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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการพัฒนา

ทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน            

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2, 2) ศกึษาระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และ 3) สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิคการวิจัย

อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) วิเคราะห์เนือหาจากเอกสาร 

จัดเก็บข้อมูล เกียวกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาครูคุณลักษณะที        

พึงประสงค์ของครู ระบบการพัฒนาครูและวิธีการพัฒนาครู การดําเนินการวิจัยมี 8 

ขันตอน คือ 1)  วิเคราะห์เอกสารเกียวกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน

อตุสาหกรรมท่องเทียว 2) สอบถามความคิดเห็นเกียวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการ

และความสามารถในการพัฒนาครู 3) สัมภาษณ์ความเห็นจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก           

4) สอบถามความคิดเห็นผู้ให้ข้อมลูหลกัรอบทีสอง 5) สอบถามความคิดเห็นผู้ ให้ข้อมูล

หลกั รอบทีสาม 6) ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 7) ตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ครู 8) ทดลองยทุธศาสตร์การพฒันาครู 
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ผลการวิจยัพบว่า 

 1. สภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครู

สาขาวิชาการโรมแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครูผู้สอนไม่ค่อย

มีประสบการณ์วิชาชีพ จดัการเรียนการสอนแบบรายวิชา และครูมีความต้องการพัฒนา

เป็นรายกลุม่หลกัสตูรพฒันาเป็นวิชาชีพ และการปฏิบัติการสอน ต้องการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง 

 2. ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

ควรได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต้นสงักัดต้องกําหนดนโยบาย วางแผน

และกําหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาครูทังระยะสนั ระยะยาว ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ ด้าน 

การท่องเทียว องค์กรปกครองสว่นท้องถิน และภาคส่วนอืน มีการฝึกอบรมหลากหลาย 

หลักสูตรฝึกอบรมควรเป็นฐานสมรรถนะ ทีสําคัญต้องส่งครูไปฝึกประสบการณ์   

วิชาชีพในสถานประกอบการ ทงัภายในและต่างประเทศ โดยมีกระบวนการกํากับนิเทศ

และประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน  

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ทีมีวิสัยทัศน์ว่า ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับ   

การพฒันาประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ 1) พัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพของครู 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาครู 3) 

สง่เสริมและสนบัสนนุระบบพฒันาครู 4) พฒันาแผนงานและหลกัสตูรการพฒันาครู 

 4. ผลการทดลองใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ครูได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการปฏิบัติ งาน

จริง ปฏิบัติตนเสมือนพนักงานในสถานประกอบการและผู้ เกียวข้องมีความพึงพอใจ  

ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครู  ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเกียวกับการบริการ

ลูกค้าและการปรับตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ทังนีเป็นเพียงกลยุทธ์หนึงของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาครู  
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การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

Abstract 

 The purposes of this research were:1) to study the present condition 

and the need to develop teachers ’skills and experience in Hotel and 

Hospitality in the Vocational Education Institute Southern Region2,2) to 

investigate the development system of the teachers of Hotel and 

Hospitality,and3) to create strategies to develop the teachers of Hotel and 

Hospitality. The Ethnographic Delphi Future Research technique ,used in this 

research, was divided into 8 steps : 1) analyzing documents of developing 

human resource in the tourism industry ; 2) collecting data of the teachers of 

Hotel and Hospitality concerning their current abilities ,needs to develop their 

skills and experiences by using  questionnaires and interviews ; 3) employing 

semi-structured interview technique to find out Key informants’ opinions for the first 

time ; 4) using questionnaires to collect key informants’ opinions for the second 

time ;5)using questionnaires to collect key informants’ opinions for the third 

time ;6) creating personnel development strategies for teachers by employing 

SWOT Analysis and TOWS Matrix techniques ; 7) inspecting strategies to 

develop teachersm ; 8 ) trying out the effectiveness of the strategies. 

 The results revealed :  

 1. Most of the teachers of Hotel and Hospitality in the Vocational 

Education Institute Southern Region2 lacked practical knowledge and 

experiences. The current personnel development plan, was ineffective, 

ignored individual development and lacked continuous operations. There was 

a high level of need to develop the teachers’ abilities and experiences in all 

aspects of Hotel and Hospitality. 
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 2. The teachers of Hotel and Hospitality should be systematically 

developed. The higher level of organization could create policies, teachers 

development plans with strategic short and long-term courses. To perform 

missions collaborating with professional organization of tourism, local 

administration and others, various training courses with the curriculum should be 

based on abilities. It was important for teachers to participate training courses, 

study visits in work places both in Thailand and abroad together with evaluating 

process concerned. 

 3. The strategies to develop teacher could be developed by 

collaborating with the workplaces. These 4 strategies comprised : 1) developing 

teachers’ professional experiences, 2) collaborating with teacher development 

organizations, 3) supporting teacher development system, and 4) developing 

curriculum and plan for teachers concerned 

 4. The experimental strategies to develop teachers could be presented 

such as; experienced teachers with professional practices as employees in the 

workplaces. Relating persons were satisfied with teachers’ professional 

experiences and practices in customer service feedback. 

Keyword : Strategies for Development, Teachers  of  Hotel and Hospitality, 

Vocational Education Institute Southern Region 2 

 

บทนํา 

 อตุสาหกรรมการท่องเทียว เป็นอุตสาหกรรมบริการทีมีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพหลากหลายทังทางตรงและ

ทางอ้อม ปัจจุบันการท่องเทียวเติบโตเร็ว มีการพัฒนาเป็นกิจกรรมเพือการพักผ่อน     

ซงึเป็นทีนิยมของคนทัวโลก (Global Leisure activity) ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล มีเงิน

หมนุเวียนภายในประเทศ ประเทศต่างๆ จึงใช้อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นเครืองมือ
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ในการพฒันาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ แนวโน้มการท่องเทียวโลกจะมีการเปลียนแปลง

เชิงโครงสร้างประชากร และการเดินทาง การท่องเทียวจะเป็นปัจจัยพืนฐาน ลกัษณะ   

การท่องเทียวจะเป็นเพือการเฉพาะมากขึน สําหรับการท่องเทียวในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกและการท่องเทียวในประเทศไทย ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวเป็น

อย่างมาก จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียวให้มีศักยภาพใน   

การแข่งขนัได้โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญใน

การสร้างความสาํเร็จ (ธีรวฒุิ บญุยโสภณ และคณะ, 2551 : 2) 

 การผลิตและพัฒนากําลงัคนด้านการท่องเทียวของประเทศเป็นบทบาทของ

หน่วยงานและสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและสงักัด

อืนๆ มีหน้าทีจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรียน 

นกัศกึษา ทีอยู่ในสถาบนัการศกึษา สว่นกรมพฒันาฝีมือแรงงาน สมาคมองค์กรวิชาชีพ 

ทําหน้าทีฝึกอบรมบุคลากรทีอยู่ในภาคแรงงาน และสําหรับอาชีวศึกษามีสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์กรหลกัจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ผลิตกําลงัคนป้อนตลาดแรงงาน ซึงการจัดการอาชีวศึกษายังประสบปัญหาอยู่หลาย

ด้านเกียวกบัเป้าหมายการผลติและด้านคณุภาพการศกึษา อาทิ การเรียนการสอน เน้น

ปริมาณผู้ เรียนให้จบการศึกษามากกว่าเน้นขีดความสามารถด้านการปฏิบัติ ครูไม่มี

ประการณ์จริง ขาดทักษะและประสบการณ์ในอาชีพ(สถาบันวิจัยเพือพัฒนาประเทศ

ไทย,2551 : 5) ซึงสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) 

 การพฒันาและฝึกอบรมครูอาชีวศกึษา ดําเนินการโดยสํานักพัฒนาสมรรถนะ

ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานกลาง กําหนดหลกัสูตร เหมือนกันทุก

ภูมิภาค สว่นใหญ่เป็นโครงการประชมุสมัมนาและอบรม ไม่ค่อยได้เน้นฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ บางโครงการได้มอบหมายสถานศกึษาให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เกียวกับวิชาชีพใน

กลุม่อตุสาหกรรมหลกั โดยเฉพาะวิชาชีพสาขาบริการสขุภาพและท่องเทียว  มีวิทยาลยั

อาชีวศกึษาภูเก็ตรับผิดชอบในพืนทีภาคใต้เป็นต้น ซงึได้จัดการฝึกอบรมหลายหลกัสตูร 

ทงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Train the Trainer) ศึกษาดูงาน พัฒนาหลกัสตูร อบรม
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โปรแกรมสาํเร็จรูปเกียวกบัอตุสาหกรรมการท่องเทียว จากการดําเนินการหลายโครงการ 

มีการติดตามประเมินผลพบว่าครูส่วนใหญ่นําความรู้ไปใช้สอนนักศึกษาได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ แต่บางสว่นยงัมีปัญหาอปุสรรคอยู่บ้าง ครูต้องเข้าอบรมเกือบทุกโครงการ 

เพราะครูมีน้อย สถานศึกษาขนาดเล็กไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุน บางจังหวัด        

ไม่มีโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาว ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูทีผ่าน 

การฝึกอบรมแล้ว 

 จากการพฒันาและฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ทีดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง

เป็นหลักและมีสถานศึกษาดําเนินการบ้างนัน โดยมากเป็นการดําเนินการลกัษณะ   

การประชมุ สมัมนา อบรมด้วยหลกัสตูรทัวไป ไม่เป็นหลกัสตูรเฉพาะรายบุคคล ไม่ได้

มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีเชือมโยงกับสถานประกอบการ มีข้อจํากัดด้าน

งบประมาณไม่ครอบคลมุทุกสถานศึกษา ขาดความต่อเนือง หลักสูตรและรูปแบบ   

การฝึกอบรมเหมือนกันทุกภูมิภาคจึงไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนากําลังคนด้าน

อตุสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศทีจําเป็นต้องเร่งพฒันาทรัพยากรบุคคล เพือเพิม

ศักยภาพการแข่งขัน กอปรกับกฎกระทรวงประกาศจัดตังสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 ขึนในพืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน และมีการเตรียมการเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเทียวอีกด้วย จึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

อย่างเป็นระบบต่อเนือง ทังยังไม่มีบุคคล หรือหน่วยงานใดศึกษาค้นคว้าเพือกําหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา ผู้ วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีจัดการ

เรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว และเคยเป็นประธานกรรมการ

อํานวยการการฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ จงึตระหนกัและสนใจทีจะศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ครู

อาชีวศึกษา คุณภาพของผู้ สําเ ร็จการศึกษาและสนองความต้องการกําลังคนด้าน

อตุสาหกรรมการท่องเทียวทงัเชิงปริมาณและคณุภาพได้ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั และความต้องการ พฒันาทกัษะและประสบการณ์ 

ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

2. เพือศกึษาระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2  

3. เพือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคร สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัเรือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) ดําเนินการวิจยั ดงันี 

 ประชากร 

1. ผู้ ให้ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

หวัหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการ

สถานศกึษาของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 2. ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย 3 ภาคสว่น คือ ผู้ ให้ข้อมูล

หลกัด้านอาชีวศกึษา 7 คน ด้านอุตสาหกรรมท่องเทียว 7 คน และผู้ ให้ข้อมูลหลกัด้าน

ยทุธศาสตร์ 7 คน ให้ความคิดเห็นตามเทคนิคEDFR 3 รอบ 

 3. ผู้ เชียวชาญ (Expert Judgement) ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือ ผู้ กําหนด

นโยบาย (Policy Makers) ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือรอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ บริหารองค์กรวิชาชีพทีเป็นภาคี

เครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

ผู้บริหารสถานศกึษา (Implementators) ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน 6 คน 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ต จํานวน 7 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ยุทธศาสตร์

การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคใต้ 2 

  

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามทีผู้ วิจยัสร้างขนึ เป็นคําถามมาตราประเมินค่าแบบลิเคิท 

(Likert Scale) ตังแต่ 1 - 5 โดยได้ทดสอบคุณภาพเครืองมือมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคําถามกบัเนือหา (IOC) เท่ากบั0.86 

 ตอนที 2 แบบสัมภาษณ์ทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 

สภาพปัจจุบันของหลกัสตูร การเรียนการสอน สมรรถนะครูและการพัฒนาครู การใช้

หลกัสตูรการเรียนการสอน สมรรถนะครูและการพฒันาครูและประเด็นความสามารถใน

การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

 ตอนที 3 แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง ทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย 

ประเด็นสําคัญจากแบบสอบถามตอนที 1 และแบบสัมภาษณ์ตอนที  2ใช้สมัภาษณ์

ผู้ให้ข้อมลูหลกัตามเทคนิค EDFR รอบแรก 

 ตอนที 4 แบบสอบถามทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย ประเด็นสําคัญ 3 

ประเด็นคือ สภาพปัจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของครู และระบบการพฒันาครูและวิธีการพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ สอบถามความคิดเห็นผู้ ให้ข้อมูลหลักตามเทคนิคEDFR รอบ

สอง และรอบสาม 

 ตอนที 5 แบบสอบถามเพือประเมินการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 

แบบสอบถามความพงึพอใจของเจ้าของสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้าแผนกวิชา 
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ขันตอนการดําเนินการวิจยั 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั ตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1) วิเคราะห์เอกสารเกียวกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้าน

อตุสาหกรรมท่องเทียว 

 2) รวบรวมข้อมูลเกียวกับศักยภาพ สภาพปัจจุบัน ความต้องการและ

ความสามารถในการพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยสอบถามความคิดเห็นครู สาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ และสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 

 3) รวบรวมความเห็นเกียวกบัสภาพปัจจบุนัของหลกัสตูร และการจัดการเรียน

การสอน สมรรถนะของครูและการพัฒนาครูตลอดจนความสามารถในการพัฒนาครู 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิค 

EDFR รอบแรกด้วยวิธีการสมัภาษณ์กงึโครงสร้าง 

 4) สอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจุบัน ของหลกัสตูรและการจัดการ

เรียนการสอน สมรรถนะของครูและการพฒันาครูตลอดจน ความสามารถในการพัฒนา

ครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้

เทคนิค EDFR รอบสองโดยใช้แบบสอบถาม  

 5) สอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจบุนั ของหลกัสตูร และการจัดการ

เรียนการสอน สมรรถนะของครูและการพฒันาครูตลอดจน ความสามารถในการพัฒนา

ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิค

EDFR รอบสาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั 

 6) ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis และเทคนิค TOWS 

Matrix 

 7) ตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ โดย

ผู้ เชียวชาญ 2 กลุ่ม คือ ผู้ กําหนดนโยบาย (Policy Makers) และผู้บริหารสถานศึกษา 

(Implementators) ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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 8) ทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. สภาพและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ในปัจจบุนั 

     1.1 สภาพการพฒันาทกัษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในปัจจุบัน ยังเป็นการพัฒนาทีใช้

รูปแบบการอบรมประชุมสมัมนาทีดําเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด ใช้

หลกัสตูรเหมือนกนัไม่ได้จดัการอบรมเฉพาะเป็นรายกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ      

การพฒันาทกัษะและประสบการณ์ของครูยงัไม่เป็นระบบขาดความต่อเนือง ทังทีสภาพ

ปัจจบุนั ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการมีความรู้เฉพาะทฤษฎี ขาดความเชียวชาญ

และประสบการณ์วิชาชีพ ขาดแคลนตํารา วัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนไม่

ทนัสมยั 

     1.2 ความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

           ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

มีความต้องการให้พฒันาทกัษะและประสบการณ์ โดยจัดฝึกอบรมเป็นรายกลุ่มเฉพาะ 

มีการสง่ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ พัฒนา

ความรู้ด้านการปฏิบัติการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจน

ต้องการให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังกองทุนเพือพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ 

 2. ระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 

     2.1 ระบบการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
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           การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 ควรมีแผนพัฒนาครูทังระยะสนั และระยะยาว โดยสถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 มอบหมายให้สถานศึกษาบรรจุโครงการพัฒนาครูระยะสันลงใน

แผนปฏิบัติการประจําปี และ โครงการพัฒนาครูระยะยาว 3 - 5 ปี ในแผนพัฒนา

สถานศกึษา มีการจดัทําระเบียบสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการพัฒนาครู 

กําหนดวิธีการพัฒนาครู คุณลักษณะของครู จํานวนหลักสูตร ระยะเวลาการพัฒนา 

และเงือนไขการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนามี 2 ด้าน คือ สมรรถนะวิชาชีพและ

ประสบการณ์วิชาชีพครู การพัฒนาสมรรถนะวิชีพใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 : 2) ทีประกาศเรือง

หลกัเกณฑ์การปฏิบติังานในสถานประกอบการของครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ให้ครูไปปฏิบติังานในสถานประกอบการที

มี ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อคน ต่อ 1 ปีการศึกษา ส่วนการพัฒนาด้าน

ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กําหนดระยะเวลาตามหลกัสตูรการพัฒนาแต่ไม่น้อยกว่า 5 

วนั ระหว่างการพฒันาครูต้องบนัทกึการปฏิบติังานและการพัฒนา ตลอดจนจัดทําแฟ้ม

สะสมงาน (Port Folio) เป็นรายบคุคลรายงานผู้บริหารสถานศกึษา และสถาบนัการอาชีว 

ศึกษาภาคใต้ 2 ครูจะใช้เวลาการพัฒนาทัง 2 ด้าน ภายใน 2 ปีอย่างต่อเนือง ซึง

สอดคล้องกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2554 : 24) พบว่ากระทรวงศกึษาธิการ 

ได้ กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์อย่างต่อเนือง โดยเชือมโยง

ความสามารถและยกระดบัคณุภาพครู  ครูฝึก หรือครูช่างโดยเร่งด่วน ทังนี ควรจัดให้มี

ทําเนียบ ครูทีผ่านการพฒันายกย่องให้เป็นครูต้นแบบทีมีมาตรฐานวิชาชีพครู แก่ครูรุ่น

ใหม่ๆ 

     2.2 วิธีการพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษา 7 แห่ง 

ตงัอยู่ในพืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามันทีมีศักยภาพด้านการท่องเทียว จึงควรพัฒนา

ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีการพัฒนาทีหลากหลาย และทันต่อ        
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การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียว วิธีการที

สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ และเป็นไปตามความต้องการชองสถาน

ประกอบการมากทีสดุวิธีหนึง คือ การส่งครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไปฝังตัวใน

สถานประกอบการทีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กัน ทังภายในและ

ต่างประเทศ โดยจัดทําหลกัสตูรฝึกอาชีพแบบฐานสมรรถนะ(Competency Based) 

ประกอบด้วยงาน 4 แผนกของโรงแรม คือ แผนกต้อนรับ (Front Office) แผนกแม่บ้าน 

(House Keeping) แผนกอาหาร (Food Production) และแผนกอาหารและเครืองดืม 

(Food and Beverage Service) การฝึกอาชีพ เน้น การลงมือปฏิบัติจริงครบทัง 4 

แผนก ใช้ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว้า 30 วัน อีกวิธีหนึงเป็นการเชิญครูฝึก

หรือผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการไปฝึกอบรม ครูในสถานศึกษาหลกัสตูรการพัฒนา

เกียวกับความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ของงาน 4 แผนกในโรงแรม ใช้เวลาการฝึกอบรม

เป็นเรืองหรืองานเฉพาะ ตงัแต่ 4 - 40 ชวัโมง ทงัยงัมีวิธีส่งครูไปศึกษาดูงานเกียวกับกล

ยุทธ์การตลาด และบริหารจัดการในสถานประกอบการ ซึงสอดคล้องกับสํานัก

เลขาธิการสภาการศึกษา (2554 : 23) ทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ การผลิตและ        

การพัฒนากําลงัคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง พ.ศ. 

2552 - 2561 ว่ามีการพัฒนาครูประจําการ และผู้บริหารอย่างต่อเนืองสมําเสมอ โดย

เชือมโยงความสามารถในงานสอน งานบริหารจัดการ และประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(2551 : 4 -1 6) พบว่า การพัฒนาและฝึกอบรมกําลงัคนในอุตสาหกรรมท่องเทียวเกิด

จากการทํางานร่วมกนัทกุภาคสว่น สถาบนัการศกึษาทังของภาครัฐและเอกชน สําหรับ

ภาคเอกชนก็มีสมาคมโรงแรมไทย สมาคมการบริการโรงแรมไทย สถาบันวิชาชีพของ

เอกชนและโรงแรมดําเนินการฝึกอบรม นอกจากนีควรจดัให้ครูทีมีประสบการณ์วิชาชีพมี

ความรู้ ความสามารถ เข้าไปร่วมเป็นStaff ในสถานประกอบการเพือเกิดการแลกเปลียน

เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และจะได้นําไปใช้สอนนกัเรียน นกัศกึษาให้มีคณุภาพต่อไป 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน      

การอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 จากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
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Informants) ด้วยเทคนิควิจยัอนาคตEDFR (Ethnographic Future Research) นาํข้อมลู

มาวิเคราะห์ แล้วใช้เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix วิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็ง และสถานการณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึงนํามาจัดทําร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู แล้วส่งให้ผู้ เ ชียวชาญตรวจสอบยุทธศาสตร์ จึงได้เป็น

ยทุธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 ทีใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 

สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) เป็นยุทธศาสตร์

หลกั มีผลการดําเนินการ ดงันี 

     3.1 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 

          วิสัยทัศน์ (Vision) 

          ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับการพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 

          พันธกิจ (Mission) 

          1. สง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

          2. สง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูในสถานศกึษา 

          3. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการ ทงัในและต่างประเทศ

          เป้าประสงค์ (Goal) 

          ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  มีประสบการณ์จริงในวิชาชีพ และ

เข้าใจสมรรถนะอาชีพ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

          ยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 มี 4 ยทุธศาสตร์ 18 กลยทุธ์ 

          ยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของครู ประกอบด้วย 5   

กลยทุธ์ 

          1. สนบัสนนุสง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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          2. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูใน

สถานศกึษา 

          3. สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการ สอนนักศึกษาใน

สถานศกึษา 

          4. สนบัสนนุให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการทงัในและต่าง ประเทศ 

         5. ส่งเสริมให้ครูจัดการความรู้ระหว่างเพือนร่วมวิชาชีพ และนักศึกษา

         ยทุธศาสตร์ที 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนา 

ครู ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ 

           1. สง่เสริมและประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาครู 

         2. สง่เสริมประสานความร่วมมือกบัสมาคมวิชาชีพในการพฒันาครู 

         3. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

         4.  ส่ง เสริมและประสานความร่วมมือ กับสถานประกอบการใน

ต่างประเทศ 

         ยทุธศาสตร์ที 3 สง่เสริมและสนับสนุนระบบการพัฒนาครู ประกอบด้วย 

5 กลยทุธ์ 

         1. ผลกัดนัและสนบัสนนุงบประมาณระบบการพฒันาครู 

         2. สง่เสริมให้มีการจดัตงักองทนุพฒันาครู 

         3. สง่เสริมให้มีการจดัตงัชมรมหรือสมาคมวิชาชีพ 

         4. สนบัสนนุให้มีการยกย่อง เชิดชเูกียรติ ผลงานครู 

         5. สนบัสนนุให้ครูเป็นทีปรึกษา ด้านวิชาการในสถานประกอบการ 

         ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาแผนงาน และหลกัสูตรการพัฒนาครู ประกอบ 

ด้วย 4 กลยทุธ์ 

         1. พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม แบบมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ 

         2. ศกึษาและสาํรวจความต้องการพฒันาของครู 

         3. พฒันาแผนการฝึกอบรมร่วมกบัสถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ 
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         4. พฒันาระบบการประเมินผลครูเกียวกับการนําความรู้และประสบการณ์

จากการฝึกอบรมมาใช้ กลยุทธ์ 4 มิต ิ

 กลยทุธ์เชิงรุก  

  1. สง่เสริมการสง่ครูไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการให้ส่งผู้ เชียวชาญไป

ถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนกัศกึษา 

  3. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา และสถานประกอบการ 

  4. สง่เสริมการพฒันาครูด้วยรูปแบบต่างๆ 

  กลยทุธ์เชิงรับ 

  1. จดัทําแผนพฒันาครูทกุสาขาวิชาและทกุคน 

  2. ลดการพฒันาครูรูปแบบการประชมุและสมัมนา 

  3. กําหนดมาตรการให้ครูจัดการความรู้แก่เพือนร่วมวิชาชีพ และ

นกัศกึษาหลงัการพฒันา 

กลยทุธ์เชิงแก้ไข 

  1. สง่เสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 

  2. กําหนดภาระงานสอนและการมอบหมายงานของครู 

  3. สง่เสริมการจดัการความรู้ระหว่างเพือนร่วมวิชาชีพและนกัศกึษา 

  4. พฒันารูปแบบการพฒันาครูให้สอดคล้องกบัความต้องการของครู 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั 

  1. สนบัสนนุงบประมาณเกียวกบัการพฒันาครูให้เพียงพอ 

  2. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน 

  3. มีแผนพฒันาครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการอย่างเป็น

ระบบ 

     3.2 ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 
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          ผู้ วิจัยได้นําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ส่งให้ผู้ เชียวชาญทัง 2 กลุ่ม คือ ผู้ กําหนด

นโยบายการอาชีวศกึษา (Policy makers) ได้แก่รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย และผู้ บริหาร

สถานศกึษา (Implementators) ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา 7 แห่ง ของสถาบนัการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ตรวจสอบยุทธศาสตร์ซึงพบว่า ผู้ เชียวชาญ ทัง 2 กลุ่ม มีความเห็นว่า 

ยทุธศาสตร์การพฒันาครู มีองค์ประกอบทวัไป คือ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ มี

ความชดัเจน และสอดคล้องกนั สว่นองค์ประกอบยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 

ผู้ เชียวชาญมีความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และให้ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุง

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอาเซียน ดงันี 

         3.2.1 การสง่เสริมและสนบัสนนุระบบการพฒันาครูให้สนองตอบความต้อง 

การของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.2 การจดัทําแผนงานและหลกัสตูรการพฒันาครูให้สนองตอบความ

ต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.3 ความร่วมมือในการพัฒนาครู ให้คํานึงถึงความต้องการของครู 

(Supply Side) และความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) 

         3.2.4 หลักสตูรการพัฒนาครูให้ใช้หลกัสตูรสมรรถนะ (Competency 

Based) ของสถานประกอบการทีได้มาตรฐาน 

         3.2.5 การประเมินผลงานครู ควรประเมินแบบฐานสมรรถนะ 

(Competency Based Assessment : CBA) 

3.3 การนํายุทธศาสตร์ไปใช้ในระบบการพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

      ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 นําไปใช้พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้อย่าง

เป็นระบบ กล่าวคือ นําไปวางแผนพัฒนาครูตามความต้องการของครู (Supply Side)

และสอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ (Demand Driven) ทังระยะสนั
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และระยะยาว ใช้ในการพฒันารูปแบบและวิธีการฝึกอบรมครูให้เหมาะสมกับหลกัสตูร

การพัฒนา การดําเนินการพัฒนาครูสามารถนํายุทธศาสตร์ไปสร้างความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ ร่วมกันจัดทําหลกัสูตรการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา นิเทศ

ติดตามและประเมินผล ทงัยงัใช้ข้อมลูจากกลยทุธ์มิติต่างๆ ไปเร่งรัดพัฒนาครูให้ มีองค์

ความรู้ทันต่อการเปลียนแปลงของธุรกิจโรงแรมและการท่องเทียวได้ตลอดจนนํา

ยทุธศาสตร์ไปขอการสนบัสนนุงบประมาณพฒันาครูจากองค์กรปกครองท้องถิน หรือภาคี

เครือข่ายทีเกียวข้องจะส่งผลดีในการพัฒนากําลังคนด้านการโรงแรมและการท่องเทียว  

ในภาพรวมอีกด้วย 

 4. การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

     4.1. การจดัการทดลองยทุธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาครู สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้2 ไปทดลองผู้ วิจัยได้เลือกกลยุทธ์ส่งเสริมการส่งครูไปฝึก

ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการซึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกไปทดลองและแยกทํา    

การทดลองในสถานศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคตรัง และ วิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภู เ ก็ต เพราะทัง  2 สถานศึกษาจัดการเ รียนการสอนสาขา วิชานีมานาน  ซึง

วิทยาลยัเทคนิคตรัง จัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว ส่วนวิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภูเก็ต จดัสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ตลอดจนความแตกต่างของบริบทการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเทียว สอดคล้องกับสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศกึษาที 10 (2552 : 20) ทีกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง

อนัดามนัว่าศกัยภาพของพืนทีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน คือ แหล่งท่องเทียวทาง

ทะเลระดบันานาชาติ โดยมีเกาะภูเก็ตเป็นศนูย์กลาง มีแหลง่นิเวศป่าชายเลน และนิเวศ

ธรรมชาติ ป่าเขาในจังหวัดพังงา กระบี ตรัง โดย วิทยาลยัเทคนิคตรัง จัดครูสาขาวิชา

การท่องเทียวและการโรงแรมจํานวน 6 คน ทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีโรงแรม

ธรรมรินทร์ธนา จงัหวดัตรัง ส่วนวิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดครูสาขาวิชาการโรงแรม

และบริการ จํานวน 7 คน ฝึกทีโรงแรมอินดิโกเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ใช้ระยะเวลา 1 เดือน 
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ตังแต่วันที 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 การดําเนินการทดลองผู้ วิจัยได้จัดทํา

โครงการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ เสนอ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประสานงานสถานประกอบการทัง 2 แห่ง จัดทํา

หลกัสตูรการฝึกประสบการณ์ และแผนการฝึก แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการทดลอง 

ประชมุและปฐมนิเทศครู ขออนญุาตทําการทดลอง ระหว่างการทดลองมีคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามและมีการรายงานผลการทดลอง เสนอสถานศึกษาและสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 

     4.2 ผลการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ 

           ด้วยผู้ วิจัยดําเนินการทดลองแยกกันใน 2 สถานประกอบการจึงใช้ค่า

ดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลงัฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและปรากฏผลการทดลอง ดังนี ครูวิทยาลยัเทคนิคตรัง 6 คน มี

คะแนนการทดสอบหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post-test) มากกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Pre - test) ทุกคนและครูคนที 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผล

สูงสุดเท่ากับ 1.000 ในภาพรวม ครูมีความรู้เพิมขึนทุกคน สําหรับครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภูเก็ต 7 คน มีคะแนนทดสอบหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post - test) 

มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Pre - test) ทุกคน และครูคนที 6 

มีค่าดชันีประสทิธิผลสงูสดุเท่ากบั 0.8750 ครูมีความรู้เพิมขนึ ทกุคนเช่นกนั 

          ระหว่างการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูทัง 2 สถานศึกษาได้ฝึก

ประสบการณ์ด้านการโรงแรม เหมือนพนักงานจริงทุกวันๆ ละ 8 ชัวโมง หมุนเวียน        

การปฏิบติังานจนครบ 4 แผนก ครูได้ความรู้พืนฐานงานโรงแรม การปฏิบัติจริงเกิดทักษะ 

และมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับต้น ซึงสอดคล้องกับดวงนภา มกรานุรักษ์ 

(2554 : 206) พบว่าการพฒันาครูสายอาชีพต้องพัฒนาทังเชิงปริมาณและคุณภาพ ครู

ต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพทีสอนอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะการฝึกใน

สถานประกอบการจริง อย่างสมําเสมอ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ เก่งปฏิบัติ 

รู้ลกัษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาทีสอนแท้จริง 
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          หลงัเสร็จสินการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมลูเกียวกับความพึงพอใจต่อครูทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปรากฏว่าเจ้าของสถาน

ประกอบการและครูฝึกมีความพึงพอใจต่อครูวิทยาลยัเทคนิคตรัง อยู่ในระดับมากและ

ระดบัมากทีสดุ ส่วนความพึงพอใจของเจ้าของสถานประกอบการและครูฝึกทีมีต่อ ครู

วิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทีสดุ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

หัวหน้าแผนกวิชา และครูของวิทยาลยัเทคนิคตรัง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้าแผนกวิชา และครูของวิทยาลยัอาชีวศึกษา

ภูเก็ต มีความพึงพอใจต่อครูทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั 

          ผลประโยชน์ทีครูได้รับจากการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

          จากการทดลองของครูสาขาวิชาท่องเทียวและการโรงแรม ของ

วิทยาลยัเทคนิคตรัง ได้ฝึกปฏิบติัจริง ทงัด้านการท่องเทียวและโรงแรม ซงึตรงกบัเทศกาล

กินเจ นกัท่องเทียวมีจํานวนมาก บางครังปฏิบัติงานเกือบไม่ทัน และมีข้อเสนอแนะใน

การปฏิบติังานแม่บ้าน เกียวกับทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของแขกโดยเคร่งครัด และ

ควรจัดให้มีการฝึกในสถานประกอบการในจังหวัดอืนบ้างจะได้มีประสบการณ์

หลากหลาย 

          สว่นครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของวิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต 

ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการปฏิบัติงานจริง ครบทัง 4 งานในโรงแรม สถาน

ประกอบการให้ปฏิบติัตนเหมือนพนกังานทกุประการ ต้องสือสารภาษาอังกฤษ กับแขก

ทุกวัน ต้องปรับตัวทําหน้าทีเหมือน Trainee มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับตัวให้เป็น

พนกังานไม่ใช่ครูอาจารย์ซงึเป็นอปุสรรคต่อเจตคติการปฏิบัติงานบริการ และเสนอแนะ

ว่าควรฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนืองทกุ 6 เดือน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยครังนี พบว่า สภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนระดับ

อาชีวศึกษา ยังใช้หลักสูตรลกัษณะรายวิชาดําเนินการมานานไม่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สงัคม และการเปลยีนแปลงด้านเทคโนโลยี สอนวิชาสามัญมาก ขาดการปฏิบัติ
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จริงในสถานประกอบการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2552 : 82) ทีพบว่าโครงสร้างหลักสตูรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเทียว 

ควรเป็นฐานสมรรถนะ (Competency Based) มากกว่าเป็นลกัษณะรายวิชา ดังนัน 

การจดัการเรียนการสอนจงึต้องพฒันาครูให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพก่อน 

เพราะครูยังขาดความรู้ด้านการปฏิบัติและขาดประสบการณ์วิชาชีพ ซึงสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551 : 22) ที

ศกึษาแล้วพบว่าด้านผู้สอน บางแห่งขาดอาจารย์ทีมีประสบการณ์ และคณุวฒุิตรงสาขา

ทีสอน และจากการวิจัยยังพบว่า การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ขาดความเป็น

ระบบต่อเนือง สอดคล้องกบัสาํนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษา

พบว่า ด้านการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์ ขาดระบบการพัฒนาทีมีประสิทธิภาพ

ต่อเนือง ขาดการดแูลเอาใจใสอ่ย่างจริงจัง ทําให้ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

เพียงพอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554 : 206) ทีให้

ทศันะไว้ว่า การพัฒนาครูจะต้องพัฒนาครูสายอาชีพทังเชิงปริมาณ และคุณภาพด้าน

ประสบการณ์วิชาชีพ ครูต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพทีสอนอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะการฝึกในสถานประกอบการจริงอย่างต่อเนืองสมําเสมอ มีประสบการณ์ตรง

ในวิชาชีพ เก่งปฏิบติัรู้ลกัษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาทีสอนอย่างแท้จริง และกรอบ

ทิศทางการพฒันาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที 10 

(พ.ศ.2550 - 2554) ก็ศึกษาพบว่า ควรปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา เพือให้ได้ผู้ มีความรู้และตระหนักในวิชาชีพครูมี

ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น โครงการครู สหกิจศึกษา ด้วยผลการศึกษา

สภาพปัจจบุนัทีเป็นจริง และความต้องการทีจําเป็นเกียวกับการเรียนการสอน หลกัสตูร

และการพัฒนาสมรรถนะครู พบว่า ผู้ เชียวชาญครูและผู้ เกียวข้องมีความเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก กอปรกบัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 มีการเปิดสอนหลกัสตูรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาการโรงแรม ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 แล้ว และปัจจัย

ภายนอกเกียวกบัสถานการณ์การท่องเทียวทีปัจจุบันมีการแข่งขันสงูมาก จึงเป็นตัวเร่ง

ในการพฒันาศักยภาพด้านธุรกิจท่องเทียว เพือเพิมขีดความสามารถ การแข่งขันของ
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ประเทศ มิติสาํคญัในการพฒันา คือ ทรัพยากรบคุลากร ด้านธุรกิจท่องเทียว ซึงจักต้อง

ดําเนินการทังบุคลากรทีกําลังอยู่ในสถาบันการศึกษา ก่อนเข้าสู่ระบบแรงงาน และ

บคุลากรทีปฏิบัติงานในระบบแรงงานอยู่แล้ว สําหรับบุคลากรทีกําลงัศึกษาอยู่จึงเป็น

หน้าทีของสถานศกึษา ซงึระดบัอาชีวศกึษา ในปัจจบุนั ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้

สถานศกึษา รวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

อยู่ในพืนทีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝังอันดามัน จัดการเ รียนการสอน  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเทียวมา กว่า 30 ปี และพัฒนาถึงการสอนระดับปริญญาตรี ใน

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการอีกด้วย ในการผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา 

ดงักลา่วประสบปัญหาและอปุสรรค เกียวกับสมรรถนะครูอาจารย์ ซึงเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัยิงในการจดัการศกึษา เมือดําเนินการศกึษาวิจยั ผู้ วัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

เอกสาร เก็บข้อมูลจากผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ เ ชียวชาญ จัดทําร่างยุทธศาสตร์ 

ตรวจสอบยุทธศาสตร์ ดําเนินการนํายุทธศาสตร์ไปทดลองใช้กับครู และเก็บข้อมูล 

ระหว่างการทดลองและหลงัการทดลอง จึงได้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ ทีจะสามารถนําไปแก้ปัญหา การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรแรม

และบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้ภาวะเร่งด่วน และจะสามารถ

ดําเนินการให้เป็นระบบต่อเนืองได้ต่อไป 

 ทงันี ผู้ วิจยัจะได้นําประเด็นสาํคญัทีได้จากการศกึษา ค้นคว้า มาอภิปรายซึงมี

จํานวน 3 ประเด็น ดงันี 

 1. สภาพปัจจบุนัและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ครูสาขา 

วิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พบว่า ครูผู้สอนยังไม่

ค่อยมีประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาทีสอน ไม่ค่อยเข้าใจมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ

อย่างถ่องแท้ จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา การพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีว 

ศกึษายงัเป็นการจดัเพือสนองนโยบายไม่ค่อยส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอยังขาด

ความเป็นระบบและความต่อเนือง ซงึครูมีความต้องการพฒันาทกัษะและประสบการณ์

เป็นรายกลุ่ม ต้องการพัฒนาด้านวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนและ ความเป็นครู จึง

เป็นผลดีต่อการจดัการอาชีวศกึษาและการพฒันาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา ของ
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สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และในภาพรวมเพราะทําให้ได้ทราบถึงความต้องการ

พัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูอย่างแท้จริง ตลอดจนสภาพปัจจุบันของ       

การพฒันาครูทียงัไม่เป็นไปตามความต้องการของครู และยังไม่เป็นระบบเท่าทีควร ทัง

ยงัดําเนินการพฒันาครูไม่ค่อยต่อเนือง สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 และสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะได้วางแผนการพัฒนาครูได้อย่างเหมาะสมและเป็น

ระบบ ตรงกับความต้องการของครูซึงจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอน และคุณภาพ

นกัเรียน นกัศกึษา โดยตรง ทังยังได้ข้อมูลเกียวกับกระบวนการพัฒนาครูประเด็นทียัง

เป็นจดุอ่อนตงัแต่ขนัตอนการสอบคดัเลอืกบคุคลภายนอกเข้ามาเป็นครู หลกัสตูรวิธีการ

พฒันา ความต้องการพัฒนา งบประมาณและหน่วยงานทีทําหน้าทีพัฒนาครู สําหรับ

หน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบและหน่วยงานทีเกียวข้องนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพฒันากระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ซึง

สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษาวิจัยเรือง

การศกึษาความต้องการกําลงัคนเพือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลงัคนของประเทศ 

พบว่าส่วนใหญ่ครูทีสอนในระดับอาชีวศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี บาง

สาขามีจํานวนครูน้อยต้องรับภาระงานสอนมาก คุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ทีพบว่า

ปัจจบุนัขาดแคลนครูทงัเชิงปริมาณ และคุณภาพ ต้องจ้างครูอัตราจ้างซึงมักจะลาออก

หลงัจากทํางานได้ประมาณ 2 - 3 ปี ก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากเพราะครูวิชาชีพ ต้อง

อาศยัความชํานาญและประสบการณ์ จึงกําหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับ

ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพิมเติม เป็นปัญหาการดําเนิน งานและประเด็นทีต้องเร่ง

พฒันา ซงึสอดคล้องกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(2551 : 60) 

ทีศกึษาวิจัยเรืองยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

ภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการเพือเพิม

ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ พบว่า ด้านผู้ สอนบางแห่งขาดอาจารย์ทีมี

ประสบการณ์และวฒุิตรงสาขาทีสอน 



124    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

 สรุปได้ว่า สภาพปัจจบุนัและความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครูยังขาดทักษะ

และประสบการณ์ ตลอดจนมีความต้องการพัฒนารายกลุ่มซึงหน่วยงานทีเกียวข้องจะ

ได้วางแผนพัฒนาครูได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงูสุดแก่นักเรียน 

นกัศกึษา 

  2. ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

ควรได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ พบว่า การพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา

ทีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังพัฒนาครูแบบประชุม สัมมนา 

และอบรมตามนโยบาย ยังไม่ได้พัฒนาเป็นรายกลุ่ม ทังยังขาดความต่อเนืองและเป็น

ระบบ ระดบัสถานศกึษามีงบประมาณน้อยสําหรับพัฒนาครู การแสวงหาความร่วมมือ

จากหน่วยงานทีเกียวข้องสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

ซึงเ ป็นผลดีในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาครูของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีสามารถดําเนินการได้ตามนโยบายและครอบคลุม

เป้าหมาย ประหยัดงบประมาณของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาแต่มี

จุดอ่อนด้านหลักสูตร และระบบพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ทีเป็นหลักสูตร

ทัวไปไม่เป็นหลักสูตรรายกลุ่มเฉพาะ และยังไม่ค่อยเป็นระบบตลอดจนขาดความ

ต่อเนือง ซงึสอดคล้องกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ที

ศกึษาผลการดําเนินงานพฒันาการศึกษาพบว่าการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษา มีปัญหาดําเนินการทีไม่มีระบบการพัฒนาครูประจําการทีดี ครู

ประจําการไม่มีโอกาสได้รับการพฒันาตรงตามความต้องการและต่อเนืองระบบการพัฒนา

ยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย แผน และมาตรการและขาดการประเมินผลการพัฒนา         

ทีมีประสิทธิภาพ งบประมาณในการพัฒนาครูไม่พียงพอและไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพือจัดตังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามที

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยังสอดคล้องกับสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) ทีศึกษาเรืองยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา

กําลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองพ.ศ.2552 - 2561 
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พบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์อย่าง

ต่อเนือง โดยเชือมโยงความสามารถและยกระดับคุณภาพครู ครูฝึกหรือครูช่างโดย

เร่งด่วน ทงันียงัสอดคล้องกบังานวิจยัเรืองกรอบและทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาของ

ประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 72) 

พบว่ารูปแบบการพัฒนาครูในปัจจุบันยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

ฝึกอบรม แบบเหมารวม โดยใช้การบรรยายหรือจัดการประชุมกลุ่มย่อย และสรุป

ความคิดเห็นต่อทีประชุมใหญ่ 

 สรุปได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ต้องกําหนดนโยบายวางแผนและกําหนด ยทุธศาสตร์พัฒนาครูทังระยะ

สันและระยะยาวร่วมกับสมาคมองค์กรวิชาชีพด้านการท่องเทียว องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิน และภาคส่วนอืน ร่วมกันพัฒนาครูซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการจัด

การศกึษา 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน     

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ควรมีลกัษณะอย่างไร 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

     วิสัยทัศน์ (Vision) 

      ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

อย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 

     พันธกิจ (Mission) 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบัน  

การอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 

      1. สง่เสริมให้ครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

      2. สง่เสริมให้ผู้ เชียวชาญในสถานประกอบการฝึกอบรมครูในสถานศกึษา 

      3. สง่เสริมให้ครูศกึษาดงูานในสถานประกอบการ ทงัในและต่างประเทศ 

     เป้าประสงค์ (Goal) 
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      ครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  มีประสบการณ์จริงในวิชาชีพ และ

เข้าใจสมรรถนะอาชีพ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

      ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี 1) พัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพของครู 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาครู         

3) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบการพัฒนาครู และ 4) พัฒนาแผนงานและหลักสูตร  

การพฒันาครู 

      สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วยสถานศกึษา จํานวน 7 แห่ง 

ตงัอยู่ใน 5 จงัหวดัภาคใต้ฝัง อนัดามนั จดัการเรียนการสอนหลายประเภทวิชาสอดคล้อง

กบัความต้องการของสถานศึกษา (Supply Side) และสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ (Demand Driven) และประเภทวิชาทีมีความโดดเด่น คือ ประเภท

วิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว เพราะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของพืนที ซึง

งานวิจยัฉบบันีผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการ โดยใช้ทฤษฎีระบบ (Theory System) เทคนิค SWOT Analysis 

และTOWS Matrix ตลอดจนให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบยทุธศาสตร์ แล้วได้นํายุทธศาสตร์

การพัฒนาครูไปทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูใน 2 สถานศึกษาด้วย ดังนัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาการโรงแรมและบริการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 2 จึงเป็นยุทธศาสตร์ทีมุ่งเน้นพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการใน

พืนทีจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน มีความครอบคลมุทุกๆด้าน การนํายุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติจึงควรใช้ทังการดําเนินการระยะยาวและระยะสนั หรือระยะเร่งด่วน ซึงใน

ระยะสันสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะได้นํากลยุทธ์เชิงรุกหรือ Maxi - Maxi 

Strategy ซงึประกอบด้วย 4 กลยทุธ์คือ 1) ส่งเสริมส่งครูผู้สอนไปฝึก ประสบการณ์จริง

ในสถาน ประกอบการ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการจัดส่งผู้ เชียวชาญ

ไป ถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักศึกษาในสถานศึกษา 3) ประสานความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ 4) ส่งเสริมการพัฒนาครู ด้วยรูปแบบต่างๆ 
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การเลอืกกลยทุธ์  เชิงรุกมาดําเนินการก่อน เพราะการพฒันาครูเป็นองค์ประกอบสําคัญ

องค์ประกอบหนงึของการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปพฒันา 

     1.1 สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ควรนําเอาข้อมูลเกียวกับสภาพและ

ความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ตลอดจนระบบการพฒันาครู ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ไปกําหนดเป็นแผน

แม่บทการพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ให้มีความเชียวชาญและ

สมรรถนะสงู สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพการโรงแรมในปัจจบุนั 

     1.2 สถานศกึษา สงักัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรนําเอาข้อมูล

เกียวกบัสภาพและความต้องการพัฒนาทักษะและ ประสบการณ์ของครูสาขาวิชาการ

โรงแรมและบริการ ตลอดจนระบบการพัฒนาครู ไปจัดลําดับความสําคัญทังสภาพที

เป็นจริง และความต้องการทีจําเป็น เพือแก้ปัญหา สนองความต้องการและปรับปรุง

ระบบพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการอย่างเป็นระบบต่อเนือง 

     1.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรนํายุทธศาสตร์การพัฒนาครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ไปกําหนดเป็นส่วนหนึงของยุทธศาสตร์การพัฒนาครู

และบคุลากรการอาชีวศกึษา ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 ตลอดจนมอบหมาย

ให้สถานศึกษาในสงักัด ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของครู

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการในแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 

โดยมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการโครงการ เสนอ

หน่วยงานต้นสงักดัเพือการปรับปรุงแก้ไข และพฒันาต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป 

     งานวิจยัเรืองยทุธศาสตร์การพฒันาครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของ

สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคใต้ 2 เป็นงานวิจัยทีจะได้นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
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และประสบการณ์วิชาชีพของครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีว 

ศกึษาภาคใต้ 2 ได้ครอบคลมุทกุสถานศกึษา และผู้ วิจยัขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง

ต่อไปว่าควรศกึษาหรือวิจยัปัญหาด้านอืนๆเกียวกับการจัดการเรียน การสอนสาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ และควรใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรมและ

บริการ ดงักลา่วนีไปประยกุต์ใช้กบัครูสาขาวิชาการโรงแรมและบริการหรือครูสาขาวิชา

อืนในสถาบนัการอาชีวศกึษาอืนต่อไป 
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