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะวิธีการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับผู้เรียน 
 2.2  ประเด็นการจัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
ตั้งเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 
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  1.ผู้สอนยังไม่เข้าใจกระบวนการวางแผนอย่างถ่องแท้ ท าให้ขาดการพัฒนาผู้เรียนใน
เรื่องการต้ังเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายความส าเร็จใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
  1.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการ
วางแผนและการตั้งเป้าหมายความส าเร็จที่ถูกต้องและปฏิบัติจริงได้ 
  2.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการอบรมเทคนิค วิธีสอนที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถตั้งเป้าหมายความส าเร็จในระยะสั้นและระยะยาวเป็น 
 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการเข้าสังคมของผู้เรียน 
 3.1  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสาร
ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 
  1.ผู้สอนยังขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างชัดเจน
และตรงประเด็น 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น   
  1.สถานศึกษาควรจัดอบรมเสริมให้กับผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและตรงประเด็น 
 
 3.2  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  1.ผู้สอนยังขาดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  1.สถานศึกษาควรจัดอบรมเสริมให้กับผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
เรื่องการท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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4. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบของผู้เรียน 
 4.1  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบริหาร
เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1.ผู้สอนยังขาดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้ เรียนบริหารเวลาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  2.สถานศึกษาไม่ เห็นความส าคัญของการฝึกให้ผู้ เรียนบริหารเวลาให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด   
  1.ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้เห็นถึงประโยชน์จากการบริหารเวลาให้มี
ประสิทธิภาพ 
  2.ผู้สอนควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการวางแผนเรื่องเวลา เช่น 
การล าดับความส าคัญของการส่งงานแต่ละช้ินที่มอบหมายให้ผู้เรียนท า 
  3.สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการให้เวลาผู้สอนในการคิดวิธีพัฒนาทักษะอื่นๆ 
นอกเหนือจากการเตรียมสอนในรายวิชา 
    
 4.2  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจัดล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆด้วยการ
วางแผน และลงมือท าให้บรรลุผล 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพฒันาการจัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนจัดล าดับ
ความส าคัญของสิ่งต่างๆด้วยการวางแผน และลงมือท าให้บรรลุผล   
  1.ผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดล าดับความส าคัญ ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ทักษะด้านนี้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจัดล าดับความส าคัญของสิ่ง
ต่างๆด้วยการวางแผน และลงมือท าให้บรรลุผล    
  1.สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถค้นหาวิธีในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆด้วยการวางแผน และลงมือท า
ให้บรรลุได้ 
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5. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบของผู้เรียน 
 5.1  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักน าจุดแข็งของผู้อื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักน า
จุดแข็งของผู้อื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  1. ผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักน าจุดแข็งของผู้อื่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน ์
 
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักน าจุดแข็งของผู้อื่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์   
  1.ผู้สอนควรฝึกสังเกตจุดแข็งของผู้เรียน และถ่ายทอดการสังเกตนั้นให้ผู้เรียนได้
ทราบและประยุกต์ใช้จุดแข็งนั้นๆให้เกิดประโยชน์ได ้
 
 5.2  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
  สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น   
  1.ผู้สอนยังขาดทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนอาจจะขาดต้นแบบที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
  2.ผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น   
  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น  
  1.ผู้สอนควรท าตัวเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกั บคนรอบข้าง 
เนื่องจากผู้เรียนสามารถซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีดังกล่าวได้ 
  2.สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้สอนได้เข้ารับการอบรมวิธีสอนหรือเทคนิคการสอน
ในการเพิ่มทักษะผู้เรียนให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 66 

อภิปรายผล 
 

 จากสรุปผลการวิจัยในประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีข้อค้นพบที่ควรน ามาอภิปรายดังนี ้
 แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยให้สถานศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาผู้สอนโดย
การจัดอบรมวิธีสอน เทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้สอนสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านการ
ท างานและการด ารงชีวิตเป็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ผู้สอนยังขาดความรู้ในวิธีการสอน หรือ
เทคนิคการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านการท างานและการด ารงชีพโดยเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้
ผู้สอนขาดการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับผู้เรียน นอกจากนั้นแล้วสถานศึกษายังต้องเป็นผู้จัดสภาพ
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการท างานและการด ารง
ชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งระวี เมษไลย(2560) ซึ่งกล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกับครูจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นการเสริมสร้างทักษะผู้เรียนด้านชีวิตและอาชีพ จัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ภาวะผู้น าและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ได้แสดงความสามารถในการท างานที่หลากหลายอย่างอิสระ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเรียนรู้ สามารถจัดการเชิงบวกต่อค าชม ค า
วิจารณ์ และรับผิดชอบในความผิดพลาด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ที่เชี่ยวชาญสู่ระดับมืออาชีพ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและสภาพแวดล้อม สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษา
สภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม อักทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัยและกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการ
พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
 ในขณะที่แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ทักษะ เรียนรู้ตลอดเวลา รวมถึงพยายามแสวงหาวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนที่ทันสมัยเพื่อน ามา
พัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านการท างานและการด ารงชีวิต สอดคล้องกับพัชรา แย้มส าราญ (2559) ที่
กล่าวว่าในการพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่21 นั้นครูต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
บูรณาการการใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เป็นต้นแบบแห่ง
การเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนด้านรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน และจุดแข็ง สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการสอน จัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 
ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสาย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21  ผู้วิจัยได้
ประมวลผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 1. ผลการประเมินและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ความต้องการจ าเป็นอันดับแรกๆอยู่ที่ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัวของผู้เรียน โดยมีประเด็นส าคัญอันดับแรกๆคือ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้ เรียนปรับตัวเข้ากับบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนรับมือกับ
ความเครียดเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิด การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือการ
วิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงสามารถน าข้อมูลส่วนนี้ไปวางแผนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการเรียงล าดับตามความต้องการจ าเป็นดังกล่าว 
 
 2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่
การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พบว่าผู้ที่มีบทบาททั้งผู้บริหารสถานศึกษา และตัวผู้สอน
เองจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของตัวเองทั้งในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในความส าคัญของทักษะการด ารงชีวิตและการท างาน การส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ในวิธี
สอน เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและการท างาน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการท างานทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สอนจึงสามารถน าแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงการท างานทั้ง
ในบทบาทของผู้ก าหนดนโยบายและบทบาทของผู้สอนที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นได ้




