รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

สุชาติ จินดาแจ้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนิยม
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาที่มากด้วยคุณภาพ
อย่างดียิ่ง สามารถที่จะดาเนินการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทั ยธานี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการตั ดสินใจเลือกศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพ และสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยการน ารู ป แบบการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เ รีย น กลุ่ มอาชีพ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่ว นร่วมของชุมชน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไป
เป็ น ผู้ ป ระกอบการจนประสบผลส าเร็จและมีจานวนเครือข่ายความร่ว มมือจากชุมชนและสถาน
ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
ขอชื่นชม ผู้บริหารและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและร่วมกันพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ
โดยร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ในการขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี น ารู ป แบบการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ เ รี ย นกลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มาดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ขอขอบคุณ ชื่นชม และยกย่องในความตั้งใจการ
บริหารจัดการศึกษาของ นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดทา
เอกสารวิชาการฉบับนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์ และเป็นแนวทางสาหรับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คุณภาพ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และยังสามารถนาไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เห็ น สมควรยกย่ อ งและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

(นายณรงค์ รักร้อย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย
ปีทวี่ ิจัย

: รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้ น เพื่อการเป็นผู้ ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของชุมชน วิทยาลั ย
สารพัดช่างอุทัยธานี
: สุชาติ จินดาแจ้ง
: ปีการศึกษา 2561-2562

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 3) ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ประเมินผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษา
สภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดย
การวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น (Stratified Random Sampling) และการสั มภาษณ์ แ นวทางการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ เรี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้ เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จานวน 11 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 3 ทดลองใช้ รูปแบบ
จานวน 4 โครงการ กาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง
เดือนเมษายน 2563 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ได้มาโดย

ค
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เพื่อการเป็ นผู้ ประกอบการโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัย ธานี สรุปได้ ว่า ควรมีการกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ควรมีกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน และควรมีการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่ มอาชีพ อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิช าชีพระยะสั้ น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เรี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการ
เข้าร่วมโครงการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการเข้าร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลั ยสารพั ดช่ างอุ ทั ยธานี ปี การศึ กษา 2562 สรุปภาพรวมสมรรถนะ ด้ านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00
4.2 ผู้ เรี ย นที่ ส าเร็จ การศึ กษามี งานท าและต่ อยอดไปเป็ น ผู้ ป ระกอบการจนประสบ
ผลสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.84
4.3 ผลสั ม ฤทธิ์ของผู้ เรียนหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ นหลั งการพัฒ นาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น

ง
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 จานวน
ผู้ส าเร็จ การศึกษาปี การศึกษา 2561 จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปีการศึกษา 2562
จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
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ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพิ่มขึ้นจานวน 25 แห่ง
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The purposes of this research were 1) to study and survey the students’
competency in Home Economics Students of short course for entrepreneurship through
community involvement under Uthaithani Polytechnic College 2) to draft a competency
enhancement model for Home Economics students of short course for entrepreneurship
through community involvement under Uthaithani Polytechnic College 3) to implement
a competency enhancement model for Home Economics students of short course for
entrepreneurship through community involvement under Uthaithani Polytechnic College
4) to evaluate a competency enhancement model for Home Economics students of short
course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani
Polytechnic College. The research methodology followed 4 steps 1) to study and survey
a competency enhancement model for Home Economics students of short course for
entrepreneurship through community involvement under Uthaithani Polytechnic College
using data analysis and inquiries of 31 administrators and teachers by Stratified Random
Sampling. Guideline Interviewing the students’ competency using 7 experts by Purposive
Sampling 2) to draft a competency enhancement model for Home Economics students
of short course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani
Polytechnic College using 20 discussion participators group. Verifying pattern draft by a
discussion group of 9 experts including evaluate model suitability and possibility by 18
experts using Purposive Sampling. 3) to experiment a competency enhancement model
for Home Economics students of short course for entrepreneurship through community

ฉ
involvement under Uthaithani Polytechnic College using school administrators, teachers,
students and communities by Purposive Sampling. The tool used was questionnaire and
report form. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and data
analysis.
The results were found that:
1. Students’ competency enhancement conditions for Home Economics students of
short course for entrepreneurship through community involvement under
Uthaithani Polytechnic College in overall was at moderate level. Students’
competency enhancement guideline for Home Economics students of short course
for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani
Polytechnic College. There should be a goal and a process for enhancing student
competency, The community should be involved in order to strengthen, monitor
and evaluate students’ competency.
2. The model pattern has four components as followed: 1) the goal of students’
competency enhancement for Home Economics students of short course 2.) the
process of students’ competency enhancement for Home Economics students of
Short Course 3) the community involved of students’ competency enhancement
for Home Economics students of short course 4. the monitoring and evaluation of
student’ s competency enhancement for Home Economics students of short
course.
3. The results of the experiment using a competency enhancement model for Home
Economics students of short course for entrepreneurship through community
involvement under Uthaithani Polytechnic College found that 1) The participants’
satisfaction under the project of a competency enhancement model were at the
highest. 2) the knowledge and understanding of the participants after attend the
project with self- assessment were at a high level.

ช
4. The results of evaluation using a competency enhancement model for Home
Economics students of short course for entrepreneurship through community
involvement under Uthaithani Polytechnic College found that ;
4.1 The students’ competency of short courses after development with a
competency enhancement model for Home Economics students of short
course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani
Polytechnic College was at the highest level
4.2 The graduated students have a job and the number of successful
entrepreneurs increase.
4.3 The number of short course achievement students in the academic year 2019
is higher than academic year 2018 after using the developed model.
4.4 Students' satisfaction with the model of students’ competency enhancement
was at the highest level.
4.5 Number of community involvement after using a competency enhancement
model for Home Economics students of short course for entrepreneurship
through community involvement under Uthaithani Polytechnic College
increase.
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ครูผู้สอน..........................................................................................................................
9 โครงกำรทดลองใช้รูปแบบและจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแยกตำมสถำนภำพของผู้ตอบ
แบบสอบถำม....................................................................................................................
10 แผนกำรดำเนินกำรทดลองใช้รปู แบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผูป้ ระกอบกำรโดยกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี...............................................................................................................................
11 ผลกำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี................................
12 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ และ
ปฏิบัติหน้ำที่..........................................................................................................................
13 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรปฏิบัติงำนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผูเ้ รียน
กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี โดยภำพรวม (n = 31)..................
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14 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ด้ำนเป้ำหมำยกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (n = 31)............
15 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับกำรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ด้ำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (n = 31)............................
16 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับกำรปฏิบัติงำนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
(n = 31) ................................................................................................................................
17 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับกำรปฏิบัติงำนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ด้ำนกำร
ติดตำมและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น (n = 31)...........................................................................................................
18 ผลกำรสัมภำษณ์ทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี (n = 7)..............................................................................
19 ผลกำรสังเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี..........................................................
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20 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบ โครงกำรในกำรพัฒนำ องค์ประกอบย่อย แนวปฏิบัติ
และผลที่ได้รับจำกโครงกำร ของร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี…………………………………………………….
21 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี องค์ประกอบที่ 1………………….
22 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี องค์ประกอบที่ 2………………….
23 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี องค์ประกอบที่ 3………………….
24 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี องค์ประกอบที่ 4………………….
25 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1
เป้ ำหมำยกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอำชี พอำหำรและโภชนำกำร หลั กสู ตร
วิชำชีพระยะสั้น (n = 7) ...............................................................................................
26 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2
เป้ ำหมำยกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอำชี พอำหำรและโภชนำกำร หลั กสู ตร
วิชำชีพระยะสั้น (n = 7) ...............................................................................................
27 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3
เป้ ำหมำยกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอำชี พอำหำรและโภชนำกำร หลั กสู ตร
วิชำชีพระยะสั้น (n = 7) ...............................................................................................
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28 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 4
เป้ ำหมำยกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอำชี พอำหำรและโภชนำกำร หลั กสู ต ร
วิชำชีพระยะสั้น (n = 7) .................................................................................................
29 จ ำนวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพ/ปฏิ บั ติ
หน้ำที่ และหน่วยงำน/ชุมชน........................................……………………………………..............
30 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรทดลองรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี.......................................…………………………………………………
31 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้ร่วมกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรทดลองรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี.......................................……………………………………………….
32 ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
ด้ำนกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ปีกำรศึกษำ 2562 (n = 30).....
33 ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติและทักษะกำรคิด วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ปีกำรศึกษำ 2562
(n = 30)....................................................................................................................................
34 ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
ด้ำนเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ปีกำรศึกษำ 2562 (n = 30).......................
35 สรุปภำพรวมผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ปีกำรศึกษำ 2562 (n = 30).....................
36 จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จกำรศึกษำมีงำนทำในสถำนประกอบกำรและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบกำร จนประสบผลสำเร็จ..................................................................................
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37 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หลังกำรพัฒนำด้วยรูปแบบกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรระยะสั้นเพื่อกำร
เป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562.................................................................................................
38 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกตำมเพศ อำยุ และรำยวิชำที่เรียน
(n = 30)...................................................……………………………………................................
39 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้กาหนดหลักการจัดการศึกษาให้สั งคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยให้บุคคลองค์กรดังกล่าวนั้น
ให้ ส ามารถเป็ น ผู้ จั ดและมีส่ ว นร่ ว มในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิ นและทรัพยากรอื่นให้ แ ก่
สถานศึกษาและมีส่วนรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ให้รัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจาเป็น นอกจากนี้
ในหมวด 7 เรื่องครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้มีการกาหนด
นโยบายส่ งเสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว นทางการศึ ก ษาอย่า งชัด เจนต่ อเนื่ อง แต่จากการ
ประเมินผลของพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2558 : 51-52) พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ
ยังเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา น้อยมาก ภาครัฐยังคงรับภาระในเกือบทุกภารกิจเป็นส่วนใหญ่
โดยรายจ่ายด้านการศึกษามาจาก ภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
สัดส่วนน้อยมาก ในส่วนของบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม ยังเป็นการร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ แต่การเข้ามาร่วมกาหนดนโยบาย ตัดสินใจ กากับ ติดตาม และตรวจสอบยังมีน้อย
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเป็ น บทบาทหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ส าคั ญ ของ
สถานศึกษา โดยอาศัย แรงศรั ท ธาเชื่ อ มั่นจากผู้ ป กครองนั ก เรียนและชุ มชนตลอดจนผู้ เ กี่ย วข้ อ ง
ทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่คอยเกื้อหนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของทุกภาคส่วน ซึ่งตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้ เข้ ามา
ร่ ว มรั บ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยตามความเหมาะสมและระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาก็ พบว่ า สั ด ส่ ว น
งบประมาณในส่ ว นนี้ ยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ อภิ ชั ย นุ ชเนื่ อง (2551),
สรัญญา จุฑานิล (2556), สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2558) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
เป็นเรื่องของการบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของมีมากกว่าการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ

2
การมีส่วนร่วม ควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา และยัง ได้กล่าวถึงปัญหาการมีส่วน
ร่วมว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประการแรก ทัศนคติ
ของผู้บริหารและครูที่มองว่าชุมชนมีความรู้น้อยสถานศึกษาจึงไม่เอาใจใส่ที่จะถามความเห็ น ดังนั้น
สถานศึกษาจึงเป็นผู้กาหนดสิ่งที่จะทาและวิธีดาเนินการเอง แล้วจึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
การประเมินความสาเร็จในการทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจึงประเมินจากจานวนเงิน
และสิ่ งของที่รั บ บริ จ าค ประการที่ส อง ลั กษณะของความเป็นราชการของผู้ บริห ารและครูทาให้
สถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไม่เอาใจใส่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้นและไม่ เห็น
ความสาคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามาทาความสนิทสนมคุ้นเคยกับครู
ผู้บริหาร และครูจึงไม่ทราบว่าบุคคลในชุมชนคนใดมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพเรื่องใด การ
เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับ สถานศึกษาในการจัดการศึกษาจึงเกิดปัญหา อุปสรรค ประการที่สาม
สถานศึกษาขาดแนวความคิดที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับชุมชน หวังเพียงที่จะให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน ด้านทรัพยากรเพียงฝ่ายเดียว โดยสถานศึกษาไม่คิดที่จะทาในสิ่งที่จะเป็น
การช่วยพัฒนาชุมชนด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในชุมชน
และประการสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาทางานโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก ชุมชนจึงไม่กล้า
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ชุ ม ชนจึ ง มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า การจั ด การศึ ก ษาเป็ นหน้ า ที่ ข อง
สถานศึกษาฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา จึงเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องและให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเท่านั้น
สาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับชุมชน ซึ่ง
รั ฐ บาลได้ มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น ในการพั ฒ นาฝี มื อ และความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย
4.0 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
ก่อนที่จะออกไปทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมี
สมรรถนะในการปฏิบั ติ งานได้อ ย่ างมีศั กยภาพในสาขาอาชี พที่ ตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561: 3-4) การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็น
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธี
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การศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษา
มี โ อกาสเข้ า มาศึ ก ษาหาความรู้ ตลอดชีวิต ตามที่ รัฐ ธรรมนู ญก าหนดและนโยบายของส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น
มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาหลั กสู ตร
8 ขั้นตอน โดยสานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 6-25) ขั้นแรกคือ สารวจความต้องการ
อาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง กาหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ ขั้น
ที่ห้า เขียนพฤติกรรมปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก กาหนดคาอธิบายและมาตรฐานรายวิชา
ขั้นที่เจ็ด กาหนดมาตรฐานสมรรถนะและขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยการดาเนินการ
ต่ า ง ๆ เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง ร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ และร่ ว ม
ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญ ของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ผ่านมายังมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาแล้วไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการน้อยมากหรือ ไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อาจเป็น
เพราะปัญหาอุปสรรคด้านหลักสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการหรือ
ระบบการทางาน ดังเช่น ปัญหาการดาเนินงานที่พบจากผลการวิจัยของ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้
วิ จั ย การน าเสนอแนวทางการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ เรี ย น มีการฝึ กปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการน้อย และผู้ ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถเป็น
ผู้ ป ระกอบการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ด้ า นปั ญ หาด้ า นการวั ดและประเมิ น ผล การติ ด ตามและ
ประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา ไทธานี (2559) ที่
ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเข้ า เรี ย นฝึ ก อาชี พ ในศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ด้านส่วนตัว ควรสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหรือ
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 2) ด้านอาชีพ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รับคนจากศูนย์ไปทางาน
ยังสถานประกอบการต่าง ๆ หรือส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการในอาชีพของ
ตนเอง 3) ด้านสั งคม ควรมีการติ ดต่ อประสานงานกลุ่ ม อาชี พ หรื อ ดูง านด้านอื่ น ๆ ตลอดจนให้
นักศึกษาได้ฝึกงาน เพื่อใช้เสริมประสบการณ์หรือประยุกต์กับอาชีพพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการต่อไป
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วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน ด้านการพัฒนาหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วม ยังมีปัญหาการและอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไขหลายประการ
ซึ่งจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) คณะผู้ประเมินได้
เสนอแนะจุ ดที่ควรพัฒ นาที่เกี่ย วข้องกั บหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ได้แก่ 1) จานวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านการทดสอบวิชาชี พจากคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับ มีจานวนน้อย 2) การแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น 3) การ
กาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ ยังมีชุมชนและองค์กรภายนอกหรือตัวแทนจาก
สถานประกอบการเข้ามาส่วนร่วมไม่หลากหลาย 4) ชุมชนและองค์กรภายนอกยังเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
ค่อนข้างน้อย และ 5) ขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล จากข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
เรื่องสาคัญที่สถานศึกษาขาดหรือมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือความร่วมมือของชุมชน เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วม และสอดคล้องกับผลการสารวจของ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2560) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.41)
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ รองลงมาได้แก่ การมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2560
ข้อ

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

1. การมีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ



S.D.

2.39

0.77

ระดับ
กำรมีส่วนร่วม
น้อย
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ข้อ

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

2. การส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหาต่าง ๆ
ในการพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
5. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
6. การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ
7. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดการ



S.D.

2.41

0.81

ระดับ
กำรมีส่วนร่วม
น้อย

2.40

0.83

น้อย

2.36

0.85

น้อย

2.54

0.78

ปานกลาง

2.33

0.86

น้อย

2.42

0.84

น้อย

2.41

0.43

น้อย

เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ค่ำเฉลี่ยรวม

ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี, 2560.
จากความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญ กับ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ทาให้ส่งผลที่ดี
ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
และเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจ
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้กาหนดไว้คือ ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2561: 2-3) รวมทั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่าง
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เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิง
วิชาการ และเชิงวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ ประกอบการ โดยการมีส่ วนร่ว มของชุมชน ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และสถานศึกษาอื่นในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
วัตถุประสงค์เฉพำะ
1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
2. เพื่อสร้ างรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
4. เพื่อประเมิน ผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขต การวิจัย 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษาด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะจาก สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2561), สานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554), สานักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2563), ทฤษฎีวงจรคุณภาพของเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง
(Edward Deming, 1995) และหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ ไวท์ (White, 1982)
ขอบเขตด้ ำนแหล่ งข้ อมู ล ได้แก่ เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2561
1.2 ศึ กษำสภำพกำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อำชี พ อำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี ได้จากการสอบถาม ผู้บริหาร และครูผู้สอน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จานวน
33 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จานวน 31 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 29 คน กาหนดขนาด
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กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 43)
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2561
1.3 ศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึ กษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรีย น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น หรื อ การ
บริหารสถานศึกษา ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน โดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
1) เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในสั ง กัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาหรื อ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จานวน 4 คน
2) เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ที่มีประสบการณ์อย่าง
น้อย 3 ปี จานวน 3 คน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2561
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ตอนที่ 2 กำรสร้ ำ งรู ป แบบกำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อำชี พ อำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 สังเครำะห์องค์ประกอบของรู ปแบบกำรเสริ มสร้ำ งสมรรถนะผู้เรี ยน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการสัมภาษณ์
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
สรุปผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถามสภาพและการสัมภาษณ์แนวทางการ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในตอนที่ 1
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2561
2.2 (ร่ำง) รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี และจัดทำคู่มือ โดยการสนทนากลุ่ม
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
(ร่ า ง) รู ปแบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดทาคู่มือ ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อยกร่างรูปแบบ โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 3 คน รวมจานวน
5 คน บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ประกอบการ จานวน 2 คน ผู้แทนจากชุมชน จานวน
2 คน และนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ จานวน 2 คน รวมกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 11 คน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และจัดทาคู่มือ
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2562
2.3 ตรวจสอบ (ร่ำง)รูปแบบกำรเสริ มสร้ำ งสมรรถนะผู้เรี ยน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี และจัดทำคู่มือ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
(ร่ า ง) รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รีย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดทาคู่มือ ใน 4 องค์ประกอบ
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการสนทนากลุ่ ม ตรวจสอบร่ า งรู ป แบบและจั ด ท าคู่ มื อ ได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริห าร
สถานศึกษา และด้านการจั ดการเรียนการสอนหลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี จานวน 3 คน
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2) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
จานวน 3 คน
3) เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือผู้บริหารในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 3 ปี จานวน 3 คน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
(ร่ า ง) รู ปแบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดทาคู่มือ
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2562
2.4 ประเมิน ควำมเหมำะสมและควำมเป็น ไปได้ ข องรู ปแบบ ด้ว ยแบบประเมิน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ที่สร้างขึ้น โดยประยุกต์จากแนวคิด
ของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 198-204) ใน 2 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety) และ ความ
เป็นไปได้ (Feasibility)
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้าน
การบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จานวน 3 คน
2) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จานวน 2 คน
3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จานวน 2 คน

12
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 3 ทดลองใช้ รู ป แบบกำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อำชี พ อำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามคู่มือการใช้รูปแบบ ดังนี้
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ทดลองใช้ รู ป แบบโดยดาเนิน กิจ กรรมภายใต้ 4 องค์ประกอบของรู ปแบบ ใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จานวน 4 โครงการ
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 20
คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วนร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. โครงการกระบวนการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย นกลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ การเป็นผู้ ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จานวน 3 รายวิชา 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจานวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน
2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร จานวน 30 ชั่วโมง
2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร จานวน 75 ชั่วโมง
2.3 วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จานวน 75 ชั่วโมง
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็น ผู้ เรียนสาขาอาชีพอาหารและ
โภชนาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ในการจัดการเรียนการสอน ระยะละ 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 5 คน
และผู้เรียน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปีการศึกษา 2562
4. โครงการติดตามและประเมิ นผลผู้ เ รียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 10
คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 62 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วนร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ของเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการเข้า
ร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2562 (ดังแผนการทดลอง)
ตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ดังนี้
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
1. ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้
1.2 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด
1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ ผู้ เรียน จานวน 30 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา
2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ
จนประสบผลสาเร็จ
แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตาม
แบบรายงานจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลสาเร็จ ปีการศึกษา 2562
3. ผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรียนหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้นหลังการพัฒ นาด้วยรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 25612562
แหล่งข้อมูล จากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตาม
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
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4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และ
เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
5. จ านวนความร่ว มมือ ของชุมชนหลั ง การใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แหล่งข้อมูล จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตาม
แบบรายงานจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ตัวแปรตำม ได้แก่
1. ผลสั มฤทธิ์ ส มรรถนะผู้ เรียนหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้
1.2 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด
1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
2. จ านวนผู้ เรี ย นที่ส าเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ ประกอบการ
จนประสบผลสาเร็จ
3. ผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรียนหลั กสู ตรวิช าชี พระยะสั้ น หลั ง การพัฒ นาด้ว ยรู ป แบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
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เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 25612562
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
5. จ านวนความร่ว มมือ ของชุมชนหลั ง การใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการในปีการศึกษา 2562

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำ ง
อุทัยธำนี หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการดาเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้ างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. สภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำ ง
อุทัยธำนี หมายถึง สภาวะการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
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เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. แนวทำงกำรพัฒนำคุณ ภำพผู้เ รี ยน กลุ่มอำชีพ อำหำรและโภชนำกำร หลักสู ต ร
วิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำ ง
อุทัยธำนี หมายถึง วิธีดาเนินการในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ให้บรรลุผลสาเร็จ ในประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. โครงกำรทดลองใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำง หมายถึง โครงการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเพื่อการเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชน 2) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 3) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ 1) เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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7. ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่าโอกาสที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ระบุ ไว้ในรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติ
8. กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
หนึ่ ง ในหลั กสู ตรวิ ช าชี พระยะสั้ น ได้ แก่ สาขาวิ ชาอาหารและโภชนาการ ที่ มี กลุ่ มวิ ชา/กลุ่ ม งาน
ประกอบด้วย งานขนมอบ งานอาหารไทยและขนมไทย งานอาหารนานาชาติ และงานถนอมอาหาร
และการแปรรูป
9. กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร หมายถึ ง การที่ ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่คิดริเริ่มดาเนิน
ธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดย
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกาไรที่เกิดจากผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ตนเอง
10. กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนได้มีส่ ว นร่วมในการจัดการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในลักษณะของการทางานร่วมกัน วิทยาลัย สนับสนุน
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของชุมชนในสถานการณ์กลุ่ม จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ดาเนินกิจกรรม การใช้ประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
11. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
12. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รองผู้อานวยการของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562
13. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจาทาหน้าที่สอน พนักงานราชการทา
หน้ าที่ส อน และลู กจ้ างชั่ว คราวท าหน้ าที่ส อน ในวิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทัยธานี สั งกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
14. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีทักษะ
ปฏิบัติและทักษะการคิด และมีเจตคติ กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนหรือการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีงานทาและต่อยอด
ไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ
3. ครู ผู้ ส อนและบุ ค ลากรได้ องค์ ความรู้ ใหม่ เกี่ ยวกั บ การท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
4. สถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา สามารถนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ ว มของชุม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ างอุ ทั ย ธานี ไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ของกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางประกอบการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 2579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
2. แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ
3. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
6. บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25602579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้ รียน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
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4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสู่งวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ประกอบด้ ว ย
6 ยุทธศาสตร์หลัก ความจาเป็นในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ กมล รอดคล้าย (2560: 2-8)
ได้แก่ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals
: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
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ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่ว งวัย มีความรัก ในสถาบันหลั ก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ตามแนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่
สู่งพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)
3.4 พัฒ นาการจั ดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกัน ภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา
3.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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3.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลัก สู่ตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สู่ ง ขึ้ น สามารถท่ อ งจ าและน าสิ่ งที่ จ าไปฝึ กคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี
ครูครบตามเกณฑ์มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่
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กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพเพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน โดยสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 –
2579 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
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(พ.ศ.2560–2579) และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
มีสาระสาคัญ ประกอบด้ วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561)
4.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒ นา
กาลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็ นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชี พระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ
4.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา
ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษามี ค่ า นิ ย มที่ เ ป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการปลู ก ฝั ง ที่ ส าคัญ
4 ประการ ได้ แก่ คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่ว มมือ (Collaboration) ความเป็น
มืออาชีพ (Professional)
4.3 วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ
คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”
4.4 พันธกิจ
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว จึงมีภารกิจที่ต้อง
ดาเนินการดังนี้
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล
2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดย
อาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ ความรู้เพื่อการ
จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย
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5. วัตถุประสงค์
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
5.1 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ
5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย
5.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา
5.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไห้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเป้าหมาย
เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก
6.1 ด้านคุณลั กษณะที่พึ่งประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพัฒ นาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การทางานร่ว มกับ ผู้ อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน
6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมี
เป้าหมายดังนี้
7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อส่งเสริมการอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
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7.1.2 ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละได้ รั บ การดู แ ลป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามในชี วิ ต
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง แนวทางการจัดการความ
ขัด แย้ ง โดยแนวทางสั น ติวิธี เพื่อเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ภัยคุก คาม
รูปแบบใหม่ มีระบบกลไกและมาตรการที่ เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท
7.1.3 ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาค ใต้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ อย่า งมี
คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสู่มาตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและฝึก อบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับภูมิ
สังคมอัตลักษณ์และความต้องการของพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทาหรือ ประกอบ
อาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึก อบรมวิชาชีพ มีระบบ
เงิน เดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ ส าเร็จ การศึกษาในกลุ่ ม สาขา
เป้าหมายมีงานทาหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ ที่มีต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ยุ ทธศาสตรที่ 2 การผลิ ตและพัฒ นาก าลั งคนด้ านการอาชีว ศึ กษาเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้
7.2.1 กาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพั ฒ นาประเทศ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ มี ฐ านข้ อ มู ล การผลิ ต และความต้ อ งการก าลั ง คน
อาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ ความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จ อาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ในสาขากลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายตรงตามข้อมูลความ
ต้ อ งการก าลั ง คน อั ต ราการมี ง านท า การประกอบอาชี พ อิ ส ระของผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
7.2.2 การผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนด้านการอาชีว ศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสู่มาตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิต ศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือ ข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
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ประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลผลิ ต และมูล ค่ า ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ มีตัว ชี้วัดที่ ส าคั ญ ได้แก่ จานวนโครงการ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม จานวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ ด้รับ
การจดสิทธิบัตร และจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้
7.3.1 กาลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลั ก
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ สาคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรทีไ่ ด้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา
7.3.4 การพัฒ นาความร่ว มมื อ กับ ทุ กภาคส่ ว น เพื่อเพิ่มศั กยภาพก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ สาคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา จานวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
และความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใหผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่
และทุกระดับ การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกบรม วิชาชีพ
หลักสูตรและรูปแบบการจั ดการศึกษาอาชีว ศึกษาที่ยืดหยุ น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ สาคัญ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชนร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น
ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูก ต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริห าร
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้
ประโยชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้ และความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ สร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้
7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่สร้างจิตสานึก ทัศนคติ
ค่า นิ ย มในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ผู้ เรียนอาชีว ศึกษาที่ ได้ รับการปลู ก ฝั ง
จิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาที่ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สถานศึกษาทีด่ าเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
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7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ประโยชน์หน่วยงาน
ภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่ง ประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.6 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา มี
เป้าหมาย ดังนี้
7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลั ก
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา
7.6.2 นวัตกรรมการบริห ารจัดการอาชีวศึกษาที่ส อดคล้ องรองรับกับการพัฒ นา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ
7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ สาคัญ
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.6.4 พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาที่ได้ รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
5. นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.
2555 - 2569
การกาหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคนในระยะ 15 ปี เป็นการวิเคราะห์
จากข้อมูล นั กเรี ยนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและแนวโน้มประชากรในวัยเรียน จากข้อมูล
ประชากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ สาหรับการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการสนับสนุนนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ร่วมเป็น คณะอนุ กรรมการฯ คณะทางานสนับสนุนทั้ง 3 คณะ รวมทั้งได้เชิญ ผู้ เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติม เพื่อให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนา
กาลังคนในเชิงคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการกาหนดแนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการ
มีส่วนร่วมจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการและกิจกรรมสาคัญผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งการ
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จั ดระบบติดตาม และประเมิน ผลการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอาชีว ศึ กษาของ
คณะอนุ กรรมการการอาชีว ศึ กษาด้ านการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิ ต และแผนพั ฒ นา
กาลังคนอาชีวศึกษาให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเป็นสาคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
1) สารสนเทศสาคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง ความสาเร็จ โดย
มุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกาลังคนอาชีวศึกษาให้
มีมาตรฐานในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนา ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ ดังนี้
นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึ กษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
เป้ า หมาย : ผลิ ต และพั ฒ นากาลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาบริ บ ทความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกาลังคน
อาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒ นากาลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้ว ย
รูปแบบที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิต
และพัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
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กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียน
สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม
ผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพตลอดชีวิต ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน อบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม หรือ
สร้างอาชีพใหม่ สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาใน
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา
สร้างความมั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อ
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งเสริ ม ปริ ม าณครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชน
และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช., ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุ ทธ์ที่ 5 ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีว ศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี
ส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
6. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/
ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสู่ง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่ง
ได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2 จั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบกลุ่ ม จั ง หวั ด 18 กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสอง
ระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขา
ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/
รถไฟความเร็วสู่ง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
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2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีว ะเพื่อ
คนพิ ก าร อาชี ว ะวั ย แรงงาน อาชี ว ะสู ง วั ย อาชี ว ะเพื่ อ สตรี อ บรมระยะสั้ น /ตลาดนั ด อาชี พ ศู น ย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade
Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่ง ได้แก่ สถานประกอบการ
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
2.8 จั ด อาชี ว ะทางเลื อ ก อาชี ว ะทายาท วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาฐานวิ ทยาศาสตร์
อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
3.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์
จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และกรณี
ภัยพิบตั ิ
3.1.2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่
สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
3.1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
3.1.4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิคนพิการ วัยทางาน ผู้สู่งวัย
3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology) เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) สื่อการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
3.1.6 พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้
ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
3.1.7 จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
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3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตาม
ตาแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชี พ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology
Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการ
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวั ดใช้ หลั กสู ตร/สื่ อต่ างประเทศ สนั บ สนุ น การ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้ า นงบประมาณ ใช้ แ นวทาง Strategic Performance, Based Budgeting:
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ
ตามนโยบายการกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
การจัดอาชีวศึกษา

แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ
1. ความเป็นมาของสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของแมคเคิล แลนด์
(McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อปีค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องบุ ค คล (Excellent Performer) ในองค์ ก ารกั บ ระดั บ ทั ก ษะความรู้
ความสามารถโดยกล่ าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิ กภาพยัง ไม่เหมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้
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ในปี ค.ศ. 1970 บริษัทแม็คเบอร์ (Mcber) ซึ่ง แมคเคิลแลนด์เป็นผู้บริหาร เพื่อให้หา
เครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถทานายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยาแทนแบบทดสอบ
แบบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสาเร็จ
จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ “Testing for Competence Rather
Than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เผยแพร่ แ นวคิ ด และสร้ า งแบบ
ประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมคเคิลแลนด์เรียกว่า สมรรถนะ
ในปี ค.ศ. 1982 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือ The Competent
Manager : A Model of Effective Performance”และได้นิยามคาว่า Competencies เป็นความสามารถ
ในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปี ค.ศ.
1994 แกรี แฮเมล และ ซี. เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K. Prahalad) ได้เขียนหนังสื อชื่อ
Competing for the Future ซึ่งได้นาเสนอแนวคิดที่ส าคัญคือสมรรถนะหลั ก (Core Competencies)
เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระ หลักพื้นฐานความรู้
ทักษะและความสามารถในการทางานอะไรได้บ้างและอยู่ในระดับใด จึงทางานได้มีประสิทธิภาพสู่ง
สุดตรงตามความต้องการขององค์การ
ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นนาได้นาแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับต้น ๆ มีการสารวจพบว่า มี 708 บริษัททั่วโลกนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น
1 ใน 25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากจริยธรรมขององค์กร (Coporate Code of
Ethics) และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) แสดงว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency)
จะมีบทบาทสาคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความสาเร็จ จึงมี ผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าหลั กการของสมรรถนะมาปรับให้เพิ่มมากขึ้น หน่ว ยงานของรัฐ และเอกชนของไทยหลาย
หน่วยงานได้ให้ความสนใจนามาใช้ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และสานักงานข้าราชการพลเรือน
เป็นต้น เทื้อน ทองแก้ว (2554) กล่าวถึง ความหมายของสมรรถนะ และสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2555 : 54 - 55) กล่าวว่า สมรรถนะ มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Competency ในภาษาไทยมี
ผู้ใช้อยู่หลายคา เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า ความสามารถ มีความสามารถ ความมีสามัตถิยะ ใน
ที่นี้จะใช้คาว่า สมรรถนะ เนื่องจากเป็นคาที่หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้กันแพร่หลาย
มากที่สุ ด นิ ย ามของ คาว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency นี้ ได้มี ผู้ ให้ ความหมายไว้ใ นต ารา
บทความ และข้อเขียน ทางวิชาการหลากหลายโดยทั่วไปกล่าวกันว่า ไม่มีนิยามใดผิดหรือถูกแต่ขึ้นอยู่
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กับวัตถุประสงค์ ในการนาไปใช้มากกว่าตัวอย่างคาจากัดความของคาว่า “สมรรถนะ” ตามที่มีผู้อธิบายไว้
อาทิ
แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1993 : 80) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่
อยู่ภายในของบุคคล (Underlying characteristics) ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายตามบทบาท หรือตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้อย่างดี เลิศ สเปนเซอร์ (Spencer,
1995 : 112) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ อ ยู่ ภ ายในของบุ ค คล ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ/หรื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี เ ยี่ ย ม ส านั ก งานข้ า ราชการพลเรื อ น
(2556:54) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กร การ
ปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่น โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าว
มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานดีกว่าผู้อื่นสอดคล้องกับ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554:48) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคลซึง่
สามารถทานายไปถึงผลของการปฏิบัติงานที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นได้อย่างมี ความหมาย สุกัญญา รัศมี
ธรรมโชติ (2556 : 83) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง กลุ่ ม ของความรู้ ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะ
(Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของตาแหน่งงานหนึ่ง ๆ
สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลและแสดงออกมา
โดยการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและโดดเด่น ทั้งความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทางาน (Competency) เกิดขึ้น
ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1993 โดยนักวิชาการชื่อ แมคเคิลแลนด์ (McClelland) ซึ่งได้ทาการศึกษา
วิ จั ย ว่ า ท าไมบุ ค ลากรที่ ท างานในต าแหน่ ง เดี ย วกั น จึ ง มี ผ ลงานที่ แ ตกต่ า งกั น แมคเคิ ล แลนด์
(McClelland) จึงทาการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล
การปฏิ บั ติ ง านพอใช้ แล้ ว จึ ง ศึ ก ษาว่า บุ ค ลากรทั้ ง 2 กลุ่ ม มี ผ ลการท างานที่ แ ตกต่า งกั น อย่ างไร
ผลการศึ ก ษาท าให้ ส รุ ป ได้ ว่ า บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี จ ะมี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า สมรรถนะ
(Competency) จิรประภา อัครบวร (2554 : 58) และในปี ค.ศ. 1993 แมคเคิลแลนด์ (McClelland)
ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence” ซึ่งถือเป็น
จุดกาเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สาคัญอธิบายบุคลิกลักษณะของ คนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขา
น้าแข็ง (Iceberg)
3. องค์ประกอบของสมรรถนะ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 : 59) จากโมเดลภูเขาน้าแข็งใน แมคเคิลแลนด์
(McClelland) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน และได้อธิบายความหมายของ
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แต่ละองค์ประกอบไว้ดังนี้ องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ (McClelland)
มี 5 ส่วนคือ
1) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นสาระสาคัญสาหรับ
วิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น
2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทาง ความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3) ความคิดเห็ น เกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติค่านิยมและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณะของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น
4) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คน
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น
5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุง่ สู่ความสาเร็จ เป็นต้น
ความเชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ

ข้อมูล ความรู้ ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ

บทบาทที่บุคคลแสดงออก
ต่อผู้อื่น

ความเคยชิน พฤติกรรมซ้า ๆ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

องค์ความรู้
(Knowledge)
และทักษะ (Skills)
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role)
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image)
บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits)
แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude)

ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของคน

จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด
วิธีปฏิบัติตน อันเป็นโดย
ธรรมชาติของบุคคล

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้าแข็ง (Iceberg Model) ของแมคเคิลแลนด์ (McClelland)
องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ
ดังนั้น องค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของ
แมคเคิลแลนด์ (McClelland) กล่าว สมรรถนะ เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/
แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ
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ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดสมรรถนะ ดังนั้น
ความรู้โดด ๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดกิจกรรมจนประสบ
ความสาเร็จถือว่าเป็น ส่วนหนึ่ งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้ เ กิด
ผลงานสู่งสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้านาความรู้มาทาหน้าที่เป็น
ผู้สอนขับรถและมีร ายได้จากส่ว นนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในทานองเดียวกัน ความสามารถในการ
ก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและนาเสนอให้เกิดความแตกต่างจาก
คู่แข่งได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้
เกิดพลั งทางานสาเร็ จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากาหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ
สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพื่อให้สามารถที่จางานที่สู่งกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะ
ในการพูด การเขียน เป็นต้น
2) สมรรถนะให้ เ กิ ด ความแตกต่ า ง (Differentiating Competencies) หมายถึ ง
ปัจจัยที่ให้บุคคลมีผลการทางานที่ดีกว่าหรือสู่งกว่ามาตรฐาน สู่งกว่าคนทั่วไปจึงทาให้เกิดผลสาเร็จที่
แตกต่างกัน
4. ประเภทของสมรรถนะ
นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ ดังนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554: 10-11)
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสั ยของคนในองค์ ก ารโดยรวมที่จ ะช่ว ยสนับ สนุ น ให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิ กลั กษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้น ๆ
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้น ๆ ได้สู่งกว่ามาตรฐาน
3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุ ปนิสัยที่ทาให้บุคคลนั้น มีความสามารถใน
การทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2557: 16) แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการปฏิบัติงานที่กลมกลืน
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2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึง ส่วนที่
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะแปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานไม่หยุดนิ่ง
เป็นส่วนที่สนับสนุนผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสู่งสุด ยึดถือเป้าหมายขององค์กร เป็นหลัก
และสามารถวัดผลได้
3. สมรรถนะในตาแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สรุ ป ได้ ว่ า สมรรถนะสามารถแบ่ ง เป็ น 2 ประเภทหลั ก คื อ สมรรถนะหลั ก เป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้และสมรรถนะตามสายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ มีความรู้ ทั กษะ
ทัศนะคติ ความเชื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้น ๆ ได้ สู่งกว่า
มาตรฐาน
ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่
จาเป็นต้องมีการดาเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ ส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและ
ประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ด้อยคุณภาพทั้งทางด้าน
การน าความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ต นได้ เ รี ย นรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ ง ก็
คือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง
“สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทั ก ษะต่ า ง ๆ ในการท างาน การใช้ ชี วิ ต และการแก้ ปั ญ หาศาสตราจารย์ Davis
McCelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถทานายความสาเร็จ
ในการทางานได้ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ใน
เมื่อ “สมรรถนะ” มีความสาคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องทาหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่จาเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจาเป็นที่ ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นคาถามสาคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก
คณะกรรมการอิส ระเพื่อ การปฏิรูป การศึ กษา เห็ นถึงความส าคัญและความจ าเป็ น
ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะทางานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาหาคาตอบ คณะทางานดังกล่าวจึงจัดทาขึ้น
เป็นการนาร่อง โดยคณะวิจัยได้พัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะของผู้ที่เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เห็นกรอบสมรรถนะในภาพรวมปลายทาง และใช้กรอบดังกล่าวเป็น
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หลักในการนาสู่กรอบสมรรถนะหลักระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ซึ่งมีความสาคัญเร่งด่วน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนระดับชั้นอื่น ๆ
กรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะสาคัญ 10 สมรรถนะ ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับ หลั กการสาคัญ 6 ประการ คือ เป็นสมรรถนะที่ส ามารถตอบสนอง 1) ความ
ต้องการของประเทศตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นต่ า ง ๆ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนการศึ ก ษา และมาตรฐาน
การศึกษา 2) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันและอนาคต 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 และพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4) ให้ความสาคัญกับความ
เป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพื่อดารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 5) สอดคล้องกับ
หลักพัฒนาตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และ
ภูมิสังคม และ 6) สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
สมรรถนะทั้ง 10 ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการ
พัฒ นาในช่ว งเวลา 12 ปี ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ ส ามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงและ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ สมรรถนะทั้ง 10 ประการ ได้แก่
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
7. ทักษะการคิดชั้นสู่งและนวัตกรรม
8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
9. การทางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นา
10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตสานึกสากล
คณะทางานได้ พัฒ นารายการสมรรถนะย่ อ ยของแต่ล ะสมรรถนะหลั ก ทั้งในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งได้พัฒนาแนวทางการ
นาสมรรถนะไปใช้การพัฒนาผู้เรียนได้ 6 แนวทาง และนาไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ กระบวนการนาไปใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน รวมทั้งปัจจัยที่เอื้อและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
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พัฒ นาครู ให้ ส ามารถเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒ นาผู้ เรียนให้ เกิดสมรรถนะที่
ต้องการในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน ทักษะกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะทั้งสี่นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทย เป็น
คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรู้และเครื่องมือพื้นฐานที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข (Happy Thais) สาหรับทักษะการคิด
ขั้นสู่งและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถ ความ
เก่งให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่งและรู้ทันโลก ทาให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถสู่งขึ้น
(Smart Thais) ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย ส่วนสองสมรรถนะ
สุดท้าย คือ สมรรถนะการทางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นา และสมรรถนะการเป็นพลเมือง
ตื่นรู้และมีสานึกสังคม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็น ผู้ที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นาที่ดี
และเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจสังคมและมีสานึกสากล (Active Thais Citizen with Global Mindedness)
มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขตลอดไป

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการฝึ ก
ทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการสาหรับบุคคลทั่วไปหรือสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนกาลังคน มีการจัดทา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational
Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนอาชีวศึกษา
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการ
สานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการ
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ฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English,
Ethics” สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561)
1. หลักการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส านั กมาตรฐานอาชีว ศึ ก ษาและวิช าชี พ (2554: 6-25) กล่ าวว่า การจัดการศึ ก ษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดและ
นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการกาหนด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นแรกคือ สารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่
สอง กาหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้าน
ทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ ขั้นที่ห้า เขียนพฤติกรรม
ปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก กาหนดคาอธิบายและมาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด กาหนด
มาตรฐานสมรรถนะ และขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือ
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอานาจให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสาหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ทากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในปี 2560 ได้ดาเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากาลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve,
New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดย
เรี ยกว่ า “SEE” ทั้ งในหลั กสู ตร Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super
Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่
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Skills: ทักษะการทางาน เกิดจากการที่ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒ นาและลงมื อ
ปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของครูและวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง
English: ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
สาหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo Vocational สาหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
Ethics: คุ ณ ธรรม จะเน้ น ให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง ด้ า นคุ ณ ธรรมตลอดช่ ว งเวลาของการ
ฝึกอบรมตามแนวคิด “Work Hard be Nice” เพื่อให้ได้กาลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา
และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม โดยเปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู่ง (ปวส.) และประชาชนที่ต้องการนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระ ซึ่งเปิดสอนกว่า 2,000
หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve อาทิ หลักสูตรงานบารุงรักษา
จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (big bike) หลักสูตรเทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก หลักสูตรเทคโนโลยีระบบ
ลิฟต์และการซ่อมบารุง หลักสูตรอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve
อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์สาหรับกระบวนการผลิต หลักสูตรการตรวจซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรก
อากาศยาน หลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟบ้านผู้สู่งวัยด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
กล่าวโดยสรุป หลักการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหา
ความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสาหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ ใช้มาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้น สู่ ง และการฝึกอบรมวิช าชีพ ดังต่อไปนี้คือ มาตรฐานการอาชีว ศึ ก ษา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมินดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง
ทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุ ก ต์ ใช้ ผู้ ส าเร็ จการศึกษาอาชีว ศึ กษามี ทั ก ษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้ ห ลั ก สู ตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัย เรี ย นและวัย ทางานตามหลั กสู ตรมาตรฐานคุ ณวุฒิ อาชีว ศึ กษาแต่ล ะระดั บการศึก ษา ตาม
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ระเบียบหรือข้อบั งคับ เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ล ะหลั กสู ตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสาคัญที่หน่ว ยงานต้น สังกัด หรือหน่ว ยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึก ษาส่ งเสริมสนับสนุ นให้ มี การจั ดทานวัต กรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน จัดทาขึ้นโดยสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือ หรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ งกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอานาจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
ในระดั บ สถานศึ ก ษา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
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เหมาะสาหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ทากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ
วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่กาหนดแนบท้ายระเบียบ โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคานึงถึงการ
ที่นักศึกษานาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยน
อาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู่ง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ซึ่งสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(2554: 3-25) ได้จัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายกาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้น
เป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ โดย
กาหนดกรอบแนวคิดด้วยการนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา สาหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
ต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการ
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บริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24
ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ โดยให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และประสานความร่วมมือกับบุคลากรใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ในการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นวิ ช าชี พ ให้ เ ข้ า สู่ ต ลาดแรงงานอย่ า งมี ศั ก ยภาพ โดย
ยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไป ควรปรับ ปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการสอนด้าน
ภาษามากขึ้น มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและครู ผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการสอน
จริ ย ธรรม รวมทั้งความร่วมมือ กัน ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่ งเป็นหน่วยผลิต
บุคลากรและสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร ดังนั้น นโยบายการศึกษาด้านวิชาชีพจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการบูรณาการระเบียบ
วินัยเข้าด้วยกันและจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
ต้องมีการกระจายอานาจให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่กาหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน
ดาเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
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นิยามศัพท์
1. กรอบมาตรฐานหลักสูตร
เป็ น ข้อกาหนดแกนกลางที่ ใช้เ ป็น แนวทางในการพัฒ นาหลั กสู ตร เพื่อ รั ก ษา
มาตรฐานวิช าการและวิช าชี พ และเป็นส่ ว นหนึ่ง ของเกณฑ์ การรับ รองวิ ทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งจะทาให้การบริหารงานด้านวิชาการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
เป็ น ข้ อ ก าหนดที่ ค าดหวั ง ว่ า ผู้ ผ่ า นการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมจากหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาแล้ว จะต้องมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพ
ในระดับใดระดับหนึ่งที่กาหนด ซึ่งสมรรถนะที่กาหนดในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจะต้องตรงตาม
ความต้องการของสาขาอาชีพหรือสถานประกอบการหรือชุมชน โดยประกอบด้วยสมรรถนะทั่ว ไป
สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชี พ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวจะแสดงถึงความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน ดาเนินการตรวจสอบ
บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ทางานตามระดับที่ปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ
การกาหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรลุสาหรับอาชีพหนึ่ง
รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ
4. สมรรถนะของหลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจาก
ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คาชี้แจงกรอบมาตรฐานหลักสูตร
1. การกาหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ เป็ น ข้ อ ก าหนดที่ ค าดหวั ง ว่ า ผู้ ผ่ า นการศึ ก ษาหรื อ
ฝึกอบรมแล้วจะต้องมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพของแต่ละอาชีพที่
กาหนด ซึ่งในกรอบมาตรฐานหลักสูตรจะกาหนดเป็นสมรรถนะที่ต้องใช้ในการทางานหรือผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างกว้าง ๆ ผู้ที่จะพัฒนาหลักสูตรต้องกาหนดรายละเอียดสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ
2. การกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นข้อกาหนดที่ใช้แสดงแนวคิด ลักษณะ
และจุดหมายของหลั กสูตร ซึ่งหลักสูตรอาชีว ศึกษาส่ วนใหญ่จะเขียนในรูปของ “หลักการ” และ
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“จุดหมาย” โดยการกาหนดหลักการของหลักสูตร ต้องนาแนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา มาพิจารณาแล้วกาหนดให้สอดคล้องกัน สาหรับจุดหมายของหลักสูตรจะ
กาหนดในรูปของผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าต้องการให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะในงาน
อาชีพอย่างไร
3. การจัดการศึกษา
เป็นการจัดการศึกษานอกระบบในลักษณะการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง
4. การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพนั้น ๆ
5. การประกันคุณภาพหลักสูตร
เป็นข้อกาหนดซึ่งประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้
สถานศึกษาที่จะนาหลักสูตรไปใช้ต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน โดยอย่าง
น้ อ ยประกอบด้ ว ย 4 ประเด็ น เช่ น การประกั น ผลลั พ ธ์ก ารเรี ยนรู้ที่ ไ ด้ จากมาตรฐานอาชีพ หรือ
มาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
วิธีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. สารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น
ในการที่จะเปิดสอนวิชาชีพใดนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่พร้อมต่าง ๆ ทั้งของตัว หลักสูตร สิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ และที่สาคัญคือ ผู้จบการฝึกวิชาชีพแล้วสามารถทางานได้จริงและมีงานทาจริง ซึ่งขั้นตอนใน
การสารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่นประกอบด้วย
1.1 กาหนดชื่ออาชีพเฉพาะทางสาหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปิดสอน
ชื่ออาชีพ คือ ชื่อของงานที่เราเรียกกันอยู่โดยทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่จะบอกถึงลักษณะ
ของอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งชื่อเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ในโลกอาชีพ สาหรับตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นชื่ออาชีพที่
ต้องการคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากการเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในระบบและจาก
การฝึก โดยการฝึกงานในสถานประกอบการ ดังเช่น
ช่างไม้ตกแต่ง
ช่างเทคนิคงานอิเล็กทรอนิกส์
ช่างติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
ช่างทาเครื่องมือและดาย

ช่างท่อสุขภัณฑ์
พนักงานรับจ่ายเงิน
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานขายเครื่องมือการผ่าตัด

คนเลี้ยงวัวในฟาร์ม
คนดูแลเด็กเล็ก
กุ๊กทาอาหารตามสั่ง
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1.2 หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะมาพัฒนาหลักสูตร
เมื่ อ ได้ ร ายการชื่ อ อาชี พ เฉพาะมาแล้ ว การที่ จ ะคั ด เลื อ กมาจั ด ท าเป็ น
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมนั้ น จะต้ อ งมี หั ว ข้ อ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กว่ า เหมาะสมหรื อ ไม่ ซึ่ ง มี ตั ว อย่ า ง
ข้อพิจารณาดังนี้ 1) อาชีพนี้ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากการฝึกอบรมหรือเรียนในระบบ (ปวช.,
ปวส.) หรือไม่ 2) ตั ว เรามี อ านาจหรื อ ได้ รั บ มอบอ านาจตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ กฎที่ จ ะจั ด การ
ฝึ กอบรมคนงานเพื่ อเข้ าสู่ อ าชี พนั้ น หรื อ ไม่ (บางอาชีพจะต้ อ งได้รั บ อนุ ญาตจากสมาคมวิช าชี พ )
3) มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปริมาณการจ้างงานอาชีพนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพียงพอหรือไม่
4) มีข้อมูลบ่งชี้แน่ชัดว่ามี ผู้ฝึกที่ต้องการสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อเข้าประกอบอาชีพนี้เพียงพอหรือไม่
5) อาชีพนี้เป็นระดับขั้นต้นของสาขาอาชีพและไม่ใช่ระดับขั้นก้าวหน้าสาหรับคนงานใช้ฝึกในช่วงการ
ทางานใช่หรือไหม 6) มีครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติและมีความชานาญในอาชีพนั้นหรือไม่ 7) มีเครื่องอานวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอหรือจัดหามาได้ครบเมื่อจะเปิด
หลักสูตรหรือไม่ 8) จะมีปริมาณผู้จบการศึกษาที่ต้องการเข้าฝึกอาชีพนี้เพียงพอหรือไม่ถ้ามีหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีพอื่นที่ใกล้เคียงกันเปิดเพิ่มขึ้นมาอีก
2. กาหนดคุณลักษณะอาชีพหรือการเขียนคาอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ
คาอธิบายลักษณะงานจะเป็นคาบรรยายอย่างย่อ ๆ ซึ่งจะบรรยายถึงกิจกรรม
หลักที่คนงานจะต้องปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
สภาวะหรือเงื่อนไขการทางาน โดยเฉพาะสภาพการทางานที่มีความเสี่ยง
(ต้องแจ้งไว้)
ลักษณะหรือสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่คนงานต้องปฏิบัติ
ความสามารถพิเศษ ความถนัด ลักษณะเฉพาะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
อาชีพนั้นให้สาเร็จ
ระดับความต้องการการฝึกอบรม
ต้องมีข้อบังคับพิเศษหรือใบอนุญาตหรือไม่
3. วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ
สมรรถนะ หมายถึง ความสาเร็จในการทางานที่มีคุณค่า ซึ่งสมรรถนะของผู้ฝึก
จะได้จากการวิเคราะห์อาชีพที่ทากันจริง ๆ ในการประกอบอาชีพโดยทั่วไป รายการข้างล่างนี้เป็น
ตัวอย่างของสมรรถนะซึ่งนายจ้างหรือลูกค้าจะจ่ายเงินให้เมื่องานสาเร็จ
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จัดเตรียมการคืนภาษี
ติดตั้งชุดกุญแจ
ทาแผ่นเพลตพิมพ์
ประกอบเครื่องยนต์ในรถยนต์
ขจัดสิ่งที่ติดอยู่ในท่อน้าทิ้ง

สร้างรากฐานอาคาร
พิมพ์ซองจดหมาย
กลึงเรียว
เติมโพรงบนแท่งโลหะให้เต็ม
พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ

ให้สังเกตว่าไม่มีข้อใดของสมรรถนะเหล่านี้กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติของ
คนงาน ทุกข้อแสดงถึงการปฏิบัติที่มีคุณค่าเพราะทุกผลลัพธ์ของผลผลิต หรือบริการมีคุณภาพพอที่จะ
ทาให้นายจ้างหรือลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเงินให้ (เพราะขณะนี้กาลังวิเคราะห์อาชีพว่าจะต้องทางาน
อะไรบ้างในอาชีพนี้)
การวิเคราะห์อาชีพ เป็ น การบรรยายความสามารถของคนงานในอาชี พ ที่
ประกอบด้วยการระบุและเขียนรายการ การทางานที่มีคุณค่าที่คนงานผู้มีความสามารถทาจริง ๆ และ
ได้รับค่าตอบแทนในการทางานนั้น มีความจาเป็นมากในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพราะรายการ
งานเฉพาะจะช่วยให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทาจริงในอาชีพ ทาให้เขาประสบความสาเร็จต่อไป ซึ่งจะ
เป็นวงจรปิดดังนี้ 1) งานเฉพาะที่ปฏิบัติจริงในอาชีพ (จะทาให้เกิด) 2) หลักสูตรฝึกอบรมที่ขึ้นอยู่กับ
งานเฉพาะเหล่านั้น (จะทาให้ ผู้ฝึก) 3) จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ทาจากงานเฉพาะแล้วเข้าสู่อาชีพ
ในฐานะคนงานที่มีความสามารถ
วิ ธี ก ารระบุ ส มรรถนะหรื อ การระบุ ง านเฉพาะ มี วิ ธี ก ารหลายวิ ธี ที่ เ ราสามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับการระบุงานเฉพาะที่ปฏิบัติอยู่ในอาชีพ
1) ออกไปสังเกตการทาอาชีพของคนงานในช่วงเวลาหนึ่งและบันทึกงานเฉพาะที่ทา
2) นาร่างรายการงานเฉพาะที่ได้จากความรู้ในงานอาชีพของเราเองและแหล่งอื่น ๆ
ไปให้คนงานจากอาชีพนั้นทวนสอบรายการนั้นให้เป็นไปตามจริง
3) ออกไปพบกลุ่มคนงานจากอาชีพนั้นแล้วร่วมกันระบุงานเฉพาะที่ปฏิบัติหรือ
การใช้วิธีดาคัม (DACUM)
ในการระบุ งานเฉพาะด้านทักษะที่เป็นส่ ว นย่อยของหน้าที่ ซึ่งเป็นส่ ว นที่จะต้อง
ปฏิบัติจริงในการทางานอาชีพ ให้ระลึกไว้ในใจเสมอว่าเราต้องการที่จะระบุทักษะหรืองานเฉพาะที่ต้อง
ปฏิบัติในงานอาชีพสาหรับให้นายจ้างเต็มใจที่จะจ่ายค่าแรงเท่านั้นยังไม่ต้องคานึงถึงความรู้และคุณธรรม
การเขียนงานเฉพาะควรคานึงถึงความเหมาะสมกับระดับไม่เขียนเฉพาะเจาะจง
เกินไปหรือกว้างจนเกินไปตามคาแนะนานี้
1) เป็นหน่วยที่สมบูรณ์ของงานที่ปฏิบัติในอาชีพ เมื่อทาเสร็จรู้สึกว่าได้ทาสาเร็จ
แล้วหรือไม่ ?
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2) มีการกาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือไม่ ?
3) อาจแตกออกเป็นหลายขั้นตอนของกระบวนการจากเริ่มต้นจนจุดสุดท้ายหรือไม่ ?
4) อาจเหมือนกับการมอบหมายงานให้คนงานทาในงานอาชีพหรือไม่ ?
5) เริ่มต้นประโยคด้วยคากริยาแสดงการกระทา (Present tense)
6) สามารถใช้เวลาเรียนปกติ 6 ถึง 30 ชั่วโมงหรือไม่ ?
องค์ ป ระกอบประโยคที่ เ ขี ย นงานเฉพาะ ในการเขี ย นประโยคงานเฉพาะต่าสุ ด
ประกอบด้วย 2 ส่วน อาจประกอบด้วย 3 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างที่เป็นประโยคที่ถูกต้องและเป็นหน่วยงานที่สมบูรณ์ในแต่ละรายการ
การปฏิบัติ
- พิมพ์
- ประกอบ
- ถอดเปลี่ยน

สิ่งที่นามาใช้/ผลิตขึ้น
- ตัวอักษร
- ข้อต่อ
- เพลาขับ

ข้อแม้หรือเงื่อนไข
- จากคาบอก
- ท่อ พีวีซี
- รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

4. วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้
การวิเคราะห์งานเฉพาะเป็นการแยกงานเฉพาะออกมาเป็นส่วนประกอบย่อยเป็น
ขั้น ตอน และมีความรู้ และเจตคติเป็นส่วนสนับสนุน ผลการวิเคราะห์ งานเฉพาะคือ รายละเอียด
ของรายการทักษะเฉพาะความรู้และเจตคติที่ต้องการสาหรับคนงานในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ ส่วนประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์งานเฉพาะกลายเป็นเนื้ อ หา
ด้านความรู้ ที่จะใช้ในการสอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและกิจนิสัยที่จาเป็น ในการ
ทางานเฉพาะแต่ละงาน โดยรวบรวมจัดทาเป็นงานเฉพาะด้านความรู้
ลักษณะของงานเฉพาะด้านความรู้มี ดังนี้
1) เป็นคาอธิบายกว้าง ๆ หน่วยความรู้หลักจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับงานเฉพาะด้าน
ทักษะเดี่ยว
2) ช่วยคนงานเรื่องความปลอดภัยทั่วไป ความรู้ที่เป็นภูมิหลังที่อยู่ในอาชีพ
3) สามารถเรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการสอนแยกต่างหาก
4) ควรจะขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาแสดงการกระทา
5) ควรอธิบ ายสิ่ งที่ต้องการให้ ผู้ฝึกแสดงออกให้ เห็นได้จริง ๆ ว่าเขามีความรู้
ตามที่ต้องการ
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6) ต้องเขีย นให้ ปรากฏร่วมกับงานเฉพาะด้านทักษะในรายการงานเฉพาะใน
หลักสูตร
7) จานวนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ไม่มีจนกระทั่งเพียงพอกับความต้องการ
ระดับของงานเฉพาะด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถแบ่งได้หลายระดับซึ่ง
ระดับต่าที่สุดคือ สามารถจาได้ ระดับที่ สู่งกว่าได้แก่ เข้าใจความหมาย สามารถนาหลักการไปใช้
วิเคราะห์หรือแยกแยะแนวคิดหรือความเห็น สังเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ให้เห็นภาพรวม ประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม
5. เขียนกฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมย่อย
กฤตกรรมปลายทาง (Terminal Performance Objective) หรือ TPO นั้นเป็น
ประโยคในลั ก ษณะสรุ ป ความทั้ ง หมด ซึ่ ง บรรยายอย่ า งชั ด เจนในความหมายว่ า ผู้ ฝึ ก ควรจะมี
ความสามารถทาอะไรได้ในขณะที่เขาปฏิบัติอยู่ในหลักสู ตรของการฝึกอบรมของท่าน โดยแสดง
ความสาเร็จของงานเฉพาะหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จนจบหลักสูตรที่กาหนดไว้แล้ว เมื่อรู้อย่าง
แน่ชัดว่าต้องการให้ ผู้ฝึกไปทางไหนก็สามารถทาให้ง่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรและความต้องการการพัฒนาในเรื่องนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกได้รับสิ่งที่ต้องการท่านควรจะพัฒนา
กฤตกรรมปลายทางหนึ่งข้อสาหรับแต่ละงานเฉพาะในรายการงานเฉพาะในแต่ละเรื่อง การเขียนกฤต
กรรมปลายทางที่ดีจะมี 3 ส่วนประกอบหลัก ดังนี้
ตารางที่ 3 การเขียนกฤตกรรมปลายทางที่ดี
กฤตกรรม
งานเฉพาะด้านความรู้
งานเฉพาะด้านทักษะ
1. ภายใต้เงื่อนไขซึ่งผู้ฝึก
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นาและพืชพันธุ์ - ให้เครื่องเดินสายไฟฟ้า
จาเป็นต้องปฏิบัติงานเฉพาะ
ใต้ดินและเครื่องมือ
เพื่อแสดงสมรรถนะ
2. การปฏิบัติของผู้ฝึกต้องแสดง - ประมาณดอกผลจากพืชพันธุ์
- ติดตั้งสายไฟฟ้า
ให้เห็นจริง
3. เกณฑ์ตัดสินความสามารถ - อยู่ในระหว่าง 10% ดอกผลแท้จริง - เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของผู้ฝึก
ไฟฟ้าแห่งชาติ
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6. กาหนดคาอธิบายและมาตรฐานรายวิชา
ตารางที่ 4 ตัวอย่าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รหัสวิชา 1101-31..

ชื่อวิชา ช่างบารุงรักษารถยนต์

36 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา (นามาจากคาอธิบายงาน Job Description)
ศึกษาและปฏิบัติการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ งานทั่วไป งานเครื่องยนต์
งานไฟฟ้า งานเครื่องล่าง และงานส่งกาลังตามระยะที่กาหนด โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือ
พิเศษ ตามคู่มือผู้ใช้รถยนต์ (Owner’s Manual)
เวลา/
ที่
มาตรฐาน / กฤตกรรมปลายทาง (TPO)
ชม.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

อธิบายหลักการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ 90 %
บารุงรักษารถยนต์ในงานทั่วไปโดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 %
บารุงรักษาเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตามคู่มือผู้ใช้
รถยนต์ 100 %
บารุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 %
บารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้
ตามคู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 %

5
5

บารุงรักษาระบบส่งกาลังรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 %
รวม

5

8
5
8
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7. ขออนุมัติใช้หลักสูตร
7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
การดาเนินการเสนอขออนุมัติ หลักสูตรต่อประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ใน
ขั้นตอนแรกให้สถานศึกษาเสนอแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เพื่อดูแลด้านการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกประเภทวิชาของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ควรมีจานวนประมาณ
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7 – 10 คน หรือตามความเหมาะสม ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลาย ๆ
ด้าน ตัวอย่างองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร อาจเป็นดังนี้
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 1 คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 1 คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 – 2 คน
- ผู้แทนครู 1 คน
- อาจารย์ (กรรมการพัฒนาหลักสูตร) 2 คน
7.2 การนาเสนอหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาพัฒนา
หลั กสู ตรเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ คณะกรรมการนาเอกสารหลั กสู ตรที่ไ ด้จัด ทาขึ้น เสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เพื่อเชิญคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรร่วมประชุมทวนสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสมของหลักสูตรต่อไป
7.3 การดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา
การดาเนินการของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาทวนสอบรายละเอียด
ของหลักสูตร ก่อนที่สถานศึกษาจะนาเสนอประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โดยอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้มีดังนี้
7.3.1 กาหนดเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เช่น
- องค์ประกอบและจานวนของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น
- กาหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- เอกสารและรายละเอียดที่ต้องนาเสนอเพื่อ พิจารณาอนุมัติ เช่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
7.3.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชานาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ถูกต้องของหลักสูตร
7.3.3 ทวนสอบรายละเอียดของหลักสูตร หากเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว
ให้นาเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาและนาเสนอขออนุมัติต่อประธานอาชีวศึกษา
จังหวัด หากเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ให้ส่งกลับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหม่
7.4 การนาเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลั กสูตรทวนสอบรายละเอียดของหลั กสู ตร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาเสนอต่อ ผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและนาเสนอขออนุมัติต่อ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
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8. การประกันคุณภาพหลักสูตร
เป็นข้อกาหนดของกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาต้องดาเนินการในอย่างน้อย
4 ประเด็น คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ
ชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
8.1 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะของรายวิชา
8.2 จัดให้มีระบบการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีการติดตามประเมิน หลักสูตร
และการเรียนการสอน
8.3 จัดให้มีการประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ และสื่อการ
เรียนการสอน
8.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน
กล่าวโดยสรุป แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามกรอบมาตรฐาน ซึ่ง
จัดทาขึ้นโดยสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาใช้เป็นคู่มือ หรือแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสาหรับการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ สังคม
ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคานึงถึงการที่นักศึกษานาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การประกอบอาชีพเสริม การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู่ง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดย
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น 2) กาหนดคุณลักษณะ
อาชีพหรือการเขียนคาอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ 3) วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะ
ด้านทักษะ 4) วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ โดยการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษาตามหลักสูตร
ซึ่ ง ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ทั ก ษะการคิ ด เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่ง ผู้วิจัยนามาใช้ในการประเมินผลการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2559: 45-48) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้ ว ย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวั ดและ
ประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู่งขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไป
ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 ยุ ทธศาสตร์พัฒ นาระบบบริห ารจัดการและส่ ง เสริมให้ ทุกภาคส่ ว น
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไก
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สู่งขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ,
(2561: 84-87)
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
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จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสู่ง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อ
และสื่อสารมวลชนในการปลู กฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้ องกับ
ความต้องการของตลาด และ (4) ช่ว งวัย ผู้ สู่ งอายุ ส่ งเสริมให้ ผู้ สู่ งอายุเป็นพลั งในการขับเคลื่ อ น
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. ปฏิรู ป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่ นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อ เป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
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4. การตระหนั กถึง พหุ ปั ญญาของมนุษ ย์ที่ ห ลากหลาย โดย (1) การพัฒ นาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2)
การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความ
สามารพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
โดย (1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒ นา ที่ ส าคัญ ที่ให้ ความส าคัญ การดึงเอาพลั งของภาคส่ว นต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสั งคม
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทาเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่น ดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง
และทาประโยชนแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัว ชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่ างของ
รายได้ และการเข้า ถึงบริ การภาครัฐระหว่างกลุ่ ม ประชากร (2) ความก้ าวหน้าของการพัฒ นาคน
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม และ
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เทคโนโลยีและ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสู่งอายุ โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติโดย (1) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและ
การเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2. การกระจายศู น ย์ กลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิจ สั งคมและเทคโนโลยี โ ดย
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กาหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและ
สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสู่งวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน เพื่อวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน (4) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้างสรรค์สังคม
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองโดย (1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัวการเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการมีสวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆเพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ
(5) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาใหกับชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่ทาให้การทางานร่วมกันหรือ
การท างานเป็ น ที ม ประสบความส าเร็ จ ความร่ ว มมื อ จึ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ก ลุ่ ม ที ม หรื อ องค์ ก ร
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พึงปรารถนา ซึ่งหมายถึงการทางานร่วมกับ ผู้อื่น การร่วมมือกัน การร่วมรู้ ร่วมคิด การทางานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน โครเทอร์ (Crowther, 1996: 273) จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ย วข้องพบว่า ความร่ ว มมือเป็ นพฤติกรรมการทางานร่วมกัน ของบุคคล กลุ่ มบุคคล และอาจมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและการจัดลาดับ
ความสาคัญของเป้าหมาย เพื่อนามาทาแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการประเมิน
ศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงงานสมาชิกทุกคนต้องมีจิตสานึกด้านความ
รับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ในการทางานของตน
ด้านแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวไว้ เกี่ยวกับความร่วมมือ อย่างเช่น ลูคัส
(Lucas, 1998) ให้ความหมายความร่วมมือในการทางานขององค์กรว่า เป็นการทางานร่วมกันระหว่าง
บุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากความต้ อ งการของบุ ค คล หรื อ ความต้ อ งการขององค์ ก รในการร่ ว มกัน
รับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทางาน มีกลุ่มร่วมมือสมาชิก มีการ
วิเคราะห์ วิจ ารณ์ตนเอง และรู้ สึ กว่าตนได้รับความไว้ ว างใจจากผู้ อื่น ส่ ว น ร็อบบินส์ และฟินเลย์
(Robbins & Finley, 1998) ให้ความหมายของความร่ว มมือในการทางานโดยเน้นความส าคั ญว่า
ทุกผ่ายจะให้การช่วยเหลือ กันเพื่อให้ได้ประโยชน์ ร่วมกัน และสามารถทาให้ทีมคงอยู่ได้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับ มาร์ติน (Martin, 1999) ที่เสนอว่า ความร่วมมือในการทางาน
ไม่ใช่กระบวนการทางานแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล (Human Relationship) ในการ
ทางานร่วมกันของบุคคล
กล่าวโดยสรุป ความร่วมมือในการทางาน หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มาปฏิ บั ติ ก ารท างานร่ ว มกั น อาจร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น ทางการหรื อ ไม่ เ ป็ น ทางการเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจไม่ต้องทาวาระการประชุมร่วมกัน การทางานร่วมกันดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบด้วย การวางแผนกาหนดเป้าหมาย ทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินการตามที่กาหนด โดยสมาชิก
ทุกคนต้องมีจิตสานึกด้านความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างพลัง และการช่วยเหลือกัน
4. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข องความร่ ว มมื อ เกรเฮม และไรท์ (Graham &
Wright, 1999) ได้ศึกษาความหมายของความร่วมมือจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยการศึกษาว่าจะนาความร่วมมือสู่การปฏิบัติได้อย่างไร รวมทั้งได้นาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้
ในการสร้างตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ สร้างแบบวัดความร่วมมือ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความร่วมมือ
หมายถึง การทางานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุ
เป้ าหมายของกิจ กรรม ส่ ว นตัว บ่ งชี้ของความร่ว มมือ ประกอบด้ว ย 1) การวางแผน (Planning)
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2) การแบ่งปัน (Sharing) และ 3) การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Goal Achieving Activities)
ส่วน เวลท์ และทัลเบิร์ท (Weltch and Tulbert, 2000) ได้ทาการวิจัยและสรุปว่า องค์ประกอบของ
ความร่วมมือมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประนีประนอมเพื่อให้เกิดการเคารพความคิดใหม่และ
การเปลี่ยนแปลง 2) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอความคิด ความรู้สึก 3) การ
แก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจาเป็น การระดมสมอง การปรับสิ่งที่ได้เพื่อใช้ในการสร้าง
แผนปฏิบั ติการ และการประเมิน 4) การพัฒ นาแผนปฏิบัติการและการประเมิน การปฏิ บั ติ ก าร
ในขณะที่ เมซา พั บ ลิ ซ สกู ล (Mesa Public School, 2003) เสนอว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ข องความร่ ว มมื อ
ประกอบด้วย 1) การค้นคว้า และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต่อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4)
การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม และ 5) การร่วมมือกับทีม นอกจากนี้ พลีเมาท์ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้
(Plymouth State University, 2003) กล่าวถึงการร่ว มมือว่า เป็นความสามารถในการสนับสนุน
เพื่อนร่วมงานและทางานกับ ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันและตัวบ่งชี้ของ
ความร่วมมือประกอบด้วย 1) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
การสื่ อสารที่แสดงการเคารพผู้ อื่น 3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็ นร่วมกัน ของกลุ่ ม การ
ตระหนักและรับรู้งานของผู้อื่น 4) การตั้งเป้าหมายและจัดลาดับความสาคัญร่วมกับผู้อื่น และ 5) การ
ทาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้อื่น
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การวางแผน
2) การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) การประนีประนอมเพื่อให้เกิด
การเคารพความคิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง 5) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอ
ความคิด ความรู้สึก 6) การแก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจาเป็น การระดมสมอง การปรับ
สิ่ งที่ได้เพื่อใช้ในการสร้ างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 7) การมีส่ ว นร่ว มในการประชุมกลุ่ม
8) การร่วมมือกับทีม 9) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 10) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็น
ร่วมกันของกลุ่ม การตระหนักและรับรู้งานของผู้อื่น
5. การสร้างความร่วมมือ
กนกอร สมปราชญ์ และคณะ (2553) กล่าวว่า ความร่วมมือ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาองค์การสู่ความสาเร็จ เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลในการสร้ าง
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพื่อน
บ้าน การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้งในระดับหุ้นส่วนแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงระดับการวางแผน
สร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นแบบแผน กล่าวได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิด
โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้าน ความเป็นชุมชน เพิ่มความตระหนักใน
การยอมรับประโยชน์ในการขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการลดทอนความซ้าซ้อน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
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ลาดับขั้นเพื่อความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือ (The Steps to Successful Collaboration)
ความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือ มีลาดับขั้นในการดาเนินการ ดังนี้
1. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Identify Stakeholder) ความร่วมมือจะประสบผลสาเร็จได้
ต้องมีการระบุถึงกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะได้ร่วมประชุมวางแผนกาหนดความต้องการ นิยาม
เป้าหมายและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์สู่งสุดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณประโยชน์ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ
2. การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม (Have Collaborators State
Their Reasons for Wanting to Participate) หลั งจากการกาหนดผู้ เป็นหุ้ นส่ว นความร่วมมือซึ่ง
อาจอยู่ ใ นรู ป ตั ว แทนองค์ ก ารหรื อ ครอบครั ว ชุ ม ชนแล้ ว ต้ อ งทบทวนอยู่ เ สมอว่ า ความร่ ว มมื อ ที่
ดาเนิ น การอยู่ ได้ส นองความต้ องการ โดยทาให้ เกิดการแบ่ งปันทรัพ ยากรและแลกเปลี่ ยนความ
เชี่ยวชาญเพื่อสนองตอบความต้องการและเป้าหมายของชุมชนแล้วหรือยัง
3. สร้ า งพั น ธสั ญ ญาสู่ เ ป้ า หมายร่ ว มกั น (Get a Commitment to Stated Goals)
ความร่วมมือที่เกิดจากการสั่งการ จะไม่ทาให้เกิด จิตสานึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และหาก
ปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการกาหนดเป้าหมาย จะทาให้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จใน
การสร้างความร่วมมือมีน้อย ดังนั้นควรพิจารณาถึงข้อคาถามต่อไปนี้อยู่เสมอ คือ 1) ใครมีพันธะ
สัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 2) ใครคือผู้สนับสนุนหรือผู้ดาเนินการให้ประสบ
ผลส าเร็ จ 3) ทุ ก คน มี ทั ก ษะเฉพาะ มี อ านาจหรื อ มี ค วามรู้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ หรื อ ไม่
4) ครอบครัวและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเมืองครั้งนี้อย่างไร 5) เราเป็นหุ้นส่วนที่สะท้อน
ความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือไม่ 6) ประโยชน์ของความร่วมมือจะมีความสาคัญกว่า
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ 7) เราเคยรู้มาก่อนหรือไม่ ว่าเคยมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มขององค์การและชุมชน
ในอดีต 8) ผู้บริโภคจะมีความสาคัญเท่ากับหุ้นส่วนใช่ หรือไม่ 9) องค์การแต่ละแห่งมีกลุ่มทีมงานที่
พอเพียง และมีเงินทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมืออย่างพอเพียงในการดาเนินการวันต่อวันใช่
หรือไม่ 10) สิ่งใดที่สังคมและผู้นาจะต้องมีต่อการสร้างความร่วมมือ
4. การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Eshtablishing a Shared Vision) การสร้างความร่วมมือ
จะประสบความสาเร็จจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความ
หลากหลายอาจนามาซึ่งความขัดแย้งเกี่ยวกับอานาจและการควบคุม การหลอมรวมความร่วมมือทา
ได้ดังนี้ 1) ในระหว่างอภิปราย ต้องช่วยให้ ผู้มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยปราศจากการ
สร้างอาณาจักรทางความคิดส่วนตนจนเกินไป 2) สร้างให้เกิดภาวะที่ง่ายต่อการตัดสินใจด้วยคาถาม
ได้แก่ ผู้ร่วมมือจะรักษาความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบได้อย่างไร ผู้ร่วมมือจะ
ย้อนกลับมาประเมินและจะประสบผลสาเร็จได้อย่างไร จะได้ฉลองความสาเร็จ หรือไม่ และจะทา
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อย่างไร ผู้ร่วมมือทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการแบ่งปันอานาจใช่หรือไม่ และประสบการณ์ใดที่ได้จาก
ครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่ได้นามาใช้ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ 3) สร้างการยอมรับในนิยาม
วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาคาถามได้แก่ กิจกรรมที่ดาเนินอยู่เป็นการให้โอกาสใน
การมีส่วนร่วมพอเพียงแล้วใช่ หรือไม่ ทุกคนมีอานาจในการตัดสินใจใช่ หรือไม่ ทุกคนมีความเข้าใจ
อย่ า งแจ่ ม ชั ด ต่ อ พั น ธะสั ญ ญาแล้ ว ใช่ ห รื อ ไม่ การประชุ ม ด าเนิ น ไปอย่ า งไร และจะมี ก ารสื่ อ สาร
ข้อสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการดาเนินงาน และพัน ธกิจต่าง ๆ ใช่หรือไม่ 4) สร้างและประกาศ
พันธกิจเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมโดยการเน้นย้าด้วยคาถามได้แก่ ใครคือ ผู้ที่จะปฏิบัติ
ตามพั น ธกิ จ เหล่ า นี้ สิ่ ง ใดบ้ า งที่ ต้ อ งเตรี ย มการ และอะไรคื อ ความปรารถนาของหุ้ น ส่ ว นทุ ก คน
5) กาหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ ในขณะเดียวกันจะต้องมีการกาหนดเวลาในการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
หุ้นส่วนต่าง ๆ มีการกาหนดกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการสร้างบรรยากาศที่เป็นการให้
เสรีภาพในการใช้ภาวะผู้นาของหุ้นส่วนทุกคน 6) ให้โอกาสทุกคนแลกเปลี่ยนข่าวสารการประชุม มี
การเลือกประเด็นที่เป็นแนวคิดของแต่ละคนมาสื่อสารและอภิปรายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Developing a Collaborative Strategic
Plan) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสาเร็จระยะยาวภายในสองถึง
สี่ปี ในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกคน ต้องร่วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งที่เป็นความวิตก
กังวล และร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากรที่ขาดแคลน เน้นมุมมองที่
หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆที่จะเกิดผลต่อองค์การและเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริการจัดการ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
อื่น สร้างพันธะสัญญาความร่วมมือในการสร้างพันธกิจและเป้าหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของ
หุ้นส่วนทุกคน
6. การกาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถร่วมกาหนดข้อปฏิบัติบางส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือ
เรื่องที่จาเป็น ได้แก่ 1) เริ่มประชุมตามวาระที่กาหนดให้ และมีเวลาเพียงพอต่อการอภิปรายในแต่ละ
ประเด็น 2) เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมอย่างตรงต่อเวลา และ 3) การใช้ภาวะผู้นาให้เกิดประสิทธิผล
เป็นกุญแจสาคัญที่จะดาเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่ง ผู้นาจะต้องใช้ความพยายามอย่างสู่งเพื่อแสวงหา
ข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ
7. การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about Decision
Making) ข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือจึงถือ
เป็นสิ่งท้าทาย การย้อนกลับไปทบทวนเพื่อหาคาตอบของข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างข้อตกลง
ร่ ว มกัน เป็ น กุญแจสู่ความสาเร็จ การให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ หากปราศจากความ
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ไว้วางใจแล้วหุ้นส่วนทุกคนจะไม่ยอมเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากความไว้วางใจแล้ว ยังมี
ประเด็นอื่น ๆ อีกที่จะส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ โดยกาหนดให้
มีช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ ในการร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคับข้องใจหรือการยกย่อง ชมเชย
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายทั่ว ๆ ไป และมีการกาหนดวาระที่จะสะท้อนผลของการ
ปฏิบั ติตามจุ ดประสงค์นั้ น 3) สื่ อสารข้อมูล อย่างทั่ว ถึงเพื่อให้ ทุกคนได้ศึก ษาทบทวนและนาไปสู่
ข้อสรุปในที่ประชุม และ 4) การแสดงความยินดีกับความสาเร็จหลังสิ้นสุดการทางานเพราะเป็นสิ่งที่
จาเป็นอย่างหนึ่งต่อการสร้างทีมงาน
กล่ าวโดยสรุ ป การสร้างความร่ว มมืออาจกระทาได้ทั้งในระดับหุ้ นส่ ว นแบบไม่ เ ป็ น
ทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสร้างความสัมพั นธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็นแบบแผน กล่าว
ได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้าน ความเป็น
ชุมชน เพิ่มความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ ในการขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วย
การลดทอนความซ้าซ้อน ซึ่งความสาเร็จในการสร้างความร่วมมือ สรุปลาดับขั้นในการดาเนินการ
ได้แก่ 1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม 3) สร้างพันธ
สัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน 4) การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม 5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
6) การกาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม และ 7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ
6. ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2545) ได้ชี้นาการปฏิรูปภาคสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการกระจายอานาจที่นาไปสู่การมีส่วนร่วม หรือการเพิ่มบทบาทของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นยุทธวิธีที่สาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนาคน และส่งเสริมความ
เป็นธรรมในสังคม มีกฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
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(2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิน่ เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน
การดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของ
ผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรียน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 29 ให้ ส ถานศึกษาร่ว มกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
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สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังนี้
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ระดม
ทรั พยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็ น ผู้ จัดและมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิ น และ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่ าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจาเป็น ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความ
เหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไว้หลายหลากหลายแนวคิด เช่น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552: 180-181) ได้กล่าวถึงความจาเป็นใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาเป็นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทาง
สังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทน
ของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของสังคมใน
ด้านให้ บ ริ การทางการศึ ก ษาแก่ส มาชิก ของสั งคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึก ษา คือ การ
ให้บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบ
ความต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ดังนั้น ผู้บริหารจาเป็นจะต้องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public interest)
ซึ่งความสนใจของประชาชนมีความหมายรวมถึงความต้องการของเยาวชน ความต้องการของชุมชน
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และความต้องการของสังคม ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจ
ของประชาชนมีความสาคัญ ผู้บริหารจึงจาเป็นจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร หน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือ จัดหา จัดระบบ
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่คณะครู ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญในการจัดการศึกษา สถานศึกษาประสบความสาเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้อง
ด้ว ยการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองและชุมชน ทาให้ ผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นของผู้ เรียนสู่ งขึ้น ใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจาเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน –
สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมทาให้ผู้ปกครองมีความพอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา
สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2554: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความสาคัญ หรือ
ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถ้าดาเนินงานโดยประสบความสาเร็จ
กระบวนการกลยุ ท ธ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มสามารถหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาการบริ ห ารบางอย่ า งได้ โ ดยใช้
องค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา คือ
1. ความกระจ่างในจุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้คาจากัดความอย่างชัดเจน จะส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผู้กพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมายและมีความผู้กพันกับการ
นาออกใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์นาไปสู่เป้าหมาย
ที่ท้าทายยิ่งขึ้น และระดับการจูงใจสู่การทาเป้าหมายเหล่านั้นให้บรรลุผล
2. มีความผู้กพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพื่อประสานการตัดสินใจและการกระทาของครูและผู้บริหารในขอบข่าย
จานวนหนึ่ง เป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันจะเป็นจุดรวมที่สาคัญและเป็นจุดอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจ
ในอนาคต เมื่อเอกบุคคลเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร เขาก็มี แนวโน้มที่จะมีความผู้กพันมากขึ้นต่อ
การตัดสินใจเหล่านั้น
3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมี ประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องต้ องกันให้กลไก
สาหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเอกบุคคลขององค์การเป้าหมายให้กรอบ
ของข้อตกลงภายในทั้งหมดซึ่งสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วย
เพิ่ ม ความสามารถขององค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงกระบวนการจั ด
ตั้งเป้ าหมายอย่ างต่อเนื่ องที่ให้ โ รงเรียนเข้าร่ว มในการประเมินตนเองในการตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของลูกค้า และประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวนาที่มีประโยชน์ สาหรับผู้บริหารและคณะครู
เพื่อวิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพื่อหาคาตอบของปัญหาร่วมกัน
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5. ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการ
ปรั บ ปรุ งระดับ พนั กงานขององค์การเสี ยใหม่ โดยใช้การประเมินเพื่อความเป็นเลิ ศ จะเห็ นได้ว่า
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและกาลังใจ
ของพนักงาน อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับและมีความผู้กพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการมีส่วนร่วม
ของสังคมและประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่ สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของ
สถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของสังคมในด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ
ผู้บริหารจาเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน - สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้
ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมทาให้ผู้ปกครองมีความ
พอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา
7. การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบ
พหุภาคีเข้ามาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น
มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย เช่น พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล่าวว่า สาหรับประเทศไทยการ
จัดการศึกษาที่เป็นเพียงการดาเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงกลุ่มเดียว
ไม่เพียงพอที่จะทาให้การศึกษากระจายอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชน
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า
“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึ ดเรื่ องเครื อข่ายการมีส่ วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาที่คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร
หรือสถาบันต่าง ๆในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่ วมของ
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ประชาชนเป็ น เกณฑ์ห นึ่ งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการกาหนดเป็น
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในการนี้
พบว่า การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เป็นกลไกสาคัญของการกระจาย
อานาจการบริ ห ารจั ดการสู่ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งการร่ว มคิด ร่ว มปฏิบัติ ร่ว ม
สนับสนุนและร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
ประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาคือ การสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากที่จาเป็นต้องเข้า
มามีส่วนในการจัดการศึกษาโดยให้ความสาคัญ กับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน
และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นความร่วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน สถานศึกษา องค์กรชุมชน
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ดาเนินอยู่
ในปัจจุบันในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นโดยเฉพาะองค์ก รหรื อ
สถาบันสังคมที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ดั ง กล่ า วนี้ ใครจะเป็ น ผู้ จั ด ก็ ไ ด้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
สถานศึกษา บ้าน วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบการ
เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือและผนึกกาลัง กัน ขององค์กรที่มีใน
ท้องถิ่น/ชุมชนนั้น ๆ
แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว ยึดแนวคิดว่า เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
คนไทยที่ยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ นตัวตั้ง (ผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ) ด้ ว ยการมีส่ ว นร่ ว มและบูรณาการทรัพยากรใน
ท้องถิ่นร่วมกันบนพื้นฐานของการกระจายอานาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็ งจาก
ฐานรากด้ ว ยความร่ ว มมื อ ขององค์ ก รในชุ ม ชน ทั้ ง การร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว ม
ดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวกับผู้จัดการศึกษา บนความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
และสังคมไทย
สอดคล้องกับ อภิญญา เวชยชัย (2553: 25) มีแนวคิดว่าครอบครัวและชุมชน ต่างเป็น
เครื อ ข่ า ยส าคั ญ ของสถานศึ ก ษาบนพื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เท่ า เที ย มกั น ครอบครั ว และชุ ม ชน
ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นเงิ น บริ จ าค ทรั พ ยากรและข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี ป ระโยชน์
ขณะเดียวกันก็เป็ นผู้รั บผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่ าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ ผู้ รับผลประโยชน์
โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบันพบว่าครอบครัวและชุมชน ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่เป็ นเครือข่ายร่วมกับ
สถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นต้นทุนทางสังคมที่สาคัญยิ่งของสถานศึกษา เพราะเป็นต้นทุนทาง
ความคิด ความเสียสละ เอื้ออาทร ที่สถานศึกษาสามารถพึ่งพิงได้ตลอดเวลา ดังนั้นแต่ละสถานศึกษา
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ควรถือเป็นภารกิจที่ต้องรักษาเครือข่ายทางสังคมนี้ให้แข็งแกร่ง และต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของ
ต้นทุนทางสังคมนี้ไปพร้อมกัน
ในขณะที่ กมล สุ ดประเสริฐ (2554: 13) ให้ ทัศนะว่า การจัดการศึกษา ผู้ ปกครอง
นักเรียน และชุมชนมีส่วนสาคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ควรดาเนินการประสานงานกับผู้ปกครองดังนี้
1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน
2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ ผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการศึกษา และความ
สาคัญของการเรียนของสถานศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเองให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ
3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อม มีกาลังความสามารถ มีกาลังทรัพย์เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ
การมีส่วนร่วมในแง่ที่ว่าการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาของสาธารณะที่คน
จานวนมากที่สุดสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้หมายถึงเข้ามาทาหน้าที่ทดแทนรัฐ หากแต่เข้ามา
ร่วมกับรัฐ ผนึกกาลังกับรัฐในกระบวนการอย่ างใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์
และแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายนอกห้องเรียน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ โรงเรียนและครู
จะต้องเปิดใจกว้างแก่การมีส่วนร่วมระดับ ต่าง ๆ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาซึ่งก็คือชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ให้มีบทบาท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2555: 2 – 17) ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาตามตาราเรียนแบบเก่า นอกจากจะทาให้
ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและอารมณ์ เพราะเนื้อหาวิชาการที่ตายตัว ไม่ทาให้ ผู้เรียน
ตื่นตัวรู้สึกสนุกทั้งยังไม่เชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย มีชีวิตชีวาแก่ ผู้เรียน เป็นเนื้อหาวิชาชีวิตที่เพิ่มทักษะ
ความ สามารถในการคิดอย่างรอบด้านและเชื่อมโยง ประเด็นสาคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือ ความ
เข้าใจอย่างใหม่ที่จะมองให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้ที่ชุมชนมี
2) การมีส่ ว นร่ ว มบริห ารจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่ ว นร่ว มเป็น คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อดาเนินงานได้แก่ การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหาร
หรือจัดหางบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการทางาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา
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ได้พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนคือลูกหลาน
ของชุมชนมีความสุขกับการเรียนรู้ ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาหรับ ไวท์ (White, 1982: 18) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ประชาชนประกอบด้วยมุมมอง 4 มิติ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรทาและทาอย่างไร
2) การมีส่วนร่วม เสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงาน
4) การมีส่วนร่วม ในการประเมินผล
ในส่วนของ ประเวศ วะสี (2556: 73) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องของครูและสถานศึกษาเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมควรเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน วัด สถานศึกษาโรงงาน เพราะการศึกษาเป็นของทุกคน สังคมทุกมวล
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในสั ง คมต้อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาซึ่ง ถื อ ว่ า การจัด
การศึกษาเป็นของทุกคน ทุกส่วนของสังคม (All for Education) การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัด
การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพราะความ
จากัดด้านทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการก็ดี ทาให้การผู้กขาดใน
การจัดการศึกษาของรัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อใคร ๆ ในสังคมส่วนรวม สมควรที่จะระดมสรรพกาลังของ
คนในชาติมาใช้ประโยชน์ เพราะการศึกษายังเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคม การดึงชุมชน
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิปปนนท์ เกตุทัต
(2557: 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นภารกิจร่วมกันของปวงชนทุกสถาบัน ทุกองค์กรเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน กล่าวโดยสรุป ผู้ปกครองมีความสาคัญที่จะต้องให้
การศึกษากับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยผู้ปกครองจะต้องให้โอกาส
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหากับนักเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่
จะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้พัฒนาไปตามศักยภาพ
กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันสนับสนุน
และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกันอย่างเห็น
ได้ชัดประการหนึ่งคือต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยต้องจัดการศึกษาให้มีการ
ประสานสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของผู้ปกครองการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และมีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ
เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันเพราะการจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
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ดังนั้นปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ผู้ปกครอง และชุมชนควรส่งเสริมการเรียน
ของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1
มาตร 8(2) และ (6) กาหนดให้สังคม บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาที่จะนาไปสู่ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล
องค์คณะบุคคล (Commission) คือ บุคลากรในกลุ่มทางาน กับองค์คณะบุคคลที่เป็น
คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ให้ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีนักการศึกษาได้ ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการหรือการทางานเป็นกลุ่ม
เป็นคณะ ดังเช่น ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2555: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
โดยองค์คณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมรับผิดชอบ กาหนด
นโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัตินาไป
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล
สาหรับ พิษณุ ตุลสุข (2556: 29-31) กล่าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว่า
เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการดาเนิน การเพื่อ ให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์และร่ ว ม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการดาเนินการด้วย ดังนี้
1. ความหมายการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ
การบริหารในรูปคณะกรรมการ คือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไป
ร่วมกันรับผิดชอบ กาหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน
เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัตินาไปปฏิบัติก่อให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมดังกล่าว อาจดาเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการบริหารโดยตรง หรืออาจคัดเลื อกตัวแทนกลุ่มของตนเข้าไปมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมหรื อเป็น
คณะกรรมการทางการบริหารนั้น ๆ แทนสมาชิกเพื่อให้การบริหารสามารถสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากที่สุด
2. องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการ
องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจจากการอภิปรายถึงเหตุผลการดาเนินการประกอบข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อ หรื อภูมิห ลั งของบุ คคล ผลของการใช้ดุล ยพินิจจึงรอบคอบ และมี ความเสี่ ยงน้อยแต่ มี
ข้อจากัด คือ ความล้าช้าในการดาเนินการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้
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2.1 ประธานคณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็น
ฝ่ายตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสาคัญต่อการควบคุมให้การประชุมเพื่อการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ จึงควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเป็น
ที่ยอมรับของกรรมการทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
2.2 รองประธานคณะกรรมการ จานวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะ
กรรมการ เพื่อทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานคณะกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
2.3 กรรมการมาจากตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งข้าราชการประจาด้วย จานวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับข้อกาหนดในกฎกระทรวง
เป็นหลัก
2.4 กรรมการและเลขานุ ก าร จ านวน 1 คนต่ อ 1 คณะกรรมการ มาจากฝ่ า ย
ข้าราชการประจาหรือจากกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษา เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมและนาการประชุมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อความ สาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารอีกด้วย
3. หลักการบริหารแบบคณะกรรมการ
ประสิ ทธิภ าพและสั มฤทธิผ ลของการบริห ารโดยคณะกรรมการ ต้องใช้ห ลั กการ
ประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหาร ดังนี้
3.1 ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นตัวกาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้กิจกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่ล่วงเกิน หรือ
ละเมิดในสิทธิหรือภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ
3.2 ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการหรือ ภารกิ จที่ ป ฏิบัติ เ พราะการทา
กิจกรรมและการใช้ดุลยพินิจต้องใช้การปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะกรรมการ
ไม่มีความรับผิดชอบ อาจทาให้กิจกรรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
3.3 คณะกรรมการต้องถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพราะคณะกรรมการเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายคาดหวังในความเป็นกลางและการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
ทุกกิจกรรมที่บริหาร
3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการต้องไม่เข้าไปเพื่อ
แสวงหาอานาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพราะผลแห่งการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทุกคนโดยรวม และทาให้ระบบงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเสียหาย ไปด้วย
4. แนวทางของผู้บริหารในการบริหารในรูปคณะกรรมการ
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ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2555: 2-3) กล่าวถึง แนวทางของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจ
สับสนในการใช้อานาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามได้ จึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้
4.1 การบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝ่าย ดังนี้
4.1.1 ฝ่ายสานักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจาและทาหน้าที่บริหารงานโดยตรง
4.1.2 ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อานาจบริหารทางการ
ประชุม วินัจฉัย ตัดสินใจ หรือกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ฝ่ายสานักงานนาไปดาเนินการ
4.2 บทบาทของฝ่ ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกกาหนดไว้ชัดเจน ต้ อง
ยึดถือบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หากไม่เข้าใจในบทบาทและอานาจหน้าที่จะเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติได้
4.3 ฝ่ายสานักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องประสานการทางานให้เข้า กัน โดยยึด
จุดหมายปลายทาง คือ ผลสาเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก
4.4 การใช้อานาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใด ๆ จะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้อง ทั้งนี้ต้องใช้การ ประนีประนอมเป็นหลัก ควร
หลีกเลี่ยงการใช้มติ หรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จะเหมาะสมยิ่ง เพราะสังคมของ
คณะกรรมการมีลักษณะคับแคบ ไม่ควรเกิดความเสียหน้าหรือแพ้ชนะกันในที่ประชุม
4.5 ผู้ บ ริ ห ารในฐานะกรรมการและเลขานุ การของคณะกรรมการต้ องมีที ม งาน
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วย
ในขณะที่ สนธิ รั ก เทพเรณู (2552: 17) ได้ ก ล่ า วว่ า การท างานในรู ป แบบของ
คณะกรรมการหรื อ องค์ ค ณะบุ ค คลหรื อ การท างานเป็ น กลุ่ ม เป็ น คณะเชื่ อ กั น ว่ า สามารถสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการทางานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิดและประสบการณ์
ของบุ คคลหลายคนเพื่อ พิ จ ารณาปัญ หาตั ดสิ น หรื อหาข้ อยุ ติ อย่า งมีเหตุผ ลและโดยหลั กวิช าการ
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือดาเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็นการกระจายอานาจ
จากวิธีหาความคิดเฉลี่ย ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน
ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์แบบประชาธิปไตยในกรณีที่ไม่สามารถทานายผลล่วงหน้าได้ หรือในกรณี
ที่มีความจาเป็นต้องตัดสินใจแก้ปัญหาสาหรับเรื่องที่มีอิทธิพลหรืออานาจของผู้มีผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้องซึ่งบุคคลคนเดียวไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่เหมาะที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้การบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถป้องกันความลาเอียงที่จะพึงมีขึ้นได้ ส่วนผลเสียที่ได้รับจากการดาเนินงานนั้น คือ ทาให้ การ
ดาเนินงานล่าช้า สิ้นเปลือง ทั้งงานและเวลา ทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการ
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สมาชิกต้องรับผิดชอบในผลงานอย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิก
ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สิ่งใดก็ตามถ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแล้วมักดูเหมือนว่าไม่มี
ผู้ใดรับผิดชอบเลย
เลขานุ การคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ ถือเป็นกลไกส าคัญในการกาหนดทิศ
ทางการทางานของคณะกรรมการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องมีการตระเตรียมและปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้นต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลในด้านนโยบาย ทิศทางหรือ
แนวโน้มในอนาคต โอกาส ข้อจากัดและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในภาพรวมและเฉพาะกรณีตลอดจน
ทางเลือกสาหรับการตั ดสินใจพื้นฐาน มีการจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะนาเข้าหารือในคณะ
กรรมการวางแผนจัดทาปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณาไว้ล่วงหน้า เสนอแต่งตั้งคณะทางานศึกษาวิเคราะห์
เรื่องสาคัญ ๆ ก่อนนาเข้าสู่ที่ประชุม จัดเตรียมเอกสารสรุปประเด็นสาคัญและเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง นาส่งให้คณะกรรมการศึกษาเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 - 7 วัน ชี้แจง
รายละเอียดเป้าหมาย หรือความต้องการในการพิจารณาประเด็นสาคัญต่าง ๆ ให้ประธานกรรมการ
ทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง กรณีที่รับทราบภายในหรือคาดคะเนว่ากรรมการมีความคิดเห็นแปลก
แยกกัน เป็ น กลุ่ มควรชี้แจงทาความเข้าใจในประเด็นส าคัญอย่างไม่เป็นทางการกับกรรมการบาง
กลุ่ม ที่คาดว่าจะทาให้ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ต้องการ และการประชุมจะ
รวนเรล่าช้า ทั้งนี้หากไม่มีข้อขัดข้อจาเป็นจริง ๆ เลขานุการต้องนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมด้วยตนเอง
โดยพยายามสรุปประเด็นให้ชัดเจน กะทัดรัดและเข้าใจง่ายรวมทั้งนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วย
สนับสนุน ทีมเลขานุการต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซักซ้อมสนับสนุนและประสานการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี การนาเสนอ และการบันทึกรายงานการประชุม
นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการต้องนาบันทึกรายงานการประชุม
มาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการหรือกรรมการ
ท่านใดบ้าง และภารกิจดังกล่าวมีภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการต้องสนับสนุนหรือมีกาหนดการในการปฏิบัติ
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และรวบรวมนาเสนอผลหรือปัญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
กล่ าวโดยสรุ ป การบริห ารงานในรูปคณะกรรมการเป็น การใช้ กลยุทธ์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทางความคิด การปฏิบัติ การกากับติดตามผล การ
ปฏิบั ติ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาอุ ป สรรคร่ว มกัน โดยกลไกส าคัญของการปฏิบัติ คือ การแต่งตั้ง หรื อ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าไปรับผิดชอบทางาน ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและการอุทิศเวลา
การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องเข้าใจชัดเจนตรงกัน สามารถปฏิบัติได้และบทบาท
หน้ า ที่ ข องกลุ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ น กรรมการโดยเฉพาะเลขานุ ก ารและคณะเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
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ความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จหรือความลล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีบุคลิกแห่ง
ความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการวิเคราะห์ และคาดคะเนผลด้วยความแม่นยา ซึ่งองค์คณะ
บุ คคลหรื อคณะกรรมการเครื อข่ายความร่วมมือการจัด การศึกษาวิชาชีพระยะสั้ น ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 2) คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
คาว่า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช้คาเรียกที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น รูปแบบ
หรือ โมเดล หรือ ตัวแบบ หรือ แบบจาลอง หรือต้นแบบ เป็นต้น สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้คาว่า
รูปแบบ ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารู ปแบบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิจัย
ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบ (Model) เป็นคาที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะ
หมายถึง วิธีการดาเนินงานที่เป็นต้นแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจาลองสิ่งต่าง ๆ หรือรูปแบบ
ในการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
พลอเตอร์ แ ละพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ ค วามหมายค าค านี้ ไ ว้ ใ น
Longman Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล้ ว จะมี 3 ลั กษณะใหญ่คือ Model
ที่ ห มายถึ ง สิ่ ง ซึ่ ง เป็ น แบบย่ อ ส่ ว นของจริ ง ความหมายนี้ ต รงกั บ ภาษาไทยว่ า แบบจ าลอง เช่ น
แบบจาลองของเรือดาน้า เป็นต้น Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model
หมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นต้น ในขณะที่ บาร์โด
และฮาร์ ท แมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของรู ป แบบในทาง
สังคมศาสตร์ว่า รูปแบบมีลักษณะเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะ
หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยอธิบายว่ารูปแบบประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมา
เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่สาคัญๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและ
การนาไปใช้ สาหรับ โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล่าวว่ารูปแบบอาจสร้างเป็น
ของจริงหรือภาพจาลองของสภาพการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆ จนถึง
รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่เป็นแบบจาลองของ
วัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลั กษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรื อ

80
สั ญ ลั ก ษณ์ สอดคล้ อ งกั บ สโตเนอร์ แ ละวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ที่ ก ล่ า วว่ า
รูปแบบเป็นการจาลองความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อจัดทาเป็นรูปแบบให้เข้ าใจ
ความสั มพัน ธ์ที่ซั บ ซ้ อนของปรากฏการณ์นั้น ได้ง่ ายขึ้น คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให้ นิยามว่ า
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การแสดงโครงสร้างหลักของสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์
ของตั ว แปร และ ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า รู ปแบบ (Model) ในหนั ง สื อ
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้ 1) รูปแบบ คือรูปย่อของ
ความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จานวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ
ทาให้เข้าใจ ความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
โปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
นอกจากนี้ กู๊ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมาย
ของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือทาซ้า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อ ให้
ผู้ เรี ย น ได้เลี ย นแบบ เป็ น ต้น 3) เป็นแผนภูมิ ห รือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัว แทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรือ
หลักการ หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง กันและกันรวมตัวกันเป็นตัว
ประกอบและเป็ น สั ญลั กษณ์ทางระบบสั งคม อาจจะเขียนออกมา เป็น สู่ ตรทางคณิตศาสตร์ ห รือ
บรรยายเป็นภาษาก็ได้ ส่วน ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008: 1) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) เป็น
แบบจาลองขั้นตอนหรือระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่เขียนไว้ล่วงหน้า หรือ
สิ่งของที่เป็นตัวแทนที่แสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
(2556: 25-28) ให้นิยามคาว่า รูปแบบหรือแบบจาลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอด
ความคิดความเข้าใจ จิ น ตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวให้ปรากฏ โดยการสื่อสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและสามารถนาเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ ภายใต้
หลักการอย่างเป็นระบบ และ ทิศนา แขมมณี (2560: 42) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า
รู ป แบบ หมายถึง เครื่ องมือทางความคิดเพื่อใช้ในการสื บสอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง แบบจาลอง หรือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กั น และกั น รวมกั น เป็ น โครงสร้ า งหรื อ ชุ ด ขององค์ ป ระกอบหรื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ท างระบบสั ง คม
สามารถจาแนกได้สองลักษณะ คือ รูปแบบจาลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและรูปแบบจาลองของสิ่งที่
เป็นนามธรรม
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2. ประเภทของรูปแบบ
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป สาหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74)
ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบนั้น ๆ และ ได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ การสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ
1) Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัด การกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติ
3) Social Interaction Models เป็ น รู ป แบบที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง บุคคลและบุคคลต่อสังคม
4) Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ ของ
ผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
ส าหรั บ สไตเนอร์ (Steiner, 1998: 148) ได้ แ บ่ ง รู ป แบบออกเป็ น 2 ประเภทคื อ
1) รู ป แบบเชิ ง ปฏิ บั ติ (Practical Model or Model-of ) รู ป แบบประเภทนี้ เ ป็ นแบบจาลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจาลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model
or Model-of) เป็นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่
รูปแบบหรือแบบจาลอง เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
ในขณะที่ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งรูปแบบทางการศึกษาไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. รู ป แบบเชิ ง อุ ป มาหรื อ เปรี ย บเหมื อ น (Analogue models) เป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้
หลักการคิดหาเหตุผล โดยใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และไม่ค่อย
ใช้ในสาขาสั งคมและพฤติกรรมศาสตร์ ตัว อย่างของรูปแบบประเภทนี้ที่ใช้ในทางการศึก ษา คือ
รูปแบบที่เกี่ยวข้องขนาดของโรงเรียนหรือจานวนของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับจานวนนักเรียน
ที่เข้ามาและออกไป โดยที่จานวนที่ เข้ามาจากหลายแหล่งหรือหลายปัจจัย เช่น เกณฑ์อายุ เขตพื้นที่
การย้ายเข้ามาอยู่ของผู้ปกครอง ส่วนจานวนนักเรียนที่ออกไปมาจากหลายแหล่งหลายปัจจัยด้วยกัน
เช่นอพยพตามผู้ปกครองออกไปอยู่ที่อื่น สาเร็จการศึกษาชั้น สู่งสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน์
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการทานายในอนาคตซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการกาหนด
นโยบายได้รูปแบบในการทานายจานวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจาก
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การเปิดน้าเข้าและปล่อยน้าออกจากถังนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วย
นักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้วยการใช้คาพูด
ภาษาท่ า ทางและรู ป ภาพ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้ ภ าษาเป็ น สื่ อ การบรรยายหรื อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดจาแนกเป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบที่อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่
รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการทดสอบ ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา
3. รู ป แบบเชิ ง แบบแผน (Schematic models) เป็ น รู ป แบบที่ แ สดงแผนที่ ห รื อ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยและกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพัน ธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขา
จิตวิทยา รูปแบบหนึ่งที่ใช้ กันคือรูปแบบของ Guilford ที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน
3 มิติ คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลลัพธ์ และด้านการจัดกระทา
4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้มากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาส่วนสาขาทางการศึกษา
มีการใช้น้ อยในการวิจั ย แต่มีการนามาใช้บ้างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้
มีประโยชน์ที่สามารถทาให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณและทดสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้สามารถเขีย นความสัมพันธ์ได้ในรูปของสูตร หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ได้
5. รู ป แบบเชิ ง เหตุ ผ ล (Causal models) เป็ น รู ป แบบที่ พั ฒ นามาจากเทคนิ ค ที่
เรี ย กว่ า Path analysis และหลั ก การสร้ า ง Semantic model โดยการน าเอาตั ว แปรต่ า ง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แสดงความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน
และระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 และใช้ในการวิจัย
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการนาเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
analysis) มาใช้ แนวคิดสาคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่าง
ง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผลการตัดสินใจ
นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า มีหลาย
ประเภทด้ว ยกัน ในแต่ล ะสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่ างกั น ออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ได้แบ่งออก เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรือ
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อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อใน
การแสดงความ สัมพันธ์ของตัวแปร และรูปแบบที่นาเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดขึ้น เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย สาหรับการวิจัยครั้ง นี้ ซึ่งเป็นการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น เพื่อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทั ย ธานี
รูปแบบที่ใช้นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และ
รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการบรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพื่อให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิด
อธิบ ายให้ เห็ น ถึงความสั มพัน ธ์ ร ะหว่างการจัดกิจกรรมดาเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่ หรือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยง การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การกาหนดขอบข่ายการ
พัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย นวิช าชีพระยะสั้ น กระบวนการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนวิช าชีพระยะสั้ น และ
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. องค์ประกอบของรูปแบบ
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท
(Husen and Postlethwaite, 1994: 386; ทิ ศ นา แขมมณี , 2560: 220) ได้ แ บ่ ง และอธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) รูปแบบสามารถนาไปสู่การทานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้
2) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่
กาลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่กาลังศึกษา
3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่กาลังศึกษา/
ช่วยสืบเสาะความรู้
4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง
ในขณะที่ บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล่าวว่า รูปแบบ
ประกอบ ด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ไม่ได้มีข้อกาหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะบาง
ประการของระบบเปิด เป็น รูปแบบที่แสดงองค์ป ระกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
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1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และได้เสนอ
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด้วย
1. สถาบั น (Institution) เป็ น ระบบของสั ง คมที่ มี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ ไ ว้ เ ป็ น
แนวทาง และมีการนาเอาแนวปฏิบัติมาใช้อย่างสม่าเสมอ หน่วยย่อยของสถาบันแบ่งออกเป็น บทบาท
(Role) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งบทบาทจะเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล และใน
บทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะของตาแหน่งหน้าที่และสภาพซึ่งอยู่ภายใต้ส ถาบันเป็น ตัว กาหนด
พฤติกรรมของผู้สวมบทบาท ในส่วนของความคาดหวังเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือ
สถาบั น ที่มุ่งหวังจะได้รั บ จากผู้ สวมบทบาทที่ส มบูรณ์ ควรกาหนดความสั มพันธ์กับบทบาทอื่น ๆ
ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองทาให้การกาหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็นไปในรูปของการจัดลาดับขั้น โดย
กาหนดให้บทบาทหนึ่งมีบทบาทต่อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต่อไปเรื่อย ๆ จนทาให้การดาเนินงาน
ของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคคล (Individual) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบสังคม ทั้งนี้สถาบันจะ
ดาเนินการไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบด้านบุคคล ส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของ
สถาบัน 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disposition) โดยที่
บุคลิกภาพของบุคคลมีความสาคัญต่อการวางตัว การสวมบทบาท ความต้องการในการทางาน ในส่วน
ของความต้องการเป็ น แนวโน้ มในการพยายามทาตัว ให้ เหมาะสม และปฏิบัติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ใน
ลักษณะที่แน่นอนของแต่ละคน โดยมีความคาดหวังบนพื้นฐานในการแสดงออก
สาหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุป
ควรประกอบด้วย
1. หลั ก การของรู ป แบบลั ก ษณะเป็ น แนวความคิ ด ภาพรวมที่ ใ ช้ ใ นการก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการดาเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง
2. จุ ดมุ่งหมายหรื อเป้าหมายของรูปแบบ มีลั กษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่ ง ที่
ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้
3. วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
ไว้ในรูปแบบ โดยเรียงลาดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการดาเนินงาน
4. การประเมินผลของรูปแบบ มี ลักษณะเป็นวิธีการ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงาน
ของรูปแบบนั้นประสบความสาเร็จเพียงใด เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
ส่วน บราวน์และโมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980: 98) ได้สังเคราะห์ รูป แบบ
ขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ
จัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี้
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สภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี

กระบวนการจัดการ

โครงสร้าง

การตัดสินสั่งการ

ภาพที่ 2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems Model) ของ Brown and Moberg
นอกจากนี้ ศักดา สถาพรวจนา (2553: 55) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ
แนวคิด ส่วนที่ 2 คือ ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการนารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 คือ
เงื่อนไขของรูปแบบ และ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบสาคัญ
ของรูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญใน
การทาหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่
และล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น และจากผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558: 7-8) ที่ได้ทา
วิจั ย เรื่ อง การพัฒ นารู ป แบบเครื อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความ
ร่วมมือ 4) องค์ ประกอบสาคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัยของ ภัทรวรรธน์ นิล
แก้วบวรวิชญ์ (2559: 42) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างเครือข่าย 2)
องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการ รวมทั้ง
ผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 5) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทาง
วิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุร กันดารบนเขตพื้นที่สู่ง พบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่น ทุร กันดารบนเขตพื้นที่ สู่ ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
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กล่าวโดยสรุป รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององค์การหรือ
งานบางส่วนขององค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถออกแบบองค์ประกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ได้
ทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากเกินไป การออกแบบรูปแบบ จึงกาหนด
เฉพาะองค์ประกอบที่สาคัญของระบบเท่านั้น โดยมีสมมุติฐานว่าหากองค์ประกอบเหล่านั้นทาหน้าที่
ตามที่ออกแบบไว้แล้ว การดาเนินงานขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ค่อนข้างจะ
แน่นอน ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ควร
ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context)
4) ตัวป้อนของรูป แบบ (Input) 5) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 6) กระบวนการของรู ปแบบ
(Process) 7) วิธีการดาเนินงานของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารหรือการพัฒนางานมาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน วิท ยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) เป้ า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
2) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น 3) ขอบข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น 4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น และ 5) คุณภาพผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ
นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมี แนวคิด
หลักการคล้ายกันโดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนารูปแบบไว้ดังนี้
สตรี ก แลนด์ (Strickland, 2006: 3-5) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการพั ฒ นารู ป แบบไว้ ว่ า
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis)
การออกแบบ (Design) การพั ฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” สอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (Meason
and Khedourri, 1985) ได้ เสนอขั้ นตอนในการพั ฒนารู ปแบบดั งนี้ 1. รวบรวมปั ญหา (Problem
formulation) 2. สร้างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing the model) 4. การ
นารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัว
สนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็น
กระบวนการของการวิจั ยและพัฒนาซึ่งกระบวนการดาเนินงานที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกัน ตามล าดับ
กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการนาไปใช้สาหรับดาเนินงานใน
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ขั้นตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กัน
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม ขั้นตอนที่
3 การนานวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม และขั้นตอนที่ 5
การเผยแพร่นวั ตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8-9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนารูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ
ในขณะที่ บุญชม ศรีสะอาด (2560: 10-12) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบว่า อาจกระทาได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็น
รูปแบบตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่อง
เดียวกันหรือเรื่องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถกาหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้น
จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานสาคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒ นา
รู ป แบบเป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย อาจจะคิ ด โครงสร้ า งของรู ป แบบขึ้ น ก่ อ น แล้ ว ปรั บ ปรุ ง โดยอาศัย
สารสนเทศจากการศึกษาองค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรที่ ส าคั ญ ประกอบขึ้ น เป็ น โครงสร้ า งของรู ป แบบก็ ไ ด้ หั ว ใจส าคั ญ ของขั้ น นี้ อ ยู่ ที่ ก ารเลื อ ก
องค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยควรกาหนด
หลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถนาไปปฏิบัติได้ง่าย
ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบายผลได้มาก เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจาเป็ นต้องให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
2. ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้น
แล้วจาเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวคิด รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้ว หรือแม้กระ
ทั่งได้รั บ จากการกลั่ น กรองจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ แล้ ว ก็ ตาม แต่ก็เป็นเพีย งรู ปแบบตามสมมติฐ านซึ่ ง
จาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทาการทดลองนาไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อ
ทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้บางครั้งใช้คาว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒ นารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การ
ทดสอบรูปแบบ การนารูปแบบไปใช้จริง และการปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพ
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และแนวทาง การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพื่อให้
ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ลักษณะของรูปแบบที่ดี
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้
เกตเซล และคนอื่ น (Getzels and others, 1968: 30) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การของรู ป แบบ
ที่ดีไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิดและแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด
ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาตามมาได้อีกด้วย
2. โครงสร้างของแนวความคิด และความสัมพันธ์ ดังกล่าว จะต้องสามารถปฏิบัติ
(Operation) และวางอยู่ในรูปแบบขององค์การ (Organization) ได้ หมายความว่า แนวความคิดและ
ความสั มพัน ธ์ไม่เพีย งแต่ส ามารถชี้ แนวทางให้ เกิดความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้อีกด้วย
3. รูปแบบจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพื้นฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยว
โยงกับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว
สาหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นมี ดังนี้
1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)
2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รูปแบบควรจะต้องระบุ หรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา
สอดคล้ อ งกั บ ฮู เ ซนและโพสลี ท เวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได้
กล่าวว่ารูปแบบที่ดี มีประโยชน์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ
1. รูปแบบควรจะนาไปสู่การทานายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการ
สังเกตที่น่าเชื่อถือได้
2. โครงสร้ างของรูปแบบควรจะแสดงให้ เห็ นถึงบางสิ่ งบางอย่ างที่เ ป็นกลไกเชิ ง
เหตุผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
3. รู ป แบบควรจะให้ คาอธิบายที่ช่ว ยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และนาไปสู่การ
แสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น
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4. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และการถดถอยจะนามาใช้ในช่วงแรกของการ
ตรวจสอบ เพราะว่าอาจจะบอกได้ถึงตัวแปรสาคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ์
และการถดถอยจะสามารถนาสู่การสร้างรูปแบบได้
กล่ าวโดยสรุ ป รู ป แบบที่ดีจะต้องประกอบด้ว ย 1) ควรเป็นรูปแบบที่ประกอบด้ ว ย
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา 4) รูปแบบควรจะให้
คาอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น
7. การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ
การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
(Qualitative) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) โดยที่ ก ารตรวจสอบรู ป แบบจากหลั ก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะอาจใช้ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้
เทคนิคทางสถิติ ซึ่ง การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลั กษณะ 2 อย่าง อุทุมพร จามรมาน
(2552: 23) คือ 1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัว
แปร 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณ
ข้ามกาลเวลากลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites)
สาหรับ อิสเนอร์ (Eisner, 1994: 192 - 193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดย
การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่า
การรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้
ดังนี้
1. การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความ
ต้ อ งการของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งตามรู ป แบบการประเมิ น แบบสนองตอบ (Responsive model) หรื อ
กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Decision Making model) แต่ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แต่ ก ารตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นามาพิจารณาซึ่งไม่จาเป็นต้อง
เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ย วกับคุณภาพ
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทาการตรวจสอบ
2. เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องที่จะตรวจสอบ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย

90
เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบอย่างแท้จริง
3. เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้
ความเชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง
4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
ในการเลื อกผู้ ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็น
ที่เชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นสาคัญ
ในขณะที่ พูลสุข หิงคานนท์ (2551: 53-55) ได้ศึกษาและสรุปว่า การทดสอบรูปแบบ
ทางสังคมศาสตร์ หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถดาเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนการวิจัยทางการศึกษาดาเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
มากเกิ น ไปบางเรื่ อ งต้ อ งการความละเอี ย ดอ่ อ นและลึ ก ซึ้ ง จึง ประเมิ นโดยอาศั ย ความรอบรู้ข อง
ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้การตรวจสอบแบบลาลองทางการศึกษาดาเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ จินตนา
ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ยังได้สรุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดาเนินการวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างลึกซึ้ง เฉพาะ
ประเด็นที่นามาพิจารณาไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทาการประเมิน
2. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
เรื่องที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัย ผู้เชี่ยวชาญระดับสู่งมาเป็นผู้วินิจฉัย เป็นการวัด
คุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง
3. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และ
ความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง
4. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิย่อมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละบุคคล นับแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารูป แบบ ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น รู ป แบบ
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

91
สรวง วรอินทร์ (2558: 7-8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่ว มมือเพื่อส่ งเสริมระบบการดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
2 เงื่อนไขความสาเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายงานส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข่ายความร่วมมื อ และผลการประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับ ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ได้
วิจั ย เรื่ อง รู ป แบบความร่ ว มมื อ ระหว่า งโรงเรียนกั บชุมชนในการบริ ห าร โรงเรียนขนาดเล็ ก เขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการของรูปแบบ
ส่ ว นที่ 2 วัตถุป ระสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดการให้ ชุมชนเข้ามาให้ ความร่วมมือกับทาง
โรงเรี ย น ส่ ว นที่ 3 สาระส าคัญของรูปแบบ ส่ ว นที่ 4 แนวทางการนารูปแบบไปใช้ และส่ ว นที่ 5
เงื่อนไขความสาเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็น
ความสาคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ทา
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุร กันดาร
บนเขตพื้นทีส่ ูง พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ
ด้ ว ยหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล และหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน
การดาเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่ นทุรกันดารบนเขตพื้นสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถทาได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบ
รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และในส่วนของการ
ประเมินรูปแบบส่วนใหญ่จะประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์
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บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ
36 ล้านบาท เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่า
อุทัยธานี ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย-หนองฉาง (ข้างสานักงาน
ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร่
พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา มีคาสั่งแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2541 และได้จัดการเรียนการสอนโดยในระยะแรกเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง (ปวส.) โดยมีการจัดการศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาการบัญชี
และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สภาพชุมชน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี ตั้ ง อยู่ ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ในเขตภาคเหนื อ ห่ า งจาก
กรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกติดต่ อ กับ
จั งหวัดนครสวรรค์และจั งหวัดชัย นาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุ พรรณบุรี ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุ ทัยธานีเป็นสถานศึกษา
หนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีว ศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี 3 แห่ง คือ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สภาพเศรษฐกิจ
จากการทายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการส่งผลต่อ แนวคิดในการ
ปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของ กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชรและ
พิจิตร วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ประชากรในจังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพทานา ทาไร่
เลี้ยงสัตว์ และประมงน้าจืด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนาของประเทศไทย (Rice Hub
of Thailand) มีพันธกิจ คือส่งข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศและ
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ตลาดโลก วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัย
ผาสุก” โดยจังหวัดอุทัยธานีได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้หัวหน้าส่วน
ราชการปรับแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด (ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 45,636 บาท/คน/ปี) และประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่กาหนด 37 ตัวชี้วัด จึงเป็นภารกิจที่มีอิทธิพลต่อ
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต้ อ งจั ด ให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สภาพสังคม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดรูปแบบอาชีวศึกษา
โดยมีส่วนร่วมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่, โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน, โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน, รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือในภาพรวม
ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวต่อการศึกษาของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ต่าง ๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นอาชีพสารองและอาชีพหลักให้แก่ตนเอง
ข้อมูลผู้เรียน
ตารางที่ 5 ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
ประเภทวิชา/สาขา
ปีที่ 1
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิศึกษา)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง (เรือนจา)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง (ทวิศึกษา)
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิศึกษา)
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ (เรือนจา)
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ (ทวิศึกษา)
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ 1/2562
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวม
ทั้งสิ้น

40
20
20
20
20

37
26
16
13
7

29
22
11
14
22

106
68
47
47
49

10
10
-

-

10
10
-

116
68
57
47
49

20
20
20
20
40
240

18
17
16
13
163

10
13
14
48
183

48
37
49
47
88
586

10
30

-

10
30

58
37
49
47
88
616
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ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 6 อัตรากาลัง ปี 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
อัตรากาลัง

จานวน/คน

ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน

3
9
-

1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

13
-

1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

9
18

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อาชีพ
อัตลักษณ์
สุภาพชน จิตอาสา
เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน

52
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นองค์กรเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม นาสู่การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้
พันธกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน
พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเสริม วิชาชีพแกนมัธยมศึกษาโดยเน้นการใช้แผนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจา
พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อม ที่เอื้อต่อการพัฒ นาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร
พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆของจังหวัด บูรณาการให้แผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและชุมชน
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์
พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนแต่ละระดับผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 4 จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 5 ครูผู้สอนเชียวชาญในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน
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เป้าประสงค์ที่ 6 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์
เป้าประสงค์ที่ 7 ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นที่ ท า MOU หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ปวช. สาขาวิชาระดับ ปวช. ที่เปิด เพื่อรองรับผู้เรียนที่ทา MOU
เป้าประสงค์ที่ 8 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และมีสถานที่ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 9 ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์ตามสื่อต่าง ๆ
พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
เป้าประสงค์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร
เป้าประสงค์ที่ 2 มี ผ ลงานทางวิ ช าการของครู ผู้ ส อนที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ตาม
แผนการเรียนรู้ มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ให้กับครูลุ
บุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เป้าประสงค์ที่ 4 มีแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้บริหารที่มานิเทศการสอนของครู
เป้าประสงค์ที่ 6 การจัดอบรมกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ที่ 7 มีสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดตั้งสถาน
ประกอบการในสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 8 ผู้เรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
เป้าประสงค์ที่ 9 งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาเรียนได้จริง
พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ละวันสาคัญ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียน คณะลูกเสือ-เนตรนารี ออกไปบาเพ็ญประโยชน์
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนเข้ารับการอบรมแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 6 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป้าประสงค์ที่ 7 บอร์ดประชาสัมพันธ์การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 8 ครู และนั กเรี ยนที่ ได้ แลกเปลี่ ยนระหว่ างกลุ่ มประชาคม เศรษฐกิ จ
อาเซียน
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ม าสู่ ก ารเรี ย นการสอนในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาเป้ า ประสงค์ ครู แ ละนั ก เรี ย นที่ ไ ด้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ต่ อ ยอดจาก
สถานศึกษา ครูที่มีผลงานวิจัยหรือจัดทานวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
ของนักเรียน นักศึกษาและของครู
เป้าประสงค์ที่ 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ
พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจา
เป้าประสงค์ที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ที่ 2 จัดทาแผนการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดทา SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาและแผนการประเมิ นผล และ
ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ที่ 5 ครูจัดทาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ที่ 6 ครูสามารถส่งถ่ายข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT
เป้าประสงค์ที่ 7 การนาจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 มีห้องเรียนทฤษฎีประจาสาขาวิชาที่มีสภาพสมบูรณ์
เป้าประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ
เป้าประสงค์ที่ 4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
พั น ธกิ จ ที่ 7 ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด บู ร ณาการให้ แ ผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
และชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 สารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 2 ออกหน่วยบริการชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 การอบรมให้กลุ่มอาชีพในชุมชน
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์
1. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ
5. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ
ประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย
6. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module
พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 1 สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทา
แผนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมนิเทศการสอนของครู
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กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาตามเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบกลไกการบริ ห ารจั ด การสร้ า งนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์และงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 จักสัมมนาแลกเปลี่ยนละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ
พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจา
กลยุทธ์ที่ 1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาแผนการประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นาอาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งานของ
สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
พั น ธกิ จ ที่ 7 ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด บู ร ณาการให้ แ ผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
และชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการละวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย สารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11
ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ล ะ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด ใช้ หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือ

101
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็น ผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัย เรี ย นและวัย ทางาน จามหลั กสู ตรมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้องบั งคับเกี่ยวกับ การจัดการทางการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ล ะ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความส าเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสาคัญที่หน่ว ยงานต้น สังกัด หรือหน่ว ยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชฯ
2.5 ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแก่ผ้ดู ้อยโอกาส
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการจัดการการเรียนการสอนและฝึ ก
อาชีพให้กับ ผู้ต้องขังในเรือนจาโดยความร่วมมือกับเรือนจาจังหวัดอุทัยธานีกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้
ผู้ต้องขังมีวุฒิการศึกษาหลังพ้นโทษ และสามารถนาไปประกอบอาชีพสุจริตได้
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธรณชน
3.3 ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ทหาร ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐแปละเอกชน เพื่อให้สามารถนา
ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
กล่าวโดยสรุป วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท
เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่าอุทัยธานี
ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย -หนองฉาง (ข้างสานักงานขนส่ง
จังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อ ที่ 20 ไร่ ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู่ง (ปวส.) โดยมีการจัด
การศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในเขต
ภาคเหนื อห่ างจากกรุ งเทพฯ 222 กิโ ลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็น
สถานศึกษาหนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี
3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยดาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
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สภาพปั ญหาและสภาพที่ พึ งประสงค์ เ ครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย
ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ ดาเนินการเครือข่ายความร่วมมือ ที่ปฏิบัติดีเลิศ และ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ระยะที่ 3 นารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ
ในโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 1 โรง
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครอง
นั กเรี ย น ชุมชน ศิษย์ เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพประจาต าบล ปราชญ์
ชาวบ้ าน หน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่ว มมื อ
4) องค์ประกอบสาคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั กเรี ย น 2) และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบปลายภาคที่ 2 ของนั ก เรี ย นสู่ ง ขึ้ น และมี ค่ า เฉลี่ ย สู่ ง กว่ า ภาคเรี ย นที่ 1 และนั ก เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ร้อยละ 100
มงคล แสงอรุณ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษา
ขั้นตอนการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาคอมพิ ว เตอร์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด้ า นวิ ช าการทั่ ว ไป เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ยคือ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 9 ส่วน
ได้แก่ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ความต้องการของสถาน
ประกอบการสมรรถนะของผู้เรียน การวิเคราะห์งานทดสอบสมรรถนะ การเสริมสมรรถนะ Social
Media และตัวชี้วัดสมรรถนะผู้เรียน 2) การเสริมสมรรถนะของผู้เรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการแนะนาชิ้นงาน ขั้นตอนการสาธิตปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นตอนประยุกต์สร้างชิ้นงาน และขั้น
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ประเมินผลชิ้นงาน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นตอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรวง วรอิน ทร์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริห ารเครือข่ายความร่ว มมือเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒ นารู ป แบบการบริห ารเครื อ ข่ายความร่ว มมื อเพื่ อส่ ง เสริ มระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ส ร้างขึ้นประกอบด้ว ย
3 องค์ ป ระกอบ 2 เงื่ อ นไขความส าเร็ จ ได้ แ ก่ 1) คณะกรรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ
2) ขอบข่ายงานส่งเสริ มระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน 3) กระบวนการบริห ารเครือข่ายความ
ร่วมมือ และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ฉันทนา บุญจริง (2558) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในปีการศึกษา
2550 จ านวนทั้งสิ้ น 149 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. ผลการศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการใช้ หลักสูตรระยะสั้น และด้านการปรับปรุง
หลักสูตรระยะสั้น 2. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. แนวทาง
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 3.1 มีการวิเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐานของสั ง คม
ชุมชน และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และศึกษาขอบข่ายของสาระและมาตรฐานการ
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เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ 3.2 มีการนาหลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ไปทดลองใช้ และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ระหว่างการทดลองใช้ 3.3 มีการประเมินเอกสารหลักสูตร ภาษาที่ใช้
ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม สื่อให้เข้าใจและมีความชัดเจนในการนาไปสู่ การปฏิบัติ หรือไม่ และ
วิเคราะห์กระบวนการของการนาหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ 3.4 มีการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นฉบับ ที่ผ่าน
การปรั บ ปรุ งแล้ ว ให้ ส มบู ร ณ์ และนาผลการประเมิน หลั กสู ตรมาปรั บปรุง หลั ก สู ตรระยะสั้ น ให้ มี
คุณภาพมากขึ้น
อังคณา เรืองชัย (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการทา
น้าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่องการทาน้าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นเรื่อง การทาน้าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยคือ ประชาชนในตาบล
ศาลาแดง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 20 คน
ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การทาน้าสมุนไพร
เพื่อเป็ น อาชีพเสริ มในครอบครั ว มีข้อมูล ที่ส อดคล้ องกัน และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
หลักสูตรในระดับมาก 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการทาน้าสมุนไพร
เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 คะแนน และ 3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการทาน้าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1) การศึ ก ษาสภาพและแนวทางการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ โดย
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความเป็นไปได้จากการสัมมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค 1) ควรมี เ ป้ า หมายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ 2) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ควร
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มี 5 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไขความสาเร็จ ได้แก่ 1) เป้าหมายเครือข่าย

106
ความร่ ว มมื อ 2) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ 3) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
4) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
ความร่ ว มมือทางวิช าการ เงื่อนไขความส าเร็จที่ 1 ภาวะผู้ นาเชิงวิสั ยทัศน์ของผู้ บริห ารโรงเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าคและเงื่ อ นไขความส าเร็ จที่ 2 ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สู่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบ
การบริ ห ารเครื อข่ายความร่ ว มมือ ทางวิช าการของโรงเรียนในถิ่น ทุร กัน ดารบนเขตพื้นที่ สู่ ง การ
ด าเนิ น การวิจั ย แบ่ งออกเป็ น 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การศึ ก ษาสภาพ และแนวทางการบริห ารของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุร กันดารบนเขตพื้นที่สู่ง 2) การสร้างรูปแบบ
การบริ ห ารเครื อข่ายความร่ ว มมือทางวิช าการของโรงเรียนในถิ่นทุร กัน ดารบนเขตพื้นที่ สู่ ง และ
3) การประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สู่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะ
ของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาประถมศึ ก ษา คณะกรรมการระดั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย 4) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้
และ ความร่ ว มมือการใช้แหล่ งเรี ยนรู้ และ 5) กระบวนการบริ ห ารเครือข่าย ประกอบด้ว ย การ
วางแผน การจั ดองค์กร การประสานงาน การดาเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ มี
ความเห็นว่า รูปแบบ การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุร กันดารบน
เขตพื้น สู่ ง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้ บริห ารสถานศึกษามีค วามเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุร กันดารบนพื้นที่สู่งมีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ทาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างและ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ น ผู้ อ านวยการ รอง
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ผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพื้นที่ จานวน
380 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบและแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมื อทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน 1.1 ขั้นตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างเครือข่าย
1.2 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 1.3 ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 1.4 ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 1.5 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 1.6 ขั้นรักษาความสั มพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมสาคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ดาเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอานาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้นาเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและ
การสะท้อนผล 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การ
พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ 3.3 การพัฒ นาการวัดและประเมินผลการศึก ษา 3.4 การพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบสู่งก
ว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กานดา เข็มศร (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร วิธีการดาเนินวิจัยแบ่งเป็น
2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 1 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวมข้ อมูลขั้นตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การเป็นคนเก่ง ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาด้าน
การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข สาหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มี แนวทางพัฒนาทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้ 1) การพัฒ นาผู้ เรี ย นด้านการเป็นคนดี สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้ของครู สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนจัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 2) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่งสถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมให้
มีการนิเทศการสอนของครูวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิต
จริงของผู้เรียน ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3)
การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดทาสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ย วกับ
ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง นาข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ เรีย น ผู้ ปกครอง และชุมชน ส่ งเสริมสนับสนุนให้ มี
กิจกรรมพี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จินตนา ไทธานี (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของนักศึกษาศูนย์ฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึก ษาแรงจูงใจในการเข้าศึ ก ษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ แรงจูงใจด้าน
ส่ ว นตัว แรงจู งใจด้านอาชีพ และแรงจูง ใจด้านสั งคม กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึก ษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จานวน 390 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจในการเข้ า เรี ย นฝึ ก อาชี พ ในศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีแรงจูงใจในด้านส่วนตัว เป็นอันดับแรก
รองลงมา คือด้านสังคม และมีแรงจูงใจในด้านอาชีพเป็นอันดับสุดท้าย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของ
นักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านส่วนตัว ได้แก่ ควรสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักศึก ษาที่ต้องการศึกษาต่อ แต่มีปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 2) ด้านอาชีพ ได้แก่
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รับคนจากศูนย์ไปทางานยังสถานประกอบการต่าง ๆ 3) ด้านสังคม ได้แก่
ควรมีการติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพ หรือดูงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เพื่อใช้
เสริมประสบการณ์หรือประยุกต์กับอาชีพได้
เรืองแสง ห้าสกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น
โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลั กสู ตรระยะสั้ น โดยใช้โ มดูล ฝึ กอบรมในการจัด การเรียนการสอน ส าหรับสถานศึกษา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตร
ระยะสั้น โดยใช้โมดูลในการจัดการเรียนการสอนสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกและครู ผู้ ส อน จากวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระยะสั้ น สั ง กั ด ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการบริหารหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน
จานวน 8 ท่าน
ผลการวิจั ย สามารถสรุป ได้ดั งนี้ 1) ผลการพัฒ นาและประเมิน ความเหมาะสมของ
รูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบ จ านวนทั้ ง สิ้ น 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ (1) ก าหนดคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร
(2) วางแผนการใช้ ห ลั ก สู ต ร (3) ด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต ร (4) ประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ต รและ
(5) ติดตามผลการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสั้น พบว่า มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพ
ระยะสั้ น ในการจั ดทาโมดูล ฝึ กอบรม ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งในคู่มือการบริห ารหลั กสู ตรระยะสั้ น การ
ประยุ กต์ใช้ IPO Model พบว่า หลั กสู ตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุ ด และผู้ เข้ า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สู่งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
พงษ์ศักดิ์ ย้ อยเสริ ฐ สุ ทธ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการจั ดการศึ ก ษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบดาเนินการตามรูปแบบ และเพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
หลั กสู ตรวิช าชี พระยะสั้ น ที่ ได้ พัฒ นาขึ้ น โดยดาเนินการที่วิท ยาลั ยสารพั ดช่า งสระบุรี และสถาน
ประกอบการ ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ในอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่กาหนดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เริ่มจากร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และทาการวัดและประเมินผลร่วมกัน 2) การดาเนินการพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ ส ถานประกอบการต้ อ งการ คื อ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ในรายวิช าช่า งเดิน สายไฟ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ชานาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมากที่สุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัย
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
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การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 2) เพื่อประเมินผลการนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติ
ผลการวิจั ย พบว่า 1. ผลการพัฒ นาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพั ฒ นา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 1.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ได้ จ ากการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
UNESCO Model ซึ่งประกอบด้ว ย 2 วงจรคือ วงจรที่ 1 วงจรการพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการประเมินความต้องการจาเป็น (2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (3) ขั้นการทดลองและปรับปรุง หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ (4) ขั้นการประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สาหรับวงจรที่ 2 วงจรการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตร
รายวิชาฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (5) ขั้นการออกแบบและจัดทาแผนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (6) ขั้นการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (7) ขั้นการนาแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะไปใช้จริง และ (8) ขั้นการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะ
นนท์ อนัคกุล (2560) ได้วิจัยเรื่อง การนาเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการตามการรับรู้ของนักศึกษา ครู ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้นาชุมชน ในด้านหลักสูตร ด้าน
ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน ด้านการ
วัดและประเมินผล ตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้นาชุมชน ที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามแบบประเมิน ค่าแบบลิเคิร์ต (Likert’s Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทาการจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยรวมอยู่ที่ระดับ
เป็นจริงมาก ปัญหาด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสถานที่ใช้สอน และฝึกงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการน้อย และผู้สาเร็จการศึกษาไม่
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการวัด และประเมินผล โดยรวมอยู่ที่
ระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่ การติดตามและประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่ต่ อเนื่อง ความต้องการ
ด้านหลักสูตรและด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ที่ระดับความต้องการปานกลาง แนวทางใน
การจัดการฝึกอบรม ด้านหลักสูตร ควรสารวจความต้องการของนักศึกษา และร่วมมือกับท้องถิ่น และ
แหล่งอาชีพ สถานประกอบการณ์ ปรับปรุง หลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ด้านครู ผู้สอน ควรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อุทิศตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา
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เอาใจใส่ทุ่มเทในการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ 80% ใช้
เทคนิคการสาธิต ด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน ควรปรับปรุงบริเวณรอบโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย
ถูกสุขอนามัย ด้านการวัดและประเมินผล มีการวัดผลการเรียนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติงานในทุก ๆ
บทเรียนย่อย ควรใช้วิธีที่หลากหลาย และติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
นิติ นาชิต (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนา
รูปแบบการประเมิน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจไปใช้ใน
สถานศึกษาส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อหาประสิ ทธิภ าพของหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 5 คน และกลุ่มทดลอง
ใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม จ านวน 24 คน ซึ่ ง ได้ จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้การวิ จัย คือ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 2) แบบประเมิน
ความสอดคล้อง 3) ใบงาน 4) แบบทดสอบ และ 5) แบบประเมินการจัดการฝึกอบรม การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนารูปแบบการประเมิน หลักสูตร
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตามแนวคิ ด การประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง อ านาจไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษาส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ 2) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการนารูปแบบการประเมิ นหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอานาจไปใช้ในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพของค่า E1/E2 เท่ากับ 82.41/89.86 และมี
ผลการประเมินการจัดการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
อุไรวรรณ พูลสมบัติ (2560) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นสากล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
สากล และเสนอยุทธศาสตร์และตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การกาหนด
ตัวชี้วัดและการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน สู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง และการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน กาหนดองค์ประกอบหลักคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยวิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วย
โปรแกรม สาเร็จรูปทางสถิติ ระยะที่ 2 การเสนอยุทธศาสตร์และตรวจสอบความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน
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ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่
มีความเหมาะสม 53 ตัวชี้วัด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านวิชาการ 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการคิด 5) ทักษะการแก้ปัญหา 6) ทักษะชีวิต 7) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยค่าสถิติวัดความสอดคล้อง ขององค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะ 3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลโลก ซึ่งมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมาก
วศิ นี รุ่ งเรื อง (2560) ได้ ป ระเมิ น เรื่ อ ง การประเมิ น สมรรถนะผู้ เ รี ย นตามหลั ก สู ตร
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ พุทธศั กราช 2556 สาขาวิช าธุรกิจค้าปลี ก ระบบทวิภ าคี ของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา โดยประเมินสมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัย รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ระดับชั้นปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 คน 2) ครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน 7 คน 3) ครูนิเทศ จานวน
1 คน และ 4) เพื่อนร่วมงานของผู้เรียน จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
ตนเองและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยประเมินสมรรถนะผู้เรียนช่วงฝึกอาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ซึ่งผู้เรียนฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาค
เรี ย นที่ 1-2 ปี การศึกษา 2557 จนถึงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ผู้เรียนในแต่ละด้านโดยรวม พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สาหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป อยู่ในระดับมาก
มณฑา บัวศิริ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การนาความรู้ไปใช้ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการนาความรู้ไปใช้ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ในด้านการประกอบอาชีพ
ด้านการยกระดับความรู้ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปรียบเทียบการนาความรู้ไปใช้ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 3 ด้าน ประชากรที่ใช้ใน
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การวิจัย ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี จานวน
345 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เพชรบุรี นาความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประกอบอาชีพ
นาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านยกระดับความรู้และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนาความรู้
ไปใช้อยู่ในระดับมาก 2) ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ที่
มีเพศต่างกัน นาความรู้ไปใช้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึก
อาชีพระยะสั้น ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง มีวั ตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้นของหน่วยงานจัดฝึกอาชีพระยะสั้นของรัฐ ในแง่
ของความส าเร็จ ของการบรรลุ วัตถุประสงค์ ห รือเป้าหมายของการจัดฝึ กอาชีพระยะสั้น และการ
พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย อัตราประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่าง
แต่ละแห่ง รวมทั้งเสนอข้อพิจารณาปรับปรุงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่จัดการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิผล
คือ อัตราการว่างงานของผู้สาเร็จการฝึกที่ติดตามได้นี้อยู่ในระดับที่ไม่สู่งเกินไป และมีแนวโน้มลดลง
ผู้สาเร็จการฝึกส่วนใหญ่มีงานทาตรงตามสาขาวิชาที่ได้รับการฝึกถึง 2 ใน 3 ของผู้เข้ารับการฝึกที่
ติดตามได้ และผู้เข้ารับการฝึกสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 75% ในอัตราที่
เพิ่มขึ้นทุกปี
สุจินต์ วังใหม่ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ สร้างองค์ประกอบ และติดตามผลการดาเนินงานตามรูปแบบศูนย์
ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน ใช้วิธีดาเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ พัฒนารูปแบบ และสร้างองค์ประกอบ คือ คู่มือดาเนินงาน คู่มือพัฒนาครู ผู้สอน และ
คู่มือพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน โดยใช้ ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
จ านวน 24 และ 12 คน ตามล าดับ จากนั้นดาเนินงานตามรูป แบบโดยการพัฒ นาครู ผู้ ส อนและ
เจ้ าหน้ าที่ และฝึ กอบรมประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่ มตัว อย่างจานวน 148 คน เรียนตามหลั กสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 3 วิชา คือ วิชาช่างตัดผม ช่างซ่อมจักรยานยนต์และช่างเครื่องหนัง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) และมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือดาเนินงาน คู่มือพัฒนาครู และคู่มือพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80 4.84 และ 4.87 ตามลาดับ) ครูผู้สอนและบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนามากที่สุด และมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังฝึกอบรมสู่งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชาชนทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ย 72.93% และนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
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ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมากที่สุดที่ระดับร้อยละ 90.67 ส่วนที่เหลือนาไปใช้พัฒนาอาชีพเดิมและ
นาไปสร้างอาชีพใหม่
ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน และพัฒนารูปแบบ
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จานวน 1,932 คน จาก 322
โรงเรียน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการ
สนทนากลุ่ มย่ อยโดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก วิเคราะห์ ข้อมู ล ใช้ การหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. สภาพความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนในการบริ ห าร
โรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน ด้านร่วมคิดด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมดาเนินการและด้าน
ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน 2. รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ ส่วนที่
1 หลักการของรูป แบบใช้หลั กการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลักความสอดคล้ องกับบริบ ทของ
โรงเรี ย น หลั ก การพึ่ ง ตนเองของโรงเรี ย น และหลั ก การพั ฒ นาตนเองของโรงเรี ย น ส่ ว นที่ 2
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชน เข้ามาให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และ
เพื่ อ น าเสนอแนวทางในการน ารู ป แบบ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนไปใช้ ส่ ว นที่ 3
สาระส าคัญของรู ป แบบ ประกอบด้ว ย มิติด้านหน้าที่ทางการบริห าร ได้แก่ การวางแผนการจัด
องค์การการนา และการควบคุม กากับ ติดตาม ในมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่ว ไป
และในมิติคุณลักษณะของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ
ส่วนที่ 4 แนวทางการนารูปแบบไปใช้ โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และส่วนที่ 5 เงื่อนไข
ความส าเร็ จ ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ส่ ว นชุ ม ชนขึ้ น อยู่ กั บ ความตระหนั ก เห็ น
ความสาคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
ดิน และ ราห์มาห์ (Din and Rahmah, 1994: 329) ได้ศึกษารูปแบบการมีสวนร่วมของ
ชุมชนกับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันตกของประเทศมาเลเชีย ในการพัฒนาใหนักเรียนใน ชนบท
ได้ มีความสะดวกในการศึกษาเลาเรียน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ การ
สังเกต และการวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการมีสวนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนมี
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ทั้งแบบลางสู่บน (Bottom-up approach) และแบบบนลงลาง (Top-down approach) ในขณะที่
โรงเรียนในชนบทขาดการเหลียวแลจากรัฐมาก ผู้นาชุมชนตองใชวิธีการในการมีสวนร่วมเพื่อแสวงหา
งบประมาณและวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ผลการศึกษาในครั้งนี้
ทาใหมีการศึกษาวิจัยรู ปแบบการมีส วนร่ว มแบบลางสู่ บน (Bottom-up approach) อีกมากมาย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในภาคตะวัน ออกของประเทศมาเลเชีย ซึ่ งเป็น พื้นที่ที่มีความแตกตางกั น ทั้ ง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย
เดรก (Drake,1996) ได้ศึกษาเรื่ อ งการเพิ่ ม การมีส่ ว นร่ว มในการศึ ก ษาของชุ มชน :
มุมมองของผู้รับบริการ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยผู้รับบริการโรงเรียน St. Louis 12 แห่ง จานวน
115 คน เกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งเสริมหารมีส่วนร่วมในการศึกษากับชุมชน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการที่
จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การจัดเตรียมเนื้อหาสาระของโปรแกรมที่เหมาะสม
กาจัดอุปสรรคในการมีส่วนร่วม และการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักในโอกาสที่จะมีการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน
ริเรย์ (Riley,1997: 155-167) ได้เสนอแนวคิดว่า การรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบ
เดี ย วกั บ เครื อ ข่ า ย (Networks) และโรงเรี ย นควรด าเนิ น การรวมพลั ง โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสาเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น ความซื่ อสัตย์
และความไม่เห็นแก่ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึก ษา
กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารการศึกษา ให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลทาให้เกิดการบริหารโดยเครือข่ายในระดับโรงเรียนและสถาบัน
ต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1994 มีการจัดตั้งหน่วยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษา เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอานาจการบริหารแล้ว
ผลจากการบริหารงานโดยเครือข่าย ทาให้เกิดความเป็นธรรม มีการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้
สก๊อต และ ทูเมย์ (Scott and Twomey, 1988) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปทานในระยะ
ยาวเกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการ ความต้ อ งการมี อ าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น
ผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า การที่บิดามารดาหรือครอบครัวของนักศึกษาที่ ประกอบธุรกิจด้วย
ตนเอง มีส่วนทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
แอนซาร์ (Anzar, 1998) ได้ศึกษาสารวจปัจจัยที่ส่งเสริมความคงทนของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาในบาโลกิสถาน ประเทศปากีสถาน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต
และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแล้ววิเคราะห์คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในบาโลกิสถาน ประเทศ
ปากีสถาน โดยใช้โรงเรียนประถมหญิงที่ คณะกรรมการการศึกษาหมู่บ้านตั้งขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา
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ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านที่ศึกษาเป็นผลมาจาก 1) ความ
ต้องการของชุมชนในการแก้ปั ญหาสภาพชุมชนโดยใช้การศึกษา 2) ธรรมเนียมปฏิบัติของความ
รับผิดชอบของชุมชนผ่านทางข้อตกลงที่เขียนขึ้น 3) การมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างกระตือรือร้นของ
ผู้เป็นมารดาในท้องถิ่น 4) บทบาทผู้อานวยความสะดวก (NGO) ในการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องและการ
กระตุ้นแรงจูงใจของกลุ่มชน 5) การสื่อสารแบบเปิดระหว่างคณะกรรมการการศึกษาหมู่บ้านและผู้อื่น
และความเป็นเอกพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้าน
เรเชน (Rechen, 2001) ได้วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
สิ่งที่ถูกต้องที่ควรได้รับ พบว่า สมรรถนะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นตัวชี้
ทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตตัวบุคคลซึ่งเป็นทุนมนุษย์ อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการบริการ
และเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการติดตามงานและเป็นตัวขับเคลื่ อนความสาเร็จที่สาคัญขององค์ การ
ประกอบด้วย 1) ความสามารถให้เกิดอิทธิพลหรือชักชวน 2) ทักษะระหว่างบุคคล 3) ความรู้ทาง
เทคนิค 4) ความสามารถในการจัดการกับความคลุมเครือ
แพนด้า (Panda, 2001) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสาเร็จของผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์ เครื่องบ่งชี้ที่สาคัญตามสภาพแวดล้อมของประเทศอินเดีย พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ
มากกว่ า จะประสบความส าเร็ จ ที่ ม ากกว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า ระดั บ การศึ ก ษามี
ความสั มพัน ธ์อย่ างมี นั ย ส าคั ญต่ อ ความส าเร็จของธุร กิจโดยที่ ผู้ ประกอบการที่ มีก ารศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีประสบความสาเร็จน้อยกว่าผู้ประกอบการที่สาเร็จการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประสบการณ์การทางานในอดีตที่ต่างกันมีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จ
ของธุรกิจ
คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and Ashworth, 2004) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความ
ร่วมมือและร่วมทางานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ ข้อมูลภูมิหลัง
ผู้ตอบคาถาม (Background information) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment factors) รูปแบบ
การฝึกงาน (Training model) ปัญหาบุ คลากร (People issues) ลักษณะความร่วมมือ (Background
characteristics) และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships between
institutions and industry employers) ผลการวิ จั ยพบว่ า สิ่ งที่ สนั บสนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ มี
ประสิทธิผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือ กัน
2) มี เ ป้ า หมายและจุ ด มุ่ ง หมายที่ ต รงกั น รวมทั้ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มของทั้ ง สถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้นา
ทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
นวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วย
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เวลาและอื่น ๆ กับความเต็มใจที่จะลองทา 8) ความรู้ใหม่ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะนาไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนโรงสร้างขององค์การ
ชูนโนเวอร์ (Schoonover, 2005) ได้ศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบ ว่าสมรรถนะ
เป็นบทสรุปของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้นความรู้อย่าง
เดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะเว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นจะนามาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบผลสาเร็จ จึง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น ความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของราคาใน
ตลาด ถือเป็นความรู้แต่ความสามารถในการนาความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของราคาใน
ตลาดมาพัฒนารูปแบบการกาหนดราคาได้นั้นจึงจะถือเป็นสมรรถนะ ทักษะอย่างเดียวไม่ถื อเป็น
สมรรถนะ แต่ทักษะที่ก่อให้เกิดผลสาเร็จอย่างชัดเจนถือเป็นสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น ความสามารถใน
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เ ป็นทักษะแต่ความสามารถในการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดให้
แตกต่างจากคู่แข่งถือเป็นสมรรถนะ และสมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติแต่เป็นแรงขับภายในที่
ทาให้ บุ คคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่ งที่เป็นเป้าหมายของเขา ตั ว อย่างเช่น การต้องการ
ความสาเร็จเป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่ต้องการสร้างผลงานที่ดี แต่ความสามารถใน
การทางานสาเร็จได้ตรงตามเวลาที่กาหนดจึงถือเป็นสมรรถนะ
เคเนดี้ และ เดรสเซอร์ (Kennedy & Dresser, 2005) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสร้ า ง
สมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สรุปว่าความฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะทาให้องค์การ
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสามารถที่ลูกจ้ างนามาใช้ในการจัดงานทาให้งานเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการทางานขององค์การต้องอาศัยความสามารถของคณะทางาน การ
จั ดการโดยใช้ความสามารถและยุ ทธศาสตร์ทางธุรกิจ การกาจัดจุดอ่อนและกาจัดคู่แข่ง เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จต้องอาศัยกระบวนการและความสามารถ กุญแจสาคัญสาหรั บองค์การที่จะประสบ
ผลสาเร็จจะต้องมีการวางแผนจัดบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ ซึ่งต้องคานึงถึงวิธีการจัดการกับ
ความสามารถอย่างไร จะจัดรูปแบบความสามารถเฉพาะได้อย่างไรให้เหมาะสมกับงานและจะจัดการ
กับผลกระทบต่อความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร
โรส และคณะ (Rose, Kumar, and Yen, 2006) ศึกษาวิจัยเรื่องพลวัตรของปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ พบว่า ระดับการศึกษาที่สู่งกว่าจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการ มีความรอบรู้ และมีทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทาธุรกิจได้ดีกว่า ประสบการณ์การ
ทางานช่วยทาให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และยังช่วยให้พวกเขา
เข้าสู่ธุรกิจที่พวกเขาเคยทางานอยู่ได้ง่ายขึ้น โดยที่ประสบการณ์การทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสาเร็จของธุรกิจ
นอร์วิซ และ อีแวนส์ (Norwich and Evans, 2007: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป
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พบว่า มีห ลากหลายวิธีการที่จะทาให้ โรงเรียนร่วมมือ กันในการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้าน
การศึกษา โดยอธิบ ายในลั กษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปั จจัยที่สั มพันธ์กับการจัดตั้งและการ
ดาเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้นาเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เกิด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางด้าน
การศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการด้านการศึกษา โดยให้
ความสาคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซึ่งมีความ
จาเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
โอซีลิก และเฟอร์แมน (Ozcelik & Ferman, 2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ผลลัพธ์และความสาคัญในการทางานในประเทศตุรกี
เป็นการตรวจสอบ จุดมุ่งหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management : HRM) รวมทั้งการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามมุมมอง
ต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ จากการสร้างทฤษฎีก่อนหน้านี้และหลักฐานที่สังเกตได้บางอย่าง กรอบ
ของสมรรถนะใหม่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาดี ขึ้ น จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ ของการวิ จั ย เน้ น การยื น ยั น การน า
สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรั พยากรบุคคล ทักษะและอุปนิสัยในองค์การต่าง ๆ สิ่งที่ค้นพบใน
การศึกษาครั้งนี้มีสิ่งที่ท้าทายเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างของบุคคลและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การทางานของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดการที่เหมาะสม
สมรรถนะ ก็สามารถสร้างเสริมงานและมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการขององค์การ
และบุคคล
โดยสรุ ป จากการศึ ก ษางานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งทั้ง ในประเทศและงานวิจัย ต่ างประเทศ ที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการแบบผสมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การดาเนินการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ
คือ หลักการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ขอบข่ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการของ
รูปแบบ จากการศึกษาทาให้ ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ แนวคิดนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากศึกษาวิเ คราะห์ สั งเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารูปแบบซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี การทดลองใช้และการประเมินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3) การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังภาพที่ 3
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ศึกษาสภาพและแนวทาง
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ศึกษาด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะจาก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561), สานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554), สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ทฤษฎี
วงจรคุณภาพของเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (1995) และหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ ไวท์ (1982)
สร้างรูปแบบ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทยั ธานี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทดลองใช้รปู แบบ
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประมินผลการใช้รปู แบบ
1. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด เจตคติและกิจ
นิสยั ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ จนประสบผลสาเร็จ
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
5. จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทยั ธานี

ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยมีขั้นตอนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของชุ มชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
ตอนที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

กระบวนกำรดำเนินกำรวิจัย
กระบวนการดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ตอน ดังกล่าว มีกระบวนการดาเนินการ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมดาเนินการ และผลการดาเนินการ ดังภาพที่ 4
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ขั้นตอนกำรวิจัย

กิจกรรมกำรดำเนินกำร

ผลกำรดำเนินกำร

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

1.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ
1.3 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน

- ได้ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัย
- ได้ข้อมูลสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ
- ได้ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน

2. การสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี

2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
2.2 ยกร่างรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนา
กลุ่มและประเมินรูปแบบด้วยแบบ
ประเมิน

- รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

3. การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

- ทดลองใช้รูปแบบ ทีพ่ ัฒนาขึ้นใน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทยั ธานี และใช้
กับชุมชน โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบ
และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบ จานวน 4 โครงการ
ตามแผนการทดลอง

- ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ภาย
ใต้โครงการทดลองรูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะผู้เรียน
- ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลัง
การเข้าร่วมโครงการด้วยการประเมิน
ตนเอง

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

- ดาเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้วยแบบสอบถาม
และ แบบรายงาน

- ผลสั มฤทธิ์ สมรรถนะผู้ เรี ย นหลั ก สู ตร
วิ ชาชี พระยะสั้ น กลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ
- จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามี
งานทาและเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น
- จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการ
ใช้รูปแบบ

ภำพที่ 4 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ในการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1.1 กำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
1.1.1 แหล่งข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่ อ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ในการศึ ก ษาสภาพและแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
1.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่เป็นตารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
1.2 กำรศึกษำสภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี
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1.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 31 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 33 คน รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 จานวนประชากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จาแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
รวม
2. ครูผู้สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการทาหน้าที่สอน
2.3 ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนประชำกร
2
2
9
13
9
31
33

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 29 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 43) ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
1. จาแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิใช้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็นตัวแบ่งชั้น
2. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
3. ทาการสุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในแต่ละชั้นภูมิ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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ตำรำงที่ 8 จานวนกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จาแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
รวม
2. ครูผู้สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการทาหน้าที่สอน
2.3 ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
2
2
8
13
8
29
31

1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาสภาพการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นแบบ
กาหนดคาตอบให้เลือก
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้อยคา ภาษาที่ใช้ และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)
5. นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณ
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกข้อ
คาถาม ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
แ ล้ ว พิ จ า ร ณ า เ ลื อ ก ข้ อ ร า ย ก า ร ที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แ ต่ 0. 5 ขึ้ น ไ ป
บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สุโขทัย จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.962 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
8. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
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1.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1) ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและของครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ของครูผู้สอน ให้ครบตามจานวนที่ต้องการ
3) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา
จานวน 2 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จานวน 29 ฉบับ ได้รับคืน
จานวน 29 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคืนรวมทั้งสิ้น จานวน 31 ฉบับ แล้วนามาตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
1.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุ ทัย ธานี วิเคราะห์ ข้อ มูล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การแปลความหมายโดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.3 กำรศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี
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1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 7 คน โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหาร
สถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ อาจารย์ ใ นมหาวิ ทยาลั ย ที่ มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 4 คน กลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรในชุมชน ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน (รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ในภาคผนวก ก)
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interviews) ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์
3. กาหนดประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการ
นาข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1.1
และ 1.2 มาประกอบในการกาหนดกรอบและเนื้อหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์
4. สร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างเกี่ ยวกั บแนวทางการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วยประเด็นการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ 1) ด้านการกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) ด้านการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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5. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์
6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1) ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพื่อขอความร่วมมือ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เป็ น ผู้ ให้ ข้อมูล พร้ อมทั้งนัดหมายผู้ ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์
2) ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ไปยังผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพื่อให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบแนวคาถามและเตรียมการตอบ
3) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการสัมมนา
4) ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ และจดบันทึกด้วยตนเอง
1.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งนา
เนื้อหาที่จดบันทึกไว้ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูป แบบกำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อำชี พ อำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ในการสร้ างรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
2.1 สังเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
2.1.1 แหล่งข้อมูล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพั ฒนา
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สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการ
สัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ในตอนที่ 1
2.1.2 วิธีกำรสังเครำะห์ข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จากการศึกษาด้วยแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ ในตอนที่ 1
2. กาหนดประเด็นการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ด้านการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้าน
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. ดาเนินการสังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถาม
สภาพและการสัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและ
การสัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเตรียมข้อมูลนาไปยกร่างรูปแบบในการสนทนา
กลุ่มต่อไป
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2.2 ร่ ำงรู ป แบบกำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อำชี พ อำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี
การร่ างรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่ม ดาเนินการดังนี้
2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมกันยกร่างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) เพื่อยกร่ างรู ป แบบ โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 2 คน ครู ผู้ สอน จ านวน 3 คน รวมจานวน 5 คน บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ แทนจาก
ผู้ ป ระกอบการ จ านวน 2 คน ผู้ แ ทนจากชุ ม ชน จ านวน 2 คน และนั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ จานวน 2 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 11 คน (รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในภาคผนวก ก)
2.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ฉบับที่ 4 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
กำรสร้ำงประเด็นคำถำมกำรสนทนำกลุ่ม
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการสร้างประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ศึกษาหลักการตั้งประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
3. สร้างประเด็นคาถามโดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และ
ข้อมูลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ ในตอนที่ 2.1 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อการ
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ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม โดยดาเนินการ
ตามลาดับ ดังนี้
1) ผู้วิจัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่ วยงานต้นสังกัด เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และบุคคลในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ ที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อเข้าร่วม
สนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบ
2) ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
สนทนากลุ่ม และสรุปผลการวิจั ยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2.1 มาพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบ การสนทนากลุ่ม เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้า
3) การสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ผู้วิจัยเชิญ นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้ า ง
รูปแบบ มาเป็นผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก
ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 11 คน
(2) ผู้ ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม แนะน าผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม และชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม
(3) ผู้ วิ จั ย น าเสนอความเป็ นมาและกระบวนการวิจั ยเรื่อ งรูป แบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยย่อและนาเสนอผล
การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ด้วยเอกสารและเพาเวอร์ พอยท์ (PowerPoint) ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ มทราบเป็นข้อมูล
เบื้องต้น
(4) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นขั้นตอนตามลาดับ
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(5) ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของ คีเวส (Keeves, 1988: 561565); จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74); บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman,
1982: 70-76) และ ทิศนา แขมมณี (2552: 220) ได้รูปแบบและจัดทาคู่มือเพื่อดาเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น เพื่อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทั ย ธานี
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ ป ระกอบที่ 4 การติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบโดยกำรสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดใน
การดาเนินงาน ดังนี้
2.3.1 กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ผู้วิจัยจัดการ
สนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่า งน้ อย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จานวน 3 คน
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กลุ่มที่ 2 เป็นหรือเคยเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 3 เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือผู้บริหารในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 3 ปี จานวน 3 คน
2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยข้อใด
ข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีประสบการณ์อย่ างน้ อย 5 ปี จานวน 3 คน 2) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลั ย ที่มี
ความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
จานวน 2 คน 3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จานวน 2 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ ในภาคผนวก ก)
2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
ฉบับที่ 5 ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions)
เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ฉบับที่ 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
เครื่องมือฉบั บที่ 5 ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion
Questions) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี มีวิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
กำรสร้ำงประเด็นคำถำมกำรสนทนำกลุ่มตรวจสอบรูปแบบ
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพื่อกาหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม
2) ก าหนดประเด็ น ค าถามในการสนทนากลุ่ ม เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา
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3) นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นในการสนทนา
กลุ่มเพื่อนาไปใช้ในการสนทนากลุ่มต่อไป
ฉบั บ ที่ 6 แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ ว มของชุ มชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทั ยธานี เป็นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อยที่สุด
กำรสร้ำงและหำคุณภำพของแบบประเมินคุณภำพของรูปแบบ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินรูปแบบ
3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ
4. นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านการบริห ารสถานศึกษา เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด
5. นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาคานวณ
หาค่ า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิ จ ารณาเลื อ กข้ อ รายการที่ มี ค่ า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่
0.80 ถึง 1.00
6. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
1) ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม
พร้อมทั้งแจ้งกาหนดการสนทนากลุ่ม และแนบเค้าโครงการวิจัย และรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี รวมทั้ ง ประเด็ น ในการตรวจสอบ เพื่ อ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม
2) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการสัมมนา
3) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ
และบันทึกย่อระหว่างการประชุม โดยมี ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม ผู้วิจัยนาเสนอร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผลการ
สนทนากลุ่มไปพร้อม ๆ กับผู้บันทึกการประชุม ซึ่งมีขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ และประเด็นการตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ให้กับผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเข้าใจตรงกัน
(2) ผู้วิจัยนาเสนอสรุปกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาในขั้นที่ 1 และขั้น
ที่ 2.1, 2.2 ก่อนได้ร่ างรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
(3) ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ตามลาดับประเด็นในการสนทนากลุ่มครั้งนี้
(4) ผู้ ด าเนิ นการสนทนากลุ่ มและคณะผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ร่ วมกั นสรุ ปผลการ
ตรวจสอบและการวิพากษ์รูปแบบในประเด็นต่าง ๆ ตามฉันทามติที่ประชุม และให้ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติมบางประเด็นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
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1) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมิน
2) ผู้วิจัยประสานงานโดยตรงกับผู้ประเมินอีกครั้งทางโทรศัพท์เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3) ผู้วิจัยส่งแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
4) ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมินที่ส่งคืนมาให้ได้จานวนตามที่ต้องการ
และนามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม และด้านความ
เป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น าข้อมูลมาวิ เคราะห์ ตามเกณฑ์ การแปลความหมายข้ อมูล ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มี
ความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อยที่สุด
โดยพิจารณาจากข้อคาถามที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00
แสดงว่ารูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
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อุทัยธานี โดยดาเนินการทดลองตามคู่มือการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภายในขอบเขตองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบหลัก และ
โครงการ 4 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบ รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจและสอบถามจากการประเมิน
ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบ
3.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้แก่ ทดลองใช้ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ทดลองใช้รูปแบบเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และชุมชนเครือข่ายความร่วมมือของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 1) ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) ชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบ โดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 20 คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จานวน 3 รายวิชา
3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจานวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน
2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร จานวน 30 ชั่วโมง
2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร จานวน 75 ชั่วโมง
2.3 วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จานวน 75 ชั่วโมง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็น ผู้เรียนสาขาอาชีพอาหารและโภชนาการ
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ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน
5 คน ผู้เรียน จานวน 20 คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 47 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
4. โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน
10 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 62 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน
ของวิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
หลังทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ดังนี้
4.1 ประเมินโครงการที่ ใช้ ในการทดลองรู ปแบบการเสริมสร้ างสมรรถนะ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ดังนี้
4.1.1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.1.2 ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.2 ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานการทดลองใช้รูปแบบตามแผนกิจกรรม
และระยะเวลาที่กาหนด
โครงการทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย

140
สารพัดช่างอุทั ย ธานี และจ านวนกลุ่ มตัวอย่ างในแต่ละโครงการ โดยแยกตามสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 โครงการทดลองใช้รู ปแบบและจานวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งแยกตามสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่ำง (คน)
โครงกำรทดลองใช้รูปแบบ

ผู้บริหำร
ครูผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน
สถำนศึกษำ
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
2
20
20
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
30
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
2
5
20
20
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
2
10
30
20
อาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
3.2 เครื่องมือในกำรวิจัย
การทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ใช้เครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

รวม
42

30

47

62
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- คู่มือการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการร่ว ม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ฉบับที่ 8 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
2. โครงการกระบวนการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฉบั บ ที่ 9 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ร่ วมกิ จกรรมภายใต้ โ ครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฉบับที่ 10 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่ม
เย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ฉบั บ ที่ 11 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ร่ วมกิ จกรรมภายใต้ โ ครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
ฉบับที่ 12 แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
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4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฉบั บ ที่ 13 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ร่ วมกิ จกรรมภายใต้ โ ครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฉบับที่ 14 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. คู่ มื อการใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการเขียนคู่มือการใช้รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้
รูปแบบ ขอบเขตการทดลองใช้รูปแบบ เงื่อนไขและข้อจากัดในการนาคู่มือไปใช้ และความหมายของ
คาที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นที่ 2 รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ส่ ว นที่ 3 แนวทางการดาเนินงานทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ปฏิทินการทดลองใช้ รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และรายละเอียดในการ
ดาเนินงานตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ
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ส่วนที่ 4 เครื่องมือในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1.3 นาคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยสอบถาม
ความคิดเห็ น จากผู้ บริ หารสถานศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยถามในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
คู่มือการใช้รู ปแบบ การเรี ย งล าดั บ ของเนื้ อ หาและภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมและชั ด เจนในการ
ออกแบบแนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ความสะดวกในการนาไปใช้ และความเป็น
ประโยชน์สาหรับการนาไปใช้ในสถานศึกษา
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นและเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์ระดับความคิดเห็น
ระดับ 5
หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
ระดับ 3
หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย
ระดับ 1
หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
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1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ
3) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ต้องการ
ประเมิน
4) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามเป้าหมายของ
โครงการและลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
5) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อห า
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้ อ ยค า ภาษาที่ ใ ช้ และความครบถ้ ว นของรายการในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)
6) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
มาคานวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
แล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กข้ อ รายการที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไป บุญชม ศรีสะอาด
(2554: 71) ซึ่งรายการคาถามมีความเหมาะสมนาไปใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
8) นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นา
ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิ ศ
(2551: 86-88) เกณฑ์ ก ารหาความเชื่ อ มมั่ น ก าหนดไว้ 0.80 ขึ้ น ไป ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ

145
แบบสอบถามฉบับที่ 7 มีค่าเท่ากับ 0.829 ฉบับที่ 9 มีค่าเท่ากับ 0.915 ฉบับที่ 11 มีค่าเท่ากับ 0.863
และฉบับที่ 13 มีค่าเท่ากับ 0.889 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบประเมิน ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โ ครงการทดลองใช้
รูปแบบ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ
3) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
4) สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการประเมิน
ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลั งการเข้าร่ว มโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
5) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้ อ ยค า ภาษาที่ ใ ช้ และความครบถ้ ว นของรายการในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)
6) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
มาคานวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
แล้วพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด
(2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข)
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7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
8) นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นา
ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามฉบับ ที่ 8 มีค่าเท่ากับ 0.870 ฉบับที่ 10 มีค่า เท่ากับ 0.902 ฉบับที่ 12 มีค่า เท่ากับ
0.891 และฉบับที่ 14 มีค่าเท่ากับ 0.900 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.3.1 กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบ
3.3.2 สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลในชุมชน
3.3.3 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน วิธีการดาเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
3.2.4 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการในปีการศึกษา 2562
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. กาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง
เดือน เมษายน 2563
2. จัดทาแผนการดาเนินการทดลอง แสดงดังตารางที่ 10
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ตำรำงที่ 10 แผนการดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
กิจกรรม/กระบวนกำร
วิธีดำเนินกำร/กำรพัฒนำ
1. ดาเนินโครงการร่วม 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
จัดทาแผนงาน
ผู้ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กาหนดเป้าหมายการ 2. ดาเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็น
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาหารและ
อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โภชนาการ เพื่อการ
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
เป็นผู้ประกอบการ
3. ร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมาย
โดยการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
ของชุมชน
อาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
2. ดาเนินโครงการ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
กระบวนการ
ผู้ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เสริมสร้างสมรรถนะ 2. ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
อาหารและ
3. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
โภชนาการ หลักสูตร
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
การเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการโดย
ชุมชน
การมีส่วนร่วมของ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ชุมชน
โครงการ

ผลที่ได้รับ
ระยะเวลำ
1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรมภายใต้
- พฤษภาคม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
2562
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
ติดตามผล
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน ตลอด
การวางแผนและกาหนดเป้าหมาย
ปีการศึกษา
การดาเนินงาน เน้นเพื่อการเป็น
2562
ผู้ประกอบการ
3. มีแผนงานและเป้าหมายในการ
ดาเนินงานเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรมภายใต้
- มิถุนายน
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
2562
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
ดาเนินการ
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน และ
การวางแผนและกาหนดเป้าหมาย
ติดตามผล
การดาเนินงาน
ตลอด
3. มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
ปีการศึกษา
อาชีพอาหารและโภชนาการ
2562
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
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ตำรำงที่ 10 (ต่อ)
กิจกรรม/กระบวนกำร
3. ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็น
ผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

วิธีดำเนินกำร/กำรพัฒนำ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
ผู้ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

4. ดาเนินโครงการ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้
ติดตามและ
ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเมินผลผู้เรียน
2. ดาเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็น
กลุ่มอาชีพอาหาร
ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของ
และโภชนาการ
ชุมชนทีเ่ กี่ยวข้อง
หลักสูตรวิชาชีพระยะ 3. ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สั้น
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

5. การประเมินผล

6. การรายงาน

ผลที่ได้รับ
1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนและกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงาน เน้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
3. มีการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. มีการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่าง
ต่อเนื่อง

- วิทยาลัยประเมินผลงานที่ได้จากการ - ผลการดาเนินงานตาม โครงการ
ดาเนินงานตาม โครงการที่ใช้
และกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม - รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลำ
- พฤษภาคม
2562 –
เมษายน 2563
ดาเนินการและ
ติดตามผล
ตลอดปี
การศึกษา
2562

- เมษายน 2563
และติดตามผล
ตลอดปี
การศึกษา
2562

มี.ค. 2563

เม.ย. 2563

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12
และ ฉบับที่ 14 และแบบประเมินตนเอง ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจและการประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายโดย
การกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมาย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรใช้ รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี
ผลการประเมินผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการดังนี้
4.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการประเมิน ผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย
4.1.1 สมรรถนะผู้เรียนหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้นหลั งการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน
จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.1.2 จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปประกอบธุร กิจจน
ประสบผลสาเร็จ แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
แหล่งข้อมูล จากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.1.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.1.5 จานวนความร่วมมือ ของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แหล่งข้อมูล งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
4.2 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย
ฉบับที่ 15 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2562
ฉบับที่ 16 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพั ดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ฉบับที่ 17 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ฉบับที่ 18 แบบรายงานจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ
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ฉบับที่ 19 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นหลั ง การ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2561-2562
ฉบับที่ 20 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ฉบั บ ที่ 21 แบบรายงานจ านวนความร่ว มมื อ ของชุม ชนหลั ง การใช้ รู ป แบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
1. ฉบับที่ 15 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามข้อกาหนดของแบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้ น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ของวิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปีการศึกษา 2562
2. ฉบับที่ 16 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา
2562 ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามข้อกาหนดของแบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการปฏิบัติและทักษะการคิด ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
3. ฉบับที่ 17 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามข้อกาหนดของ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้าน
เจตคติและกิจนิสั ยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ของวิทยาลั ย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
4. ฉบับที่ 18 แบบรายงานจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามข้อกาหนดของแบบรายงานจานวนผู้เรียนที่
สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
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5. ฉบับที่ 19 แบบรายงานผลสั มฤทธิ์ของผู้เรียนหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลั งการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น เพื่อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทั ย ธานี
ปีการศึกษา 2561-2562 ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามข้อกาหนดของ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
6. ฉบับที่ 20 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี มี ขั้ นตอนการสร้ าง
รายละเอียด ดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะของตัว
แปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้ อ ยค า ภาษาที่ ใ ช้ และความครบถ้ ว นของรายการในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ตนเองมาคานวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ในการคัดเลือกข้อคาถาม ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
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6) แล้วพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด
(2554: 71) ซึ่งรายการคาถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข)
7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
8) นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) ในวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
น าข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.856 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
7. ฉบั บที่ 21 แบบรายงานจ านวนความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนหลั ง การใช้ รู ป แบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตาม
ข้อกาหนดของ แบบรายงานจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบรายงาน จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้รูปแบบ
2) ผู้ วิ จั ยติ ดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานให้ ค รบตามจ านวน
ที่ต้องการ
3) หลังจากติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานได้ครบตามจานวนที่
ต้องการแล้ว นามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบรายงาน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและผลที่ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การแปลความหมายโดยการกาหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 102-103)
สูตร
เมื่อ

P

f
 100
N

แทน ค่าร้อยละ
f แทน ความถี่
N แทน จานวนคะแนนทั้งหมด
P

2. ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 34-35)


เมื่อ  =
X
=
n
=

=


n

แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 60-61)
สูตร
เมื่อ

n  x 2   x 
S. D . 
n n  1

2

S. D .

n

x

= ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
= จานวนข้อมูลหรือขนาดตัวอย่าง
= ข้อมูลแต่ละจานวน
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ ศิริชัย พงษ์วิชัย (2554: 141-142)
IOC
เมื่อ IOC

R
N

R
= 
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2556: 117)

เมื่อ



=

k   Si2 
1  2 
k 1 
St 



=
=
=
=

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

n
S i2
S t2
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีแบ่งเป็น
1.1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1.2 ผลศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จากการสอบถาม
1.3 ผลการศึกษาแนวทางการเสริ ม สร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชีพ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 ผลการสร้ า งรู ป แบบการเสริม สร้า งสมรรถนะผู้ เ รี ยน กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งเป็น
2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2.2 ผลการยกร่ า งรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ และจัดทา
คู่มือการใช้รูปแบบ
2.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.1 ผลการศึกษาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.2 จานวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ ประกอบการ จน
ประสบผลสาเร็จ
4.3 ผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรียนหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้ นหลังการพัฒ นาด้ว ยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น เพื่อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพั ดช่างอุ ทั ย ธานี
กาหนดกรอบการดาเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4)
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตารางที่ 11 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ประเด็นที่ศึกษา
1. ด้านเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

แหล่งข้อมูล
สรุปผลการศึกษา
- อุทุมพร จามรมาน (2554: 23) - เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
- มงคล แสงอรุณ (2558)
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
- พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
(2559)
ระยะสั้น ประกอบด้วย
- สุจินต์ วังใหม่ (2561)
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
- คีเวส (Keeves, 1988:560)
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนา
- ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen
วิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น
and Postlethwaite, 1994:
จากสมุนไพร
286)
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2. ด้านกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

แหล่งข้อมูล

- วัลลภา อยู่ทอง (2558:
13-14)
- พิณสุดา สิริธรังศรี (2558:
17-19)
- กานดา เข็มศร (2559)

สรุปผลการศึกษา
2. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
และการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็น
จากสมุนไพร
4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและ
การปฏิบัติวิชาอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงาน
ทาและประสบความสาเร็จ
7. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
- ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประกอบด้วย
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แหล่งข้อมูล
- สโตเนอร์และวานเกล
(Stoner and Wankel,
1986: 44)
- คีเวส (Keeves, 1988:
559)
- ไรย์ (Raj, 1996: 45)

สรุปผลการศึกษา
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
2. มีการจัดและปรับโครงสร้างภายใน
สถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
3. มีรูปแบบการดาเนินการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
เป็นระบบ
4. มีการติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
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3. ด้านการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

แหล่งข้อมูล
สรุปผลการศึกษา
- เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
- การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
(2547: 180-181)
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
- ประเวศ วะสี (2547: 73)
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- กมล สุดประเสริฐ
ประกอบด้วย
(2547: 13)
1. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ
- ชาญชัย อาจิณสมาจารย์
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2548: 40-42)
กับองค์กรในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา
- ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558)
และความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
- สรวง วรอินทร์ (2558)
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ กลุ่ม
- โครเทอร์ Crowther,
อาชีพอาหารและโภชนาการ
(1996: 273)
2. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
- ลูคัส (Lucas, 1998)
ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้
- รอบบินส์ และฟินเลย์
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
(Robbins & Finley,
3. มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของ
1998)
หลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตาม สภาพจริง
4. มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
5. มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน
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4. ด้านการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

แหล่งข้อมูล

- จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม
(2553: 13-14)
- นิติ นาชิต (2560)
- พรทิพย์ มีสัตย์ (2561)
- อิสเนอร์ (Eisner, 1994:
192 - 193)

สรุปผลการศึกษา
6. มีการจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผล
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
- การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติการทาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด
4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติการทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้
หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและ
ประสบความสาเร็จในอาชีพ
7. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
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แหล่งข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน

จากตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้
ด้านเป้าหมายการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสู ตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิช า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้ เรียนสาเร็จการศึกษา
มีงานทาและประสบความสาเร็จ 7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ด้านกระบวนการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสู ตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) มีการจัด
และปรั บโครงสร้ างภายในสถานศึ กษาเพื่ อการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) มีรูปแบบ
การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่
เป็นระบบ 4) มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มี
การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 2) มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 3) มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของ
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หลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 4) มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 5) มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 6) มี
การจัดทาคู่มือการวั ดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติการทาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
และการปฏิบัติการทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
มีงานทาและประสบความสาเร็จในอาชีพ 7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ 8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
1.2 ผลศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จากแบบสอบถาม
1.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในศึกษาสภาพการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

20
11
31

64.52
35.48
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

10
12
6
3
31

32.26
38.71
19.35
9.68
100

รวม

27
4
31

0.00
87.10
12.90
100

4. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

2
29
31

6.45
93.55
100

2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.52 อายุส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 38.71ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 87.10 และปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน ร้อยละ 93.55
1.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยนาเสนอเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เรี ยนกลุ่ มอาชี พอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น 2) ด้ านกระบวนการเสริ มสร้ าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) ด้าน
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สรุปเป็น
ภาพรวมในตารางที่ 13 และนาเสนอเป็นรายด้านในตารางที่ 14 - 17
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยภาพรวม (n = 31)

ด้านที่

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

1

ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3

4

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.86 0.16
ปานกลาง
2.90

0.16

ปานกลาง

2.89

0.07

ปานกลาง

2.94

0.45

ปานกลาง

2.90

0.18

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านที่ 4 ด้าน
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (  = 2.94,
S.D. = 0.45) รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( X = 2.90, S.D. = 0.16) ด้านที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( X = 2.89, S.D. =
0.07) และด้านที่ 1 ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (  = 2.86, S.D. = 0.16)
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31)

ข้อ

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

1

ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบความสาเร็จ
ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3
4
5
6
7
8

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.96 0.28
ปานกลาง
2.72

0.61

ปานกลาง

2.85

0.46

ปานกลาง

3.00

0.34

ปานกลาง

2.94

0.19

ปานกลาง

2.81
2.76

0.39
0.41

ปานกลาง
ปานกลาง

2.84
2.86

0.46
0.16

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 14 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
และการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (  =3.00, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร (  = 2.96, S.D.
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= 0.28) และข้อที่ 5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ (  = 2.94, S.D. = 0.19) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31)
ข้อ

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

1

มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีรูปแบบการดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ
มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2

3

4

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.86 0.28
ปานกลาง

2.92

0.61

ปานกลาง

2.85

0.46

ปานกลาง

2.97

0.34

ปานกลาง
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ตารางที่ 15 (ต่อ)

ข้อ
5

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.93 0.19
ปานกลาง
2.90

0.16

ปานกลาง

จากตารางที่ 15 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.90, S.D. = 0.16)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4
มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (  =2.97,
S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนิ นงานตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (  = 2.93, S.D. = 0.19) และ ข้อที่ 2 มีการจัดและปรับโครงสร้าง
ภายในสถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (  = 2.92, S.D. = 0.61)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น (n = 31)
ข้อ
1

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
2 มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผูป้ ระกอบการ
3 มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ
5 มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน
6 มีการจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.86 0.28
ปานกลาง

2.92

0.61

ปานกลาง

2.85

0.46

ปานกลาง

2.97

0.34

ปานกลาง

2.93

0.19

ปานกลาง

2.85

0.12

ปานกลาง

2.89

0.07

ปานกลาง
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จากตารางที่ 16 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.
89, S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (  = 2.97, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 5 มีการ
วิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน (  = 2.93, S.D. = 0.19) และข้อที่ 2 มีการร่วมวิเคราะห์
หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (  = 2.92, S.D.
= 0.61) ตามลาดับ
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31)

ข้อ

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

1

ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด

2
3

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
3.04 0.76
ปานกลาง

2.94

0.69

ปานกลาง

2.89

0.54

ปานกลาง
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ตารางที่ 17 (ต่อ)

ข้อ

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

4

ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการ
ทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ
ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

5
6
7
8

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ระดับ
S.D.

การปฏิบัติ
2.79 0.48
ปานกลาง

2.95

0.69

ปานกลาง

2.98

0.75

ปานกลาง

3.02

0.77

ปานกลาง

2.99
2.94

0.86
0.45

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 17 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรีย น กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี ด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รีย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุน ไพรได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ (  = 3.04, S.D. = 0.76) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 7 ผู้ เรียนส าเร็จ
การศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ (  = 3.02, S.D. = 0.77) และข้อที่ 8 ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน (  = 2.99, S.D. = 0.86) ตามลาดับ
1.3 ผลการศึ กษาแนวทางการเสริ มสร้ า งสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ นเพื่ อการเป็ นผู้ ประกอบการโดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ผลการสัมภาษณ์มีดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 18 ผลการสัมภาษณ์ ทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลั กสู ตรวิ ช าชี พระยะสั้ นเพื่ อการเป็ นผู้ ประกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 7)
ประเด็นการสัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์
1. ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควร
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร ประกอบด้วย
วิชาชีพระยะสั้น
1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น
จากสมุนไพร
2) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5) ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพ
6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสู ต ร อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
วิชาชีพระยะสั้น
ระยะสั้น ควรประกอบด้วย
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
1) การวางแผนการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เรียน
กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
2) การจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) รูปแบบการดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ
4) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) การร่ วมกั นปรั บปรุ ง แก้ ไข และพั ฒนาผลการ
ด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
3. ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ควรประกอบด้วย
ระยะสั้น
1) การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครู ผู้ ส อน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รใน
ชุ ม ชน เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาและความต้อ งการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ
3) การร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึ ก ษา ด้ ว ยการวางแผนการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4) การร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในพั ฒ นารู ป แบบ เทคนิ ค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรวิช าชี พ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต ร
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ร่วมกับชุมชน
6) การจั ด ท าคู่ มื อ การวั ด และประเมิ น ผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
4. ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม การติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระยะสั้น
ควรประกอบด้วย
1) ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
พั ฒ นาวิ ช าอาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาเครื่องดื่ม
ร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลาย
ชนิด
4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาอาหาร
ว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพได้ ห ลากหลายชนิ ด อย่ า งมี
คุณภาพ
5) เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6) ผู้ เ รี ย นส าเร็จ การศึ ก ษามี ง านท าและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่ ว นร่ว มในการเสริ มสร้า งสมรรถนะ
ผู้เรียน

จากตารางที่ 18 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีดังนี้
ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิช า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภ าพ 6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
มีงานทาและประสบความสาเร็จ 7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
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โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การจัด
และปรั บโครงสร้ างภายในสถานศึ กษาเพื่ อการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การ
ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เป็น
ระบบ 4) การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็น ของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน เพื่อ
รับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ 2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ 3) การร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลั กสูตรสถานศึกษา ด้วยการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4) การร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 6) การจัดทาคู่มือการ
วัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูต รวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาเครื่องดื่มร้อน
และเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด 4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 5) เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบความสาเร็จในอาชีพ
7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ 8) ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพั ฒนา
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการ
สัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ในตอนที่ 1 สรุปได้ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
องค์ประกอบของรูปแบบ
สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน รูปแบบการเสริมสร้า งสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ ม
กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระยะสั้ นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
อุทัยธานี มีเป้าหมาย คือ
1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น
จากสมุนไพร
2) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
5) ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษา
เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 3 การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
สาระของการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย
1) การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ
2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3) การร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
4) การร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ

สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
6) การจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
4. การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม สาระของการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด
4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ
5) เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
6) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
7) ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสาเร็จ
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
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2.2 ผลการยกร่ างรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
การยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยนาข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในตอนที่ 1 และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
มาประกอบการยกร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบ
และจัดทาโครงการทดลองใช้รูปแบบ ดังรายละเอียดในภาพที่ 5
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(ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

3. การมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

4. การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาเครือ่ งดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการคิดและการปฏิบัตวิ ิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
1.4 ผู้เรียนมีทกั ษะในการคิดและการปฏิบัตวิ ิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
1.7 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุม่
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุม่ อาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สัน้
ขั้นที่ 3 การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุม่ อาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามขัน้ ตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผเู้ รียนและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมกาหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน

4.1 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครือ่ งดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
4.5 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
4.6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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ภาพที่ 5 (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

184
จากภาพที่ 5 ผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 เป้ าหมายการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยนกลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ป ระกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้า งสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบ โครงการในการพัฒนา องค์ประกอบย่อย/ตัวแปรของร่าง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิช าชีพระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ นผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุ มชน วิทยาลั ย
สารพัดช่างอุทัยธานี
องค์ประกอบของรูปแบบ/
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนและเย็นจากสมุนไพร
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ/
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้

1.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
1.7 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
- โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด วิธีดาเนินการ
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ดาเนินโครงการ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2. ดาเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้อง โภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3. ร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
วิชาชีพระยะสั้น
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
ขั้นที่ 3 การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ/
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้

ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
- โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
วิธีดาเนินการ
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ดาเนินโครงการ
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
2. ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
เกี่ยวข้อง
สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 3. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
องค์ประกอบที่ 3
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง 3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนว
ระยะสั้น
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ/
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้

3.5 ร่วมกาหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ วิธีดาเนินการ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ดาเนินโครงการ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2. ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
องค์ประกอบที่ 4
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชา
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างมี
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประสิทธิภาพ
4.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาเครื่องดื่มร้อน/
เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้
หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ
4.4 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.5 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบความสาเร็จ
ในอาชีพ
4.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
4.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ/
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ
- โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ดาเนินโครงการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ดาเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

จากตารางที่ 20 แสดงผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่า งอุ ทั ย ธานี โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 8 องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพร
1.2 ผู้ เรี ย นมีความสามารถในการประยุก ต์ใช้ความรู้เ พื่อ พัฒ นาวิช าอาหารว่ า งเพื่ อ
สุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
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1.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบความสาเร็จ
1.7 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้น ที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 3 การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ
ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ อาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
องค์ป ระกอบที่ 3 การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
3.3 มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่ ว มก าหนดรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มี 7 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
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4.1 ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ เพื่ อพั ฒนาวิ ชาเครื่ องดื่ มร้ อนและเย็ นจาก
สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ
4.4 ผู้ เรี ยนมีเจตคติและกิจนิสั ยที่พึ งประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ
4.5 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบความสาเร็จในอาชีพ
4.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
4.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
2.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ของร่าง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีที่สร้างขึ้น โดยจัด
สนทนากลุ่มในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 9 คน ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 1
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ทาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
1.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
1.7 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทา
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสาเร็จ
1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน

จากตารางที่ 21 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
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ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า หลังจากการตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีความเหมาะสม โดยให้ปรับรวมข้อ 1.1 กับ 1.2 เข้าด้วยกันเป็น 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และให้ตัดข้อ 1.6
ตารางที่ 22 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 2
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 ปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ขั้นที่ 3 การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ
ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผล
การดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนา

จากตารางที่ 22 ผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม

193
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยให้ปรับการเขียนขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นให้สั้นลงแต่ ความหมายยังคง
ใจความสาคัญเหมือนเดิม
ตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 3
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 3
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ
3.3 มี ก ารร่ ว มก าหนดทิ ศ ทางจุ ด มุ่ ง หมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมกาหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 3
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริห าร
ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่ ว มวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 ร่ ว มก าหนดทิ ศ ทางและจุ ด มุ่ ง หมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
3.4 ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในพั ฒ นารู ป แบบ เทคนิ ค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่ว มจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ
อาหารและโภชนาการ

จากตารางที่ 23 ผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสม โดยปรับข้อ 3.2 ตัดวิเคราะห์ผู้เรียนออก และปรับข้อ 3.5 เป็น ร่วม
จัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ตารางที่ 24 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 4
ก่อนการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 4
การติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เรี ยน กลุ่ ม อาชี พ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกอบด้วย
4.1 ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ เพื่ อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทาเครื่องดื่ม
ร้ อน/เย็ นจากสมุ นไพร และอาหารว่ างเพื่ อ
สุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ
4.4 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.5 ผู้ เรี ยนส าเร็ จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
4.6 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
4.7 ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการเสริ มสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน

หลังการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 4
การติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รี ยน กลุ่ ม อาชี พ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกอบด้วย
4.1 ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ เพื่ อ
พัฒนาเครื่องดื่มร้ อน/เย็นจากสมุ นไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.2 มีทักษะในการคิ ดและการปฏิ บัติ เครื่ องดื่ ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.3 มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.4 ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและ
ต่ อ ยอดไปเป็ น ผู้ ป ระกอบการจนประสบ
ผลสาเร็จ
4.5 ชุมชนมีส่ วนร่วมในการเสริ มสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
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จากตารางที่ 24 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความเหมาะสม โดยให้ปรับ ข้อ 4.2 และ ข้อ 4.3 ตัดองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรเหลือ จานวน 5 ข้อ
โดยสรุปจากการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ นเพื่อการเป็น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี มี ค วามเหมาะสม
ทุกองค์ประกอบ ส่วนโครงการทดลองใช้รูปแบบไม่มีการแก้ไขมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม และได้
ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมตามฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ ว พร้อมที่จะน าไป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และนาไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 6
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รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

4. การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1.1 ผู้เรีย นมีความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้เพื่อ พัฒนาเครื่อ งดื่มร้อ น/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ ทา
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสาเร็จ
1.5 ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมในการเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ผู้เรียน

ขั้ นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้า งสมรรถนะ
ผู้เรียน
ขั้ น ที่ 2 การจั ด และปรั บ โครงสร้ า งเพื่ อ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้ น ที่ 3 การปฏิ บั ติ ต ามแผนการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้ น ที่ 4 การติ ด ตามและประเมิ น ผ ลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร
ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่ ว มวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 ร่ ว มก าหนดทิ ศ ทางและจุ ด มุ่ ง หมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
3.4 ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในพั ฒ นารู ป แบบ เทคนิ ค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ
อาหารและโภชนาการ

4.1 ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ความรู้ เพื่ อ
พัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทาเครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.3 มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ยที่ พึ งประสงค์ ใ นการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพ
4.4 ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและ
ต่ อ ยอดไปเป็ น ผู้ ป ระกอบการจนประสบ
ผลสาเร็จ
4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
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ภาพที่ 6 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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รูปแบบการเสริ มสร้ า งสมรรถนะผู้เ รี ยน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่า ง
อุทัยธานี
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น เพื่อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทั ย ธานี
หลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกัน
วิพากษ์ เสนอแนะและให้ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และ 4) การติ ด ตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ ทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
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องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 ร่วมกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การติ ดตามและประเมิ นผลผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง เพื่อ
สุขภาพ
4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.4 ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลสาเร็จ
4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
2.3.2 ผลการประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบโดยการใช้
แบบประเมิน
การประเมินคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลั ย สารพัดช่า งอุ ทัย ธานี เป็ นการประเมิ นโดยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จานวน 7 คน ประเมินด้านความ
เหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยการใช้แบบประเมิน ปรากฎผลดังแสดง
ในตารางที่ 25 - 28
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (n = 7)
รายการประเมิน
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์
ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/
เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
รวม

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ระดับ
ระดับ

 S.D.
S.D.
4.65 0.49 มากที่สุด 4.44 0.70 มาก

4.76 0.43 มากที่สุด 4.50 0.85 มากที่สุด

4.59 0.50 มากที่สุด 4.50 0.78 มากที่สุด

4.71 0.47 มากที่สุด 4.39 0.69 มากที่สุด
4.69 0.53 มากที่สุด 4.33 0.97

มาก

4.68 0.22 มากที่สุด 4.43 0.35

มาก

จากตารางที่ 25 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68, S.D. = 0.22) และความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก (  = 4.43, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาแล้วผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (n = 7)
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนา
รวม

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ระดับ
ระดับ


S.D.
S.D.
4.56 0.61 มากที่สุด 4.28 1.01 มาก
4.72 0.46 มากที่สุด 4.50 0.98 มากที่สุด
4.61 0.60 มากที่สุด 4.44 0.85

มาก

4.50 0.61 มากที่สุด 4.06 1.11

มาก

4.61 0.69 มากที่สุด

1.18

มาก

4.60 0.28 มากที่สุด 4.27 0.53

มาก

4.1

จากตารางที่ 26 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60,
S.D. = 0.28) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.27, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาแล้ว ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 7)

รายการประเมิน
1. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทาง การ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3. ร่วมกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
4. ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
5. ร่วมจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผล
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ
รวม

ความเหมาะสม
ระดับ
S.D.

4.44 0.58 มาก

ความเป็นไปได้
ระดับ
S.D.

4.33 1.02 มาก

4.78 0.42

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.44 0.78

มาก

4.44 0.78

มาก

4.22 1.00

มาก

4.67 0.59

มาก
ที่สุด

4.39 0.91

มาก

4.59 0.34

มาก

4.36 0.49

มาก

4.56 0.70
4.50 0.61

จากตารางที่ 27 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.59, S.D. = 0.34) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.49) เมื่อ
พิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 4
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (n = 7)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ระดับ
ระดับ


S.D.
S.D.
1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.72 0.46 มากที่สุด 4.39 0.77 มาก
เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพร และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
2. มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทา
4.56 070 มากที่สุด 4.44 0.85 มาก
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
4.61 0.69 มากที่สุด 4.33 1.08 มาก
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
4. ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทา 4.67 0.59 มากที่สุด 4.56 0.78 มากที่สุด
และ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน
ประสบผลสาเร็จ
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
4.67 0.59 มากที่สุด 4.50 0.98 มาก
สมรรถนะผู้เรียน
ที่สุด
รายการประเมิน

รวม

4.64 0.23 มากที่สุด 4.44 0.37

มาก

จากตารางที่ 28 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี อ งค์ ป ระกอบที่ 4 การติ ดตามและประเมิ นผลผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64,
S.D. = 0.23) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด
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ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกองค์ประกอบ

ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ โดยการดาเนินการตามคู่มือการใช้ รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และกิจกรรมของโครงการ
เพื่อทดลองใช้รูปแบบ 4 โครงการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฎผลดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ/ปฏิบัติ
หน้าที่ และหน่วยงาน/ชุมชน
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. เพศ
ชาย
28
66.67
หญิง
14
33.33
รวม
42
100
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
สถานภาพ
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

3
19
14
6
42

7.14
45.24
33.33
14.29
100

รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
22
52.38
ชุมชน
20
47.62
รวม
42
100
โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. เพศ
ชาย
12
40.00
หญิง
18
60.00
รวม
30
100
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30
100
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
30
100
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
30
100
ชุมชน
รวม
30
100
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
1. เพศ
ชาย
32
68.09
หญิง
15
31.91
รวม
47
100
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
20
42.55
30 – 39 ปี
15
31.91
40 – 49 ปี
7
14.90
50 – ปี ขึ้นไป
5
10.64
รวม
47
100
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
7
14.90
ผู้เรียน
20
42.55
ชุมชน
20
42.55
รวม
47
100
โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
1. เพศ
ชาย
39
62.90
หญิง
23
37.10
รวม
62
100
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30
48.39
30 – 39 ปี
17
27.42
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
สถานภาพ
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน
รวม

จานวน (คน)
11
4
62

ร้อยละ
17.74
6.45
100

12
30
20
62

19.35
48.39
32.26
100

จากตารางที่ 29 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) อายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ
45.24) ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริ หารสถานศึกษาและครูผู้สอน (ร้อยละ 52.38) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) อายุต่ากว่า 30 ปี
(ร้อยละ 100) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 100) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 68.09) อายุต่ากว่า 30 ปี
(ร้อยละ 42.55) ปฎิบัติหน้าที่เป็น ผู้เรียนและชุมชน (ร้อยละ 42.55) และโครงการการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 62.90) อายุต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 48.39) ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 48.39)
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 30
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ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ระดับ
ความพึงพอใจ
องค์ประกอบที่ 1 โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (n = 42)
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.69 0.77
มากที่สุด
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.62 0.76
มากที่สุด
ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
4.67 0.84
มากที่สุด
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.70 0.85
มากที่สุด
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง
4.53 0.75
มากที่สุด
สมรรถนะผู้เรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
4.60 0.78
มากที่สุด
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7 โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
4.58 0.78
มากที่สุด
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
8 กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
4.63 0.78
มากที่สุด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ
เครือข่าย
ข้อ

รายการ

X

S.D.
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ข้อ

รายการ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

9 โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
4.69 0.69
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
4.62 0.77
มากที่สุด
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.63 0.54
มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 2 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 180)
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.65 0.78
มากที่สุด
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.58 0.76
มากที่สุด
ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
4.56 0.81
มากที่สุด
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.61 0.85
มากที่สุด
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการดาเนินงานตาม 4.64 0.71
มากที่สุด
กระบวนการอย่างเป็นระบบ
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
4.57 0.78
มากที่สุด
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4.53 0.88
มากที่สุด
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ
รูปแบบ
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ข้อ
8

รายการ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
4.68 0.75
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
9 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 4.61 0.65
มากที่สุด
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
4.59 0.75
มากที่สุด
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.60 0.45
มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุม่
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (n = 47)
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.66 0.87
มากที่สุด
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.72 0.72
มากที่สุด
ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 4.64 0.81
มากที่สุด
กิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.75 0.75
มากที่สุด
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ
4.65 0.77
มากที่สุด
ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
4.57 0.73
มากที่สุด
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
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ข้อ

รายการ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
4.68 0.67
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
8 กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
4.70 0.82
มากที่สุด
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
4.66 0.69
มากที่สุด
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
4.64 0.75
มากที่สุด
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.66 0.49
มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 4 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 62)
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.65 0.87
มากที่สุด
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
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ข้อ

รายการ

2 การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
8 กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทาให้การดาเนินงาน
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
10 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวม 4 โครงการ

X

S.D.

4.71

0.77

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.68

0.81

มากที่สุด

4.64
4.65

0.75
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.68

มากที่สุด

4.67

0.77

มากที่สุด

4.69

0.78

มากที่สุด

4.68

0.63

มากที่สุด

4.71

0.67

มากที่สุด

4.68
4.64

0.27
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 30 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
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ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.64, S.D = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.68, S.D = 0.27) รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.66, S.D = 0.49) และโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.63, S.D = 0.54) ตามลาดับ
3.2 ผลการศึ ก ษาความรู้ ความเข้ า ใจของผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการทดลอง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
ระดับความรู้
ความเข้าใจ
โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (n = 42)
1 การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการทาแผนงาน 4.42 0.78
มาก
และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงานกับแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
2 มีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
4.37 0.74
มาก
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อ

รายการ

X

S.D.

213
ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้อ
3

รายการ

มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4 มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนและกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5 การกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วมจัดทา
แผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
6 การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
7 การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ
แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
8 ความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดแผนงานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
9 ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการ
10 ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.40

0.81

ระดับความรู้
ความเข้าใจ
มาก

4.33

0.75

มาก

4.41

0.65

มาก

4.44

0.77

มาก

4.25

0.76

มาก

4.35

0.75

มาก

4.49

0.59

มาก

4.37

0.78

มาก

4.38

0.42

มาก
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ระดับความรู้
ความเข้าใจ
โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (n = 72)
1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้
4.15 0.68
มาก
ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2 มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ
4.12 0.75
มาก
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ 4.18 0.78
มาก
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผนการดาเนินงาน
4 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ 4.45 0.77
มาก
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการการจัดองค์การ
5 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ 4.24 0.84
มาก
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการดาเนินการตามแผน
ข้อ

รายการ

X

S.D.
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้อ
6

รายการ

X

S.D.

ระดับความรู้
ความเข้าใจ
มาก

มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
4.33 0.88
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการติดตามและประเมินผล
7 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
4.44 0.81
มาก
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการปรับปรุงและแก้ไข
8 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาเครื่องดื่มร้อนและ
4.32 0.73
มาก
เย็นจากสมุนไพร
9 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 4.15 0.76
มาก
10 ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
4.35 0.85
มาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.27 0.46
มาก
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (n = 47)
1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการมี 4.25 0.67
มาก
ส่วนร่วมของชุมชน ที่นามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2 มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการมี
4.32 0.81
มาก
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้อ
3

รายการ

มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
4 มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/
รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
6 การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
ที่ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน
7 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน
8 ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
9 ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาผู้เรียน
10 ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.14

0.74

ระดับความรู้
ความเข้าใจ
มาก

4.10

0.86

มาก

4.41

0.78

มาก

4.33

0.85

มาก

4.34

0.77

มาก

4.11

0.87

มาก

4.28

0.75

มาก

4.18

0.74

มาก

4.25

0.48

มาก
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ระดับความรู้
ความเข้าใจ
โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (n = 62)
1 ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
4.05 0.67
มาก
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
2 ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
4.24 0.84
มาก
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3 ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
4.17 0.78
มาก
ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
4 ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
4.15 0.64
มาก
ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5 ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่
4.22 0.75
มาก
พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
6 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้การศึกษา
4.35 0.78
มาก
และการทางานประสบความสาเร็จ
7 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้สามารถเป็น 4.27 0.86
มาก
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการกาหนดปัญหา 4.34 0.84
มาก
วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และนาเสนอ
ข้อมูล
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น 4.25 0.87
มาก
ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาความรู้และ
4.18 0.75
มาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.22 0.54
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม 4 โครงการ
4.28 0.47
มาก
ข้อ

รายการ

X

S.D.
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จากตารางที่ 31 แสดงว่า ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลอง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ ประกอบการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D = 0. 42)
รองลงมาได้แก่ โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D = 0.46) และ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D = 0.48)
ตามลาดับ

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการดังนี้
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
4.1.1 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
(n = 30) ปรากฏผลดังตารางที่ 32
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ตารางที่ 32 ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 30)

ที่
1

ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้

วางแผนดาเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดย
คานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน หลัก
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 บารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการโดยคานึงถึงความประหยัดและความ
ปลอดภัย
3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัด
ตกแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
4 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพอาหารและ
โภชนาการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
5 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตาม
หลักสากล
6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
7 ประกอบอาหารตามตารับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตาม
กระบวนการและตามหลักโภชนาการ
8 ออกแบบจัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร
9 บริการอาหารเครื่องดื่มและจัดจาหน่าย
10 จัดเก็บทาความสะอาดและบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การเตรียมและประกอบอาหาร
เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2562
จานวน ร้อยละ
(คน)
26
86.66

ลาดับ
ที่
4

25

83.33

5

28

93.33

2

27

90.00

3

26

86.67

4

28
29

93.33
96.67

2
1

27
29
26

90.00
96.67
86.66

3
1
4

27

90.33

จากตารางที่ 32 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มี
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง มี ค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 7 ประกอบอาหารตามตารับและพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ และข้อที่ 9 ประกอบอาหารตามตารับ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบ
และจัดตกแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและ
กระบวนการ และข้อที่ 6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนผ่านการ
ประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
4.1.2 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา
2562 ปรากฏผลดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ผลสัมฤทธิ์สมถรรนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(n = 30)
ปีการศึกษา 2562
จานวนคน ร้อยละ
1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
27
90.00
2. หลักการตัดสินใจการวางแผนและแก้ปัญหา
26
86.66
3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
28
93.33
4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
27
90.00
5. หลักการจัดการงานอาชีพ
28
93.33
6. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบ
29
96.67
แผนที่กาหนด
7. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้น
28
93.33
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
8. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
27
90.00
9. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
26
86.66
10. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
29
96.67
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เฉลี่ยรวม
28
91.67
ที่

ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด

ลาดับ
ที่
3
4
2
3
2
1
2
3
4
1

จากตารางที่ 33 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
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อาหารและโภชนาการ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา
2562 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 6 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและ
งานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด และข้อที่ 10 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่
3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ ข้อที่ 5 หลักการจัดการงานอาชีพ และข้อที่ 7
ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนผ่านการ
ประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
4.1.3 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 (n = 30)
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ ปีการศึกษา 2562
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
จานวนคน ร้อยละ
1. ความมีวินัย
28
93.33
2. ความรับผิดชอบ
29
96.67
3. ความรักสามัคคี
28
93.33
4. มีมนุษย์สัมพันธ์
27
90.00
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
28
93.33
6. สนใจใฝ่รู้
27
90.00
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
25
83.33
8. ขยันประหยัด อดทน
29
96.67
9. พึ่งตนเอง
27
90.00
10. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
28
83.33
พอเพียง
เฉลี่ยรวม
27
91.00
ที่

ลาดับ
ที่
2
1
2
3
2
3
4
1
3
4
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จากตารางที่ 34 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง
มีค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ข้อที่ 2 ความรับผิดชอบ และข้อที่ 8 ขยันประหยัด อดทน ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 2 ความมีวินัย ข้อ 3 ความรักสามัคคี และข้อที่ 5 ความ
เชื่อมมั่นในตนเอง ผู้เรียนผ่านการประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
ตารางที่ 35 สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 (n = 30)
ปีการศึกษา 2562
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
จานวนคน ร้อยละ
1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้
27
90.33
2 ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด
28
91.67
3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด
27
91.00
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เฉลี่ยรวม
27
91.00
ที่

ลาดับ
ที่
2
1
2

จากตารางที่ 35 แสดงว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 จานวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33
ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ด้านเจตคติและกิจนิสั ยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิ ทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00
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4.2 จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ จนประสบผลสาเร็จ
ตารางที่ 36 จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ
จนประสบผลสาเร็จ
ทางานในสถาน
ประกอบการ

เป็น
ผู้ประกอบการ

รวม

สาขาวิชา/
สาขางาน

ผู้สาเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเสริมสวย
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาเครื่องทา
ความเย็น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
รวม

418

250

59.80

167

39.45

417

99.76

22
346
274

11
173
137

50
50
50

10
173
137

45.45
50
50

21
346
274

95.45
100
100

142

85

59.86

57

40.14

142

100

372 52.92
1,028 53.62

330
874

46.94
45.88

703
1,905

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

702 99.86
1,902 99.84

จากตารางที่ 36 แสดงว่า จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ
จานวน 1,028 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.62 และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ จนประสบผลสาเร็จ
จานวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 รวมจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ
และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ จานวน 1,902 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 25612562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 37
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ตารางที่ 37 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรี ย น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรระยะสั้ นเพื่อการเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา
2561 – 2562
ปีการศึกษา 2561
ผู้สาเร็จ
รายวิชา
การศึกษา
(คน)
1. วิชาขนมไทยชาววัง
23
2. วิชาแต่งหน้าเค้ก
20
3. วิชาคุกกี้
20

รวม

63

ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ
100
100
100

รายวิชา
1. วิชาเค้ก
2. วิชาขนมไทยชาววัง
3. วิชาแต่งหน้าเค้ก
4. วิชาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
5. วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร
6. วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร

ผู้สาเร็จ
การศึกษา ร้อยละ
(คน)
30
100
29
100
31
100
60
100
60

100

60

100

270

ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2562)
จากตารางที่ 37 แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วย
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่ า ปี
การศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 63 คน หลังทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ปีการศึกษา
2562 ผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นมีจานวน 270 คน
4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผล
ดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และรายวิชาที่เรียน
(n = 30)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

9
21
30

30.00
70.00
100

รวม

18
3
6
3
30

60.00
10.00
20.00
10.00
100

10
10
10
30

33.33
33.33
33.33
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – ปี ขึ้นไป
3. รายวิชาที่เรียน
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
รวม

จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.00) เป็น
มีอายุส่วนใหญ่ต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 60.00) รายวิชาที่เรียน วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร (ร้อยละ
33.33) วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร (ร้อยละ 33.33) วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 33.33)
4.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 39

226
ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(n = 30)
ข้อ

รายการ

1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยกาหนดเป้าหมายและ
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ
3. การเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทาให้ประสบความสาเร็จ
และเป็นผู้ประกอบการได้
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชา
ที่เรียน
5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
7 มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
8 มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/ใน
สถานการณ์จริง
9 ความสามารถสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
และนามาประยุกต์ใช้ในสาขางานอาชีพ
10 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนดโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

X

S.D.

4.50

0.80

4.63

0.59

4.59

0.70

4.60

0.73

มากที่สุด

4.57

0.68

มากที่สุด

4.65

0.47

มากที่สุด

4.62 0.69
4.68 0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.65

มากที่สุด

4.59

0.57

มากที่สุด

4.60 0.40

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 39 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
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( X = 4.60, S.D = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะใหม่ ๆ
จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/ในสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68,
S.D = 0.66) รองลงมาได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D = 0.47) และ การมีส่วนร่วมของชุมชนทา
ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63, S.D = 0.59)
ตามลาดับ
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 40
ตารางที่ 40 แสดงจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

หน่วยงาน/สถานประกอบการ
ร้านภูผากาแฟ
ร้าน CAFÉ CLEAN
ร้านแม่ป่วยลั้ง
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ร้าน X-bar cefe’
เรือนจาอุทัยธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลลานสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกกรัง

ที่อยู่
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
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ตารางที่ 40 (ต่อ)
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน่วยงาน/สถานประกอบการ
ที่ว่าการอาเภอเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนห้วยเปล้า
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
โรงเรียนหนองระแหงเหนือ
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนหนองงาแซง
โรงเรียนคลองตะขาบ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โรงเรียนบุ้งอ้ายเจี้ยม

ที่อยู่
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จากตารางที่ 40 แสดงจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้ าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพิ่มขึ้นจานวน 25 แห่ง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องรู ป แบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุ ทั ย ธานี เป็ นการวิ จั ยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) เพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) เพื่อประเมินผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน
31 คน ดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วยการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในตอนที่ 1 การยกร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จานวน 11 คน โดยนาผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ มาประกอบการ
ยกร่าง และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
รวมทั้งประเมินคุณภาพรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
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ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา
3) การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
โดยดาเนินการทดลองตามคู่มือการใช้ รูปแบบ และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ จานวน
4 โครงการ ทดลองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินการตามโครงการ จานวน 311 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดระยะเวลาทดลองใช้รูปแบบ 1 ปีการศึกษา จากนั้น
ศึกษาความพึงพอใจและความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 4 โครงการ ที่ใช้ในการ
ทดลองรูปแบบ 4) การประเมินผลรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4.1) ศึกษาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังการ
พัฒนาด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบสอบถามผู้เรียน จานวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 4.2) ศึกษาจากการรายงานจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามี
งานทาและต่อยอดไปประกอบธุรกิจจนประสบผลสาเร็จ 4.3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 4.4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 4.5) ศึกษาจากการ
รายงานจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบ ด้วยแบบรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
1.1 ผลการศึ ก ษาสภาพการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
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ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.2 ผลการศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ควรกาหนดเป้าหมายโดยให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ให้มีทักษะใน
การคิดและการปฏิบัติ ทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับ
โครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน และขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนา 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควรประกอบด้วย
การร่ ว มประชุมระดมความคิดเห็ นของ ผู้ บริห าร ครูผู้ ส อน และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง ร่ว มวิเคราะห์
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4) ด้านการ
ติดตามและประเมิน ผลผู้ เรี ย น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ควร
ประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร
และวิ ช าอาหารว่างเพื่อสุ ขภาพ มี ทักษะในการคิดและการปฏิบัติ การทาเครื่องดื่ มร้อน/เย็ น จาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างหลากหลายชนิด มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน และสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
2. ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี สรุปได้ดังนี้
รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่ อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
และรูปแบบผ่านการตรวจสอบ และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชี พอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการร่วมจัดทา
แผนงานกาหนดเป้ าหมายการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียนหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ นเพื่อการเป็ น
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับมาก และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4. ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 สรุปผลได้ดังนี้
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4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 สรุปภาพรวม จานวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวมจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
4.1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลการประยุกต์ใช้ความรู้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.33
4.1.2 ด้านทักษะปฏิบั ติ และทั กษะการคิ ด พบว่า ผู้ เรียนกลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิดในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 91.67
4.1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลด้าน
เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 91.00
4.2 ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ จานวน 1,028 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.62 และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ จานวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ
45.88 รวมจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน
ประสบผลสาเร็จ จานวน 1,902 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84
4.3 ผลสั มฤทธิ์ ของผู้ เรี ยนหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ นหลั งการพั ฒนาด้ วยรู ปแบบการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิชาชีพระยะสั้ นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีผู้สาเร็จการศึกษา 270 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4.4 ผลการศึกษาความพึง พอใจของผู ้เ รียนที่มีต่อ รูป แบบการเสริม สร้า งสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึก
ปฏิบั ติจ ริ งในรายวิช าที่เรี ย น/ในสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุ ด รองลงมาได้แก่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการทางานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากที่สุด และ การมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพิ่มขึ้นจานวน 25 แห่ง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ที่นาเสนอข้างต้นผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลในประเด็นหลักที่สาคัญตามผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
1.1 ผลการศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า ผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้ ส อนยั ง ให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มากเท่าที่ควร จะต้องเร่งพัฒนาให้
ทุกฝ่ายได้ตระหนั กและให้ ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อทาให้ มีเรียนมีคุณ ภาพ
เพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้และทักษะ ความสามารถในงานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี
(2560: 14-15) ที่กล่ าวว่า การปฏิรูปการศึ กษานับ เป็น ประเด็ นส าคั ญเร่ง ด่ว นที่ จาเป็ นต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพของผู้เรี ยน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล จาก
การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ด้อยคุณภาพทั้งทางด้านการนาความรู้
และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งก็คือ “ความสามารถเชิง
สมรรถนะ” นั่นเอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รู ป แบบเครื อข่ายความร่ ว มมือในการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึ กษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้ศึกษา
การนาเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
พบว่า สภาพการจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและปัญหาด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้ง ทัศนีย์ บุญมาภิ
(2562) ที่ได้ศึกษา รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่า สภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กเขตภาคเหนือตอนบน ด้านร่วมคิด ด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมดาเนินการและด้านติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
1.2 ผลการศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ควรกาหนดเป้าหมายโดยให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ให้มีทักษะใน
การคิดและการปฏิบัติ ทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับ
โครงสร้างภายในสถานศึกษา ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
และขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้า ง
สมรรถนะผู้ เรี ย น ได้แก่ การร่ ว มประชุมระดมความคิดเห็ นของ ผู้ บริห าร ครูผู้ ส อน และผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ
ชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ควรประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่ม
ร้ อน/เย็ น จากสมุ น ไพรและวิ ช าอาหารว่า งเพื่ อ สุ ขภาพ มี ทักษะในการคิ ดและการปฏิ บัติ ก ารท า
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างหลากหลายชนิด มีเจตคติและกิจ
นิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) ที่มีนโยบายจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน
อาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับ
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กับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับ
กับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและการฝึกอบรม เน้นพั ฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE:
Skills, English, Ethics และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552: 180-181) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของสังคมในด้าน
ให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึกษา คือ การให้บริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้องการของสั งคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบความ
ต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ฉันทนา บุญจริง (2558: 9-10) ที่ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้ นของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พบว่า ผลการสัมภาษณ์ ได้แก่
1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
ศึกษาขอบข่ายของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ 2) มีการนาหลักสูตรระยะสั้น (ฉบับ
ร่าง) ไปทดลองใช้ และประเมินผลการใช้หลั กสู ตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) 3) มีการประเมินเอกสาร
หลักสูตรและวิเคราะห์กระบวนการของการนาหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ และ 4) มีการจัดทาหลักสูตร
ระยะสั้นฉบับที่ผ่านการปรับปรุงแล้วให้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระชัย ช่วงบุญศรี
(2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริหารเครือข่ายความร่ว มมือทางวิช าการของโรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ภูมิภ าค พบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรี ยน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค 1) ควรมี เ ป้ า หมายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ 2) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ควร
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กานดา เข็มศร (2559) ที่ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตาบลคลองขลุง อาเภอ
คลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า 1) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากั บผู้ปกครอง จัดให้มีการยก
ย่องชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น 2) ด้านการเป็นคนเก่ง ควรปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศการสอนของครู วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) ด้านการเป็นคนมีความสุ ข ทุกภาคส่ ว น
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
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2. ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การ
ติดตามและประเมิน ผลผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้น และ
รูปแบบผ่านการตรวจสอบ และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ มีประเด็นที่นามาอภิปราย
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ ม อาชี พอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนได้ดาเนินการตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้าน
การประยุ กต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบั ติ ทักษะการคิด เจตคติ และกิจนิสั ยที่พึงประสงค์ สอดคล้ องกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: 59) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ
แมคเคิลแลนด์ (McClelland) มี 5 ส่วนคือ 1) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้
เป็ น สาระส าคัญส าหรั บ วิช าชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่ งที่
ต้องการให้ ทาได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ 3) ความคิดเห็ นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติ
ค่านิยม 4) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) และ 5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude)
และสอดคล้องกับ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2558: 3) ที่ได้กาหนดสมรรถนะของ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส่วนการกาหนดเป้าหมายไว้ในองค์ประกอบ
ของรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบมีลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ในการกาหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการดาเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 2)
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ 3) วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ และ 4) การประเมินผล
ของรูปแบบ และ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบสาคัญของ
รูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญในการ
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ทาหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่ และ
ล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and
Ashworth, 2004) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความร่ว มมือและร่ว มทางานระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ พบว่า สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความร่ว มมือที่มีประสิทธิผลของสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน 2) มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่ อใจกันและกัน
4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้นาทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ์
กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน 6) การยอมรับ
ความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วยเวลาและอื่น ๆ กับความเต็มใจที่จะลองทา 8) ความรู้ใหม่
ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนโรงสร้างขององค์การ และผลการวิจัยของ ทัศนีย์
บุญมาภิ (2562) ที่ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที1่ หลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของรูปแบบ ส่วนที่ 4 แนวทางการนารูปแบบไปใช้ และ
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความสาเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความ
ตระหนักเห็นความสาคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่ อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตาม
แผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การกาหนดกระบวนการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ย น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ไว้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ เป็นไปตามหลักแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบที่จะต้องแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนดาเนินการของรูปแบบอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์โด
และฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) ที่กล่าวว่า รูปแบบประกอบ ด้วยรายละเอียด
มากน้อยเพีย งใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกาหนดที่
แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะบางประการของระบบเปิ ด
เป็นรูปแบบที่แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) กระบวนการ
3) ผลผลิ ต และ 4) ข้อมูล ย้ อนกลั บจากสภาพแวดล้ อม และสอดคล้ องกับ บราวน์และโมเบริกส์
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(Brown and Moberg, 1980: 98) ที่ได้สั งเคราะห์ รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) ได้องค์ประกอบของ
รูปแบบ ทีป่ ระกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure)
กระบวนการจั ดการ (Management Process) และการตั ด สิ น ใจสั่ ง การ (Decision making) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 16) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครื อข่ายความร่ ว มมื อทางวิช าการของโรงเรี ยนในถิ่ นทุ ร กันดารบนเขตพื้ นที่ สู ง พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ
บริ ห ารเครื อ ข่ า ย 4) ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ และ 5) กระบวนการบริ ห ารเครื อ ข่าย
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การดาเนินงาน และการปรับปรุง โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารบนเขตพื้นสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาผู้เรียนด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทาให้การบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับชุมชนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจของประชาชนมีความสาคัญ ผู้บริหารจึงจาเป็นจะต้องหา
ข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ชุมชนเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่สาคัญ สถานศึกษาประสบความสาเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้องด้วยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2554: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความสาคัญหรือประโยชน์ที่สถานศึกษาจะ
ได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม 5 ประการ สามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาการบริห ารบางอย่างได้ คือ 1) ความกระจ่างในจุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้คาจากัด
ความอย่างชัดเจน 2) มีความผูกพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ 3) การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 4) ความสามารถ ในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ 5) ปรับปรุง
ใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดของ ไวท์ (White,
1982: 18) ที่ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน ประกอบด้วยมุมมอง
4 มิติ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรทาและทาอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม เสียสละ
ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
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การดาเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 16) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือใน
การใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความ
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และความร่วมมือการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และผลการวิจัยของ ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ที่ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
ส่วนที1่ หลักการของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
แนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษา และเพื่อนาเสนอแนวทางใน
การนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไปใช้ ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของรูปแบบ ส่วนที่ 4
แนวทางการนารูปแบบไปใช้โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และส่วนที่ 5 เงื่อนไขความสาเร็จ
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็นความสาคัญ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมื อ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์ประกอบด้านการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้สาหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการประเมินและการได้รู้ผลของการพัฒนา ว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ต้องแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการ
ประเมินที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 3-25) ที่ได้
จาทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้กาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการใน 4 ประเด็น คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่
เกี่ยวข้อง การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ 1) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
สมรรถนะของรายวิชา 2) จัดให้มีระบบการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีการติดตามประเมินหลักสูตร
และการเรียนการสอน 3) จัดให้มีการประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ -ครุภัณฑ์ และสื่อ
การเรียนการสอน และ 4) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) ทีก่ ล่าวถึงการจัดการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของชุมชนว่า แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อคนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียน
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เป็นสาคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันบนพื้นฐานของการกระจาย
อานาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน
ทั้งการร่ ว มคิด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มตัดสิ นใจ ร่ว มดาเนินการ ร่ว มรับผิ ดชอบ และร่ว มติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรืองแสง ห้าสกุล (2559: 41-42) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารหลั ก สู ต รระยะสั้ น โดยใช้ โ มดูล ฝึ ก อบรมในการจั ด การเรี ยนการสอนส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
กาหนดคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร 2) วางแผนการใช้หลั กสู ตร 3) ดาเนินการใช้หลั กสู ตร 4)
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และ 5) ติดตามผลการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จากผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลอง
ใช้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินการตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ ซึง่ แต่ละโครงการดาเนินการ
ครอบคลุมวิธีการแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนที่
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2559: 45-48) ที่ ก าหนด
แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุ ทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริห ารจัดการและส่ งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนั บ สนุ น ทรั พยากรเพื่ อ การศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ อภิญญา เวชยชัย (2553: 25) ที่กล่ าวว่ า
ครอบครัวและชุมชน ต่างเป็นเครือข่ายสาคัญของสถานศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ ซึ่งเท่าเทียมกัน
ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ จากการพั ฒ นาดั ง กล่ า ว แม้ ว่ า อาจจะไม่ ใ ช่ผู้ รับ
ผลประโยชน์ โ ดยตรงก็ ตาม สภาพปั จ จุ บั น พบว่า ครอบครัว และชุ ม ชน ไม่ เ พี ย งแต่ ท าหน้ า ที่ เ ป็น
เครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นต้นทุนทางสังคมที่สาคัญยิ่งของสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อม
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รถยนต์ทั่วไป พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาที่กาหนดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ชานาญงานมี ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมากที่สุด ส่วนผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการทีใ่ ช้ทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ทั้ง
4 โครงการ เป็นโครงการที่ครอบคลุม และสอดรับกับองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ จึงเป็นการเพิ่มความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและ
สมรรถนะผู้เรียน ด้านความหมายของสมรรถนะและประเภทของสมรรถนะ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554: 10-11) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม 2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง
บุคลิกลักษณะของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทาให้บุคคลนั้น มีความสามารถในการทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ ง ได้ โ ดดเด่ น กว่ า คนทั่ ว ไป และสอดคล้ อ งกั บ ปิ ย ะชั ย จั น ทรวงศ์ ไ พศาล (2551: 16) ได้ แ บ่ ง
สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น
ความเชี่ย วชาญเฉพาะ ด้านที่เป็ น ผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการ
ปฏิบัติงานที่กลมกลืน 2) สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึง
ส่ ว นที่ เ ป็ น ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ 3) สมรรถนะในต าแหน่ ง หน้ า ที่ (Functional
Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานนั้น ๆ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุจินต์ วังใหม่ (2561: 32-34) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อชุมชน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือดาเนินงาน คู่มือพัฒนาครู และคู่มือพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ครูผู้ สอนและบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการ
พั ฒ นามากที่ สุ ด และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ภ ายหลั ง ฝึ ก อบรมสู ง ขึ้ นอย่ า งมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
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ประชาชนทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ย 72.93% และนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมากที่สุดที่ระดับร้อยละ 90.67
4. ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 จากผลการวิจัยพบว่า จานวนผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ภาพรวม
ผู้เรียนผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.33 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด ภาพรวมผู้เรียนผ่าน
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ ภาพรวมผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นที่มีองค์ประกอบของรูปแบบ
และโครงการสาหรับการใช้รูปแบบหรือทดลองใช้รูปแบบมีความเหมาะสม มีกระบวนการพัฒนารูป
แบบอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน การ
สร้างรูปแบบ การนารูปแบบไปทดลองใช้ และการประเมินผลการใช้รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒ นารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้ว ย
ขั้น ตอนการดาเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ (Analysis) การ
ออกแบบ (Design) การพั ฒ นา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการ
ประเมิน ผล (Evaluation) ซึ่งเรี ย กว่า “ADDIE Model” และสอดคล้ องกับ เมียซัน และ คีดอวรี
(Meason and Khedourri, 1985) ที่ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้ 1. รวบรวมปัญหา
(Problem formulation) 2. สร้ างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing
the model) 4. การน ารู ป แบบไปใช้ (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model
updating) นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่า การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหรือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามรูปแบบ มีการพัฒนาทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีสมรรถนะครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2558: 3) ที่กาหนดไว้ว่า
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษาตาม
หลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วศินี รุ่งเรือง
(2560) ที่ได้ศึกษาการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พบว่า สมรรถนะ
ผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะผู้เรียนในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะที่
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พึงประสงค์และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะ
ทั่วไป อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ มณฑา บัวศิริ (2561: 5-6) ที่ได้ศึกษาการนาความรู้ไปใช้
ของผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาหลั กสู ตรระยะสั้ น การศึก ษานอกโรงเรียนจัง หวัดเพชรบุรี พบว่า ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี นาความรู้ ไปใช้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการประกอบอาชีพนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านคุณภาพชีวิตินา
ความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก
4.2 จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ จนประสบผลสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การที่วิทยาลัยได้เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ถือว่าประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้ น ที่กาหนดแนบท้ ายระเบี ย บ โดยการมีส่ ว นร่ว มของสถานประกอบการ ผู้ ประกอบอาชี พ ต าม
หลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคานึงถึงการที่นักศึกษานาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การ
เข้ า ทดสอบมาตรฐานอาชี พ การเข้ า ทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน การเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) ที่ได้ศึกษา การประเมิน
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอาชี พระยะสั้ น ศึ กษาเฉพาะกรณี วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ า ง พบว่ า
วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่จัดการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล คือ อัตราการว่างงานของผู้สาเร็จ
การฝึกที่ติดตามได้นี้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป และมีแนวโน้มลดลง ผู้สาเร็จการฝึกส่วนใหญ่มีงานทา
ตรงตามสาขาวิช าที่ได้รั บการฝึกถึง 2 ใน 3 ของผู้ เข้ารับการฝึ กที่ติดตามได้ และผู้ เข้ารับการฝึก
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 75% ในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี
4.3 ผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรียนหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ นหลั งการพัฒ นาด้ว ยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีการศึกษา 2561 – 2562 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ของผู้ เรี ย นปี การศึกษา 2562 จ านวนผู้ เรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลั ยสารพัดช่าง
อุ ทั ย ธานี ได้ จั ด กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการทดลองใช้ รู ป แบบโดยใช้ ก ระบวนการและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในรูปแบบและดาเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยเริ่มด้วยการวางแผนการดาเนินงาน การจัดและปรับโครงการสร้างองค์กร การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามและประเมินผล และการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
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ของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) ที่กล่าวว่า แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อคน
ไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันบนพื้นฐาน
ของการกระจายอานาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยความร่วมมือของ
องค์กรในชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความยืดหยุ่นและความคล่องตัวกับผู้จัดการ
ศึกษาบนความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคมไทย และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เรืองแสง ห้าสกุล (2559: 41-42) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ระยะสั้ น โดยใช้ โ มดู ล ฝึ ก อบรมในการจัด การเรี ยนการสอนส าหรั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างหรือการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบที่ดีมีความเหมาะสม โดย
มีกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบตามหลักการและทฤษฎี มีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้าง เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
และตามความต้องของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ เกตเซล และคนอื่น (Getzels and others,
1968); คีเวส (Keeves, 1988: 560); และ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite,
1994: 286) ที่กล่าวถึงรูปแบบที่ดีสรุปได้ว่า รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่
ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรื อ
ชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่
และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา 4) รูปแบบ
ควรจะให้คาอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการ
ศึกษาได้มากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของ
บุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ
มากที่สุ ด ครู ผู้ ส อนมีค วามพึ ง พอใจในภาพรวมระดั บ มากที่สุ ด ผู้ ช านาญงานมี ความพึ ง พอใจใน
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ภาพรวม ระดับมากที่สุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด และอังคณา
เรืองชัย (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการทาน้าสมุนไพรเพื่อเป็น
อาชีพเสริมในครอบครัว พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่องการทาน้าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่ ว มของชุมชน วิทยาลั ย สารพัดช่า งอุทั ยธานี จากผลการวิจัยชุมชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้เรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ สานักมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและ
วิชาชีพ (2554: 3-4) ที่ระบุว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสาหรับการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่ง
ต้องวิเคราะห์งานที่ทากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐาน
สมรรถนะหรื อ มาตรฐานอาชี พ เพื่ อ ให้ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ต รงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสั งคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่ อม
รถยนต์ทั่วไป พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับ มากที่สุ ด เจ้ าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ มากที่ สุ ด
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ชานาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับ
มากที่สุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 สนับสนุนให้ ครูผู้สอนร่วมกับชุมชนและผู้ ประกอบการ วางแผนและเตรียมจั ดทา
กิจกรรมเพื่อนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ
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1.2 จั ดประชุมบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลั ย สารพัดช่างอุทัย ธานี เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
1.3 ดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้รูปแบบ
1.4 การนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น กลยุทธ์การเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(จานวน 5 คน)

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง

ตาแหน่ง/หน้าที่
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

2. ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

3. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน

5. ดร.อภิชาติ เนินพรหม

อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(จานวน 7 คน)

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 4 คน
1. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ดร.สงวน หอกคา

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
จังหวัดพิษณุโลก
3. ดร.สถาพร โพธิ์หวี
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
4. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคตาก
กลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรในชุมชน ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน
5. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี
ผู้แทนจากชุมชน ผู้บัญชาการเรือนจา
จังหวัดอุทัยธานี
6. นายนิวัฒน์ พุ่มมณี
ผู้แทนจากชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นาซึม จังหวัดอุทัยธานี
7. นางสมพร ขันติโชติ
ผู้แทนจากชุมชน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานอุทัยธานี
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(จานวน 11 คน)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน
1. นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอ่า
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. นายทวีศักดิ์ เกษมุติ
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้สอน จานวน 3 คน
3. นายชัยณรงค์ รัตนวงค์
ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม
4. นางสาวสุธานี ดีเทียน
ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม
5. นางสาวอรณิฌา กัณหาชาลี
ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม
กลุ่มที่ 2 บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ประกอบการ จานวน 2 คน ผู้แทนจาก
ชุมชน จานวน 2 คน และนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การสร้างรูปแบบ จานวน 2 คน
6. นางกันธิมา ธาตุเปลวทอง
ผู้แทนจากผู้ประกอบการ ร้านภูผากาแฟ
7. นายพงศ์ปณต พงษ์สุข
ผู้แทนจากผู้ประกอบการ
ร้านเรือนเจ้านางกาแฟสด
8. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี
ผู้แทนจากชุมชนบัญชาการเรือนจา
จังหวัดอุทัยธานี
9. นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้แทนจากชุมชน โรงเรียนตลกดู่วิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี
10. ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
11. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(จานวน 9 คน)

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่
กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. นางสาวสิริภัทร สิริบรรสพ
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์

อาจารย์ประจาภาควิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุม่ ที่ 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี
4. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
5. นายสมใจ รอดคง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

6. ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย

รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

กลุม่ ที่ 3 เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายหรือผู้บริหาร
ความร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 3 ปี
7. ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล

ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

8. นายสาเริง บุญอาจ

ผู้จัดการร้าน X-bar café

9. นายพงศ์ปณต พงษ์สุข

ผู้จัดการร้านเรือนจ้าวนางกาแฟสด
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รายชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
(จานวน 7 คน)

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/หน้าที่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก
4. ดร.อภิชาติ เนินพรหม
5. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ
6. นางสมพร ขันติโชติ

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ผู้อานวยการสานักพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

7. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
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ฉบับที่ 1
แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
…………………………………………………………………………………………………………………..
1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ข้อมูลประกอบตัวแปรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี
ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
3. รายละเอียดของข้อมูล
3.1 ชื่อ/ประเภทของข้อมูล......................................................................................................
3.2 แหล่งข้อมูล (ที่มา/หน่วยงาน/ชื่อเอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี)
............................................................................................................................. ..............
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..............
……………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 บันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่พบ

267

ที่

ประเด็น/รายละเอียด

บันทึกของผู้วิเคราะห์

1. ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
อ่าน/สรุปประเด็น
วิชาชีพระยะสั้น
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
อื่น ๆ
2. ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
3. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้น
6. ข้อสังเกตอื่นที่พบ
............................................................................................................................. ..............
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้วิจัย
วันที่.........เดือน............พ.ศ...........

268
ฉบับที่ 2
แบบสอบถาม
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
----------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. การสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จะสอบถามใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และ 4) การติ ด ตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. ข้ อ มู ล ที่ ท่ า นตอบจะวิ เ คราะห์ เ ป็ น ภาพรวมเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อ
ท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพ
ความเป็ น จริ ง ของการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)
ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
......... ......... ......... .........
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
......... ......... ......... .........
3. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการคิ ด และการปฏิ บั ติ วิ ช า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
......... ......... ......... .........
4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
......... ......... ......... .........
5. ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
......... ......... ......... .........
6. ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษามี ง านท าและประสบ
ความสาเร็จ
......... ......... ......... .........
7. ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
......... ......... ......... .........
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ......... ......... ......... .........
ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
......... ......... ......... .........

น้อย
ที่สุด
(1)

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

.........
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สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)

10. มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน .........
11. มีรูปแบบการดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ
.........
12. มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะ ผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหา ร แ ล ะ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
.........
13. มีการร่ ว มกัน ปรั บ ปรุ ง แก้ไข และพัฒ นาผลการ
ด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบและ .........
ต่อเนื่อง
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
14. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ
.........
15. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็น
.........
ผู้ประกอบการ

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

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

........ ......... ......... .........
......... ......... ......... .........
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สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)

17. มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ
.........
18. มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน .........
19. มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การวั ด และประเมิ น ผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
.........
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
20. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒ นาวิช าเครื่ องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
.........
21. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พั ฒ นาวิ ช าอาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
.........
22. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการคิ ด และการปฏิ บั ติ ก ารท า
เครื่ อ งดื่ ม ร้ อ นและเย็ น จากสมุ น ไพรได้ อ ย่ า ง
หลากหลายชนิด
.........
23. ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการคิ ด และการปฏิ บั ติ ก าร
ทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ
.........

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

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

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

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

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

......... ......... ......... .........
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ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
24. ผู้ เรี ย นมีเจตคติและกิจ นิ สั ย ที่ พึงประสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
25. ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษามี ง านท าและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
26. ผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
27. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

น้อย
ที่สุด
(1)

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

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ข้อ
1
2
3
4

1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เท่ากับ 0.962
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ฉบับที่ 3

แบบสัมภาษณ์
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
................................................................................................................................
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................
1.2 ตาแหน่ง.....................................................................................................................
1.3 หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................
1.3 หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................
1.4 สัมภาษณ์วันที่..........เดือน........................พ.ศ. .......................................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา...................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................น.
2. ประเด็นการสัมภาษณ์
แนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
ประเด็ น ที่ 1 เป้ าหมายการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรี ยนกลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็ นที่ 2 กระบวนการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
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ฉบับที่ 4
ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions)
เพื่อยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
**************************************************
ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกร่างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็ นที่ 4 การติดตามและประเมิ นผลผู้ เรีย น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

280
ฉบับที่ 5
ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions)
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
**************************************************
ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
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ฉบับที่ 6
แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องรู ปแบบการเสริ มสร้ า งสมรรถนะ
ผู้เ รี ยน กลุ่ มอาชีพ อาหารและโภชนาการ หลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้น เพื่ อการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน วิท ยาลั ยสารพั ดช่า งอุ ทั ยธานี

******************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของรู ป แบบการเสริ ม สร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั ก สู ต ร วิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้
ความเหมาะสม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความเป็นไปได้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุ
ไว้ในรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และมีความ
เป็นไปได้ว่าจะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติ
2. การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้ดาเนินการวิจัย

282
ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาข้อความ ว่า รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและกรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ
และแนวคิดของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึง่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ประเด็นที่ 2 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
ประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติบนพื้นฐานสภาพและปัญหาการดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ความเหมาะสม
รายการ

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จ
7. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
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ความเหมาะสม
รายการ

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2. มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษา
เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
3. มีรูปแบบการดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ
4. มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ
2. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
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รายการ

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3. มีการร่วมกาหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
4. มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
5. มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ร่วมกับชุมชน
6. มีการจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการทา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด
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ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการ
ทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่าง
มีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีงานทาและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
7. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ฉบับที่ 7
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ





ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ โครงการร่วม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

290

รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
8. กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ
เครือข่าย
9. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

รายการ
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ .829
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ฉบับที่ 8
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงาน
กาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ตอบแบบประเมิน มีลั กษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดทา
แผนงานกาหนดเป้ าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลั กสู ตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความรู้ความเข้าใจ
มีระดับความรู้ความเข้าใจ
มีระดับความรู้ความเข้าใจ
มีระดับความรู้ความเข้าใจ
มีระดับความรู้ความเข้าใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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รายการ
1. การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการทา
แผนงาน และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงาน
กับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนและกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
6. การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
7. การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ
แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
8. ความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดแผนงานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
9. ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการ
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงาน
กาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ .870
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ฉบับที่ 9
10101010
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
10
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ โครงการร่วม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการดาเนินงานตาม
กระบวนการอย่างเป็นระบบ
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ
รูปแบบ
8. กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
9. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลั กสู ตร
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น
โครงการ.

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

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

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

302
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*****************************************************************************
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ค่า
ข้อ
รวม
แปลผล
IOC
1
2
3
4
5
1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
3
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
0
+1
4
0.80
ใช้ได้
8
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
10
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามความพึง พอใจที่ มีต่ อ โครงการกระบวนการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .915
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ฉบับที่ 10
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการวางแผนการดาเนินงาน
4. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการการจัดองค์การ
5. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการดาเนินการตามแผน

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
6. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการติดตามและประเมินผล
7. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการปรับปรุงและแก้ไข
8. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาเครื่องดื่มร้อน
และเย็นจากสมุนไพร
9. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ
จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เท่ากับ .902
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ฉบับที่ 11
10101010
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุ
10 มชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึ ง พอใจที่ มี โ ครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสอดคล้องกับการเรียนรู้
เรื่องเครื่องดื่มร้อน-เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
8. กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ.

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
*****************************************************************************
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ค่า
ข้อ
รวม
แปลผล
IOC
1
2
3
4
5
1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
3
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
0
+1
4
0.80
ใช้ได้
8
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
10
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เท่ากับ .863
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ฉบับที่ 12
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หลังทดลองใช้
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ใ นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่นามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน.
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหาร และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน.
4. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/
รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
6. การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
ที่ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

8. ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ.
......... ......... ......... ......... .........
9. ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
......... ......... ......... ......... .........
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ เท่ากับ .891
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ฉบับที่ 13
10101010
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตาม 10
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ





ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับ โครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
7. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
8. กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทาให้การ
ดาเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
9. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง
10. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*****************************************************************************
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ค่า
รวม
แปลผล
IOC
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
0
+1
4
0.80
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
ใช้ได้
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .889
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ฉบับที่ 14
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

328
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจก่ อนและหลั งการเข้าร่ วมโครงการติ ดตามและประเมินผลผู้ เรี ยน
หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
2. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
3. ความรู้ ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
4. ความรู้ ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
5. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้การศึกษา
และการทางานประสบความสาเร็จ
7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการกาหนดปัญหา
วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และนาเสนอ
ข้อมูล
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
10. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

--------------------------------------------------------------ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .900
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ฉบับที่ 15
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ที่

ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้

วางแผนดาเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดย
คานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลั ง งาน
หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2 บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตาม
หลักการ และกระบวนการโดยคานึงถึงความประหยัด
และความปลอดภัย
3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัด
ตกแต่ ง อาหาร บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารให้ เ หมาะสมกั บ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
4 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพอาหาร
และโภชนาการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง
5 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตาม
หลักสากล
6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
7 ประกอบอาหารตามตารับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ
8 ออกแบบจัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร
9 บริการอาหารเครื่องดื่มและจัดจาหน่าย
10 จัดเก็บทาความสะอาดและบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ในการเตรียมและประกอบอาหาร
เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2562
จานวนคน ร้อยละ

ลาดับที่

1

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

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

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

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

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

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

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

.........

.........

.........
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ฉบับที่ 16
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ที่

ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด

หลั ก การทั่ ว ไปของงานอาชี พ เฉพาะและการวิ เ คราะห์
เบื้องต้น
2 หลักการตัดสินใจการวางแผนและแก้ปัญหา
3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 หลักการจัดการงานอาชีพ
6 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุ
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
7 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบ
แผนที่กาหนด
8 ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
9 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
10 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2562
จานวนคน ร้อยละ

ลาดับ
ที่

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

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

1

เฉลี่ยรวม

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

................. .............. ............
................. .............. ............
................. .............. ............
................. .............. ............
................. .............. ............
................. .............. ............
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ฉบับที่ 17
ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1. ความมีวินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความรักสามัคคี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
6. สนใจใฝ่รู้
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. ขยันประหยัด อดทน
9. พึ่งตนเอง
10. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ที่

เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2562
จานวนคน ร้อยละ
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........
............... ...........

ลาดับ
ที่
............
............
............
............
............
............
............
............
............

............... ........... ............
............... ........... ............
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ฉบับที่ 18
แบบรายงานจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ
จนประสบผลสาเร็จ

สาขาวิชา/
สาขางาน
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเสริมสวย
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาเครื่องทา
ความเย็น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
รวม

ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ทางานในสถาน
ประกอบการ

เป็นผู้ประกอบการ

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
…………….. …………… ………… …………… ………… ………… …………
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ฉบับที่ 19
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปีการศึกษา 2561-2562
ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
ผู้สาเร็จการศึกษา
1. วิชาขนมไทยชาววัง
................................
2. วิชาแต่งหน้าเค้ก
................................
3. วิชาคุกกี้
................................

รวม

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

ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ผู้สาเร็จการศึกษา
1. วิชาเค้ก
................................
2. วิชาขนมไทยชาว
วัง
................................
3. วิชาแต่งหน้าเค้ก ................................
4. วิชาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ
................................
5. วิชาเครื่องดื่มเย็น
จากสมุนไพร
................................
6. วิชาเครื่องดื่มร้อน
จากสมุนไพร
................................
.................................
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ฉบับที่ 20
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

*******************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นเพื่อการเป็นผู้ ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. ข้ อ มู ล ที่ ท่ า นตอบจะวิ เ คราะห์ เ ป็ น ภาพรวมเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการน าไปใช้ พั ฒ นา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จะไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริง และตอบให้ครบทุกข้อ
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. รายวิชาที่เรียน
 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
 วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้เรี ยน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับ ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน
วิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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รายการ
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยกาหนดเป้าหมายและ
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ
3. การเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทาให้ประสบ
ความสาเร็จและเป็นผู้ประกอบการได้
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายวิชาที่เรียน
5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
ศึกษาเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและ
การทางานร่วมกับผู้อื่น
7. มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหา
8. มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/
ในสถานการณ์จริง
9. ความสามารถสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและนามาประยุกต์ใช้ในสาขางานอาชีพ
10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนดโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
4
3
2
1

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ ที่มีต่อรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีค่าเท่ากับ 0.856
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ฉบับที่ 21
แบบรายงานจานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน/สถานประกอบการ

ที่อยู่
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

344

คู่มือการใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

สุชาติ จินดาแจ้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

345

คานา
คู่มือการใช้ รู ป แบบการเสริ มสร้ า งสมรรถนะผู้ เ รีย น กลุ่ มอาชีพ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จั ดทาขึ้น เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 รูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ส่วนที่ 3 แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และส่วนที่ 4 เครื่องมือ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น
แนวทางในการนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้คู่มือฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน
และผู้ ป ฏิบั ติการที่น ารู ป แบบการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ เรีย น กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้จัดทา
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเป็ น บทบาทหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ส าคั ญ ของ
สถานศึกษา โดยอาศัยแรงศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่ ว น ซึ่งถือเป็ น ทุน ทางสังคมที่คอยเกื้อหนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของทุกภาคส่วน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้เข้า
มาร่ ว มรั บ ภาระค่าใช้จ่ ายตามความเหมาะสมและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาก็พบว่า สั ดส่ วน
งบประมาณในส่วนนี้ยังมีไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เป็นเรื่องของการบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของมีมากกว่าการมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม ควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา และ
ยังได้กล่าวถึงปัญหาการมีส่วนร่วมว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ
ได้แก่ ประการแรก ทัศนคติของผู้บริหารและครูที่มองว่าชุมชนมีความรู้น้อยสถานศึกษาจึงไม่เอาใจใส่
ที่จะถามความเห็น ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นผู้กาหนดสิ่งที่จะทาและวิธีดาเนินการเอง แล้วจึงให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน การประเมินความสาเร็จในการทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
จึงประเมินจากจานวนเงินและสิ่งของที่รับบริจาค ประการที่สอง ลักษณะของความเป็ นราชการของ
ผู้บริหารและครูทาให้สถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไม่เอาใจใส่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ให้มากขึ้นและไม่เห็นความสาคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามาทาความ
สนิทสนมคุ้นเคยกับครู ผู้บริหาร และครูจึงไม่ทราบว่าบุคคลในชุมชนคนใดมีค วามรู้ ความสามารถ
และศักยภาพเรื่องใด การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาในการจัด การศึกษาจึงเกิดปัญหา
อุปสรรค ประการที่สามสถานศึกษาขาดแนวความคิดที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับชุมชน หวัง
เพียงที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากรเพียงฝ่ายเดี ยว โดยสถานศึกษาไม่
คิดที่จะทาในสิ่งที่จะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของประชาชนในชุมชน และประการสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาทางานโดยยึดความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าการจัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา จึงเป็นการ
เข้ามาเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเท่านั้น อภิชัย นุชเนื่อง (2551) สรัญญา จุฑานิล
(2556) สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2558)
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สาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชน ซึ่ง
รั ฐ บาลได้ มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น ในการพั ฒ นาฝี มื อ และความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย
4.0 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
ก่อนที่จะออกไปทางานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาทักษะและมี
สมรรถนะในการปฏิบั ติงานได้อ ย่ างมีศั กยภาพในสาขาอาชี พที่ ตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561: 3-4) การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็น
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธี
การศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษา
มี โ อกาสเข้ า มาศึ ก ษาหาความรู้ ตลอดชีวิต ตามที่ รัฐ ธรรมนู ญก าหนดและนโยบายของส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มี
ความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสู ตรทั่ว ไป จะต้องมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาหลั ก สู ตร
8 ขั้น ตอน ดัง นี้ ส านั กมาตรฐานอาชีว ศึกษาและวิช าชีพ (2554: 6-25) ขั้นแรกคือ ส ารวจความ
ต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง กาหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและ
เขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้าน
ความรู้ ขั้ น ที่ ห้ า เขี ย นพฤติ ก รรมปลายทางและพฤติ ก รรมย่อ ย ขั้ น ที่ ห ก ก าหนดค าอธิ บ ายและ
มาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด กาหนดมาตรฐานสมรรถนะและขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยการดาเนินการต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ และร่วมประเมินผลการ
ดาเนินงาน ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ผ่านมายังมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาแล้ว
ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการน้อยมากหรือไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อาจเป็นเพราะปัญหา
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อุปสรรคด้านหลักสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการหรือระบบการทางาน
ดังเช่นปัญหาการดาเนินงานที่พบจากผลการวิจัยของ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้วิจัยการนาเสนอ
แนวทางการจัดการฝึกอบรมหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติงาน
จริ ง ในสถานประกอบการน้ อ ย และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ส ามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้านปัญหาด้านการวัดและประเมินผล การติดตามและประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่
ต่อเนื่อง
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบ
วิช าชีพจากคณะกรรมการที่เป็ น ที่ยอมรับ ตัว บ่งชี้ที่ 4 ผลงานทางวิช าชีพที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของครูที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการหรื อวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้รับบริการฝึกอบรม
ผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งถือว่าในภาพรวมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไข โดยคณะผู้ประเมินได้
เสนอแนะจุ ดที่ควรพัฒ นาที่เ กี่ย วข้องกับหลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น ได้แก่ 1) จานวนผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านการทดสอบวิชาชีพจากคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับ มีจานวนน้อย 2) การแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น 3) การ
กาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ ยังมีชุมชนและองค์กรภายนอกหรือตัวแทนจาก
สถานประกอบการเข้ามาส่วนร่วมไม่หลากหลาย 4) การประเมินความพึงพอใจของประชาคมที่มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการตามอัตลักษณ์ยังไม่ครบถ้วน 5) ชุมชนและองค์กรภายนอกยังเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดจุ ด เน้ น จุ ดเด่น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบั ติง านโดยระบุ เป้ าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร
ดาเนินงานค่อนข้างน้อย และ 6) ขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา ชุมชน
และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเรื่อง
สาคัญที่สถานศึกษาขาดหรือมีปัญหาในการพั ฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคือการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือความร่วมมือของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน
จากความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ
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ของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ทาให้ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สอดคล้ องกับ พัน ธกิจ ของวิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้กาหนดไว้คือ ส่ งเสริมและ
พัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ วิจัย สร้าง
นวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี (2561: 2-3) รวมทั้งปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มี รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบ ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิงวิชาการ และเชิงวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ทั ย ธานี และสถานศึ ก ษาอื่ น ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ไปทดลองใช้
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การทดลองใช้ รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การทดลองใช้รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อให้ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาใช้ เป็ นแนวทางในการนิ เทศ ติ ดตาม การใช้ รู ป แบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ขอบเขตการทดลองใช้รูปแบบ
การนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต ไว้ดังนี้
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทดลองใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานีตามองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรี ยนกลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ หลั กสู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น องค์ ป ระกอบที่ 2
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้โครงการเพื่อทดลองรูปแบบ จานวน 4 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 2) โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอบเขตแหล่งข้อมูล
ดาเนินการทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
แต่ละโครงการ ดังนี้
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ ประกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 20 คน และชุมชน จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วน
ร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จานวน 3 รายวิชา
3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจานวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน
2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
จานวน 30 ชั่วโมง
2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
จานวน 75 ชั่วโมง
2.3 วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จานวน 75 ชั่วโมง
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ต้ อ งเป็ น ผู้ เ รี ย นสาขาอาชี พ อาหารและ
โภชนาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ในการจัดการเรียนการสอน ระยะละ 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 5 คน และผู้เรียน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน
27 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562
4. โครงการการติ ด ตามและประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน
10 คน ผู้เรียน จานวน 30 คน และชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 62 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนของ
วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี การศึกษา 2562 และชุมชนที่ มีส่ วนร่วมของวิ ทยาลั ยสารพั ด ช่ า ง
อุทัยธานี
ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงเวลาที่ทาการทดลองใช้ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในปีการศึกษา 2562
เงื่อนไขและข้อจากัดในการนาคู่มือไปใช้
การนาคู่มือการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ไปใช้ในทางปฏิบัติมีเงื่อนไขและข้อจากัด ดังนี้
1. การน าคู่ มื อการใช้ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัย ธานี ไปใช้ ควรเข้าใจรายละเอี ยดองค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบ ทั้ง
องค์ประกอบหลั ก องค์ประกอบย่ อ ย และตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะตั ว ของประกอบย่ อ ย และต้ อ งมี ค วาม
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ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่นารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ไปใช้ ควรเตรียมตนเองและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม การร่วมมือกัน
ทางาน โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ต้องจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
4. ฝ่ายบริหารของสถานศึกษาต้องบริหารจัดการในเรื่องเวลา สถานที่ รวมทั้งงบประมาณที่
เพียงพอให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามคู่มือเพื่อทดลองใช้รูปแบบ
5. สถานศึกษาที่จะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรกาหนดระยะเวลาเพื่อการสรุปและ
ประเมินผลที่แน่นอน และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความหมายของคาที่เกี่ยวข้อง
1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่า ง
อุทัยธานี หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการดาเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้ างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

354
3. โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน
วิทยาลัยสารพัดช่าง หมายถึง โครงการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 2) โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4. กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
หนึ่ งในหลั กสู ตรวิช าชี พระยะสั้ น ได้แก่ สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ ที่มีกลุ่ มวิช า/กลุ่ ม งาน
ประกอบด้วย งานขนมอบ งานอาหารไทยและขนมไทย งานอาหารนานาชาติ และงานถนอมอาหาร
และการแปรรูป
5. การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง การที่ ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่คิดริเริ่มดาเนิน
ธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดย
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกาไรที่เกิดจากผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ตนเอง
6. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในลักษณะของการทางานร่วมกัน วิทยาลัย สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ย วข้องในการดาเนินการไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
ชุมชนในสถานการณ์กลุ่ม จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนิน
กิจกรรม การใช้ประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
7. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี
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8. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง รองผู้อานวยการของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562
9. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจาทาหน้าที่ส อน พนักงานราชการทา
หน้ าที่ส อน และลู กจ้ างชั่ว คราวท าหน้ าที่ส อน ในวิทยาลั ยสารพัดช่างอุ ทัยธานี สั งกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
10. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

356
ส่วนที่ 2
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
.....................................................................................................................
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
มีองค์ประกอบหลั ก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่ ม อาชี พ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
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องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 ร่วมกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การติ ดตามและประเมิ นผลผู้ เรี ยน กลุ่ มอาชี พอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.4 ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานทาและ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน
ประสบผลสาเร็จ
4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทา
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1.4 ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
1.5 ชุมชนมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนา

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3.3 ร่วมกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
3.5 ร่วมจัดทาคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ

4. การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติทาเครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.4 ติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษามีงานท าและ
ต่อ
ยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลสาเร็จ
4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน

ภาพที่ 7 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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ส่วนที่ 3
แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
...................................................................................................................................
แนวทางการดาเนินงานทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดาเนินการตามแผนดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้
แผนดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วิธีดาเนินการ/
ผลที่ได้รับ
ระยะเวลา
การพัฒนา
1. ดาเนินโครงการ
1. จัดประชุมสร้างความ 1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรม - พฤษภาคม
ร่วมจัดทาแผนงาน
เข้าใจกับกลุ่มผู้
ภายใต้โครงการมี
2562
กาหนดเป้าหมาย
ดาเนินโครงการและผู้ ความรู้ความเข้าใจ
ติดตามผลตลอด
การเสริมสร้าง
มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรายละเอียด
ปีการศึกษา
สมรรถนะผู้เรียน 2. ดาเนินโครงการ
ของโครงการ
2562
กลุ่มอาชีพอาหาร
โดยเน้นเพื่อการเป็น 2. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และโภชนาการ
ผู้ประกอบการและ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
เพื่อการเป็น
การมีส่วนร่วมของ
การวางแผนและ
ผู้ประกอบการโดย
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
กาหนดเป้าหมายการ
การมีส่วนร่วม
โภชนาการ หลักสูตร
ดาเนินงาน เน้นเพือ่
ของชุมชน
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็น
การเป็น
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

กิจกรรม/กระบวนการ
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วิธีดาเนินการ/
การพัฒนา
3. ร่วมจัดทาแผนงาน
กาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหาร
4. ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
2. ดาเนินโครงการ
1. จัดประชุมสร้างความ
กระบวนการ
เข้าใจกับกลุ่มผู้
เสริมสร้าง
ดาเนินโครงการและ
สมรรถนะผู้เรียน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชีพอาหาร 2. ดาเนินโครงการโดย
และโภชนาการ
เน้นการมีส่วนร่วม
หลักสูตรวิชาชีพ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ระยะสั้น เพื่อการ 3. ดาเนินการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการ
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
โดยการมีส่วนร่วม
อาชีพอาหารและ
ของชุมชน
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็นผู้ประกอบ
การโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
4. ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ

กิจกรรม/กระบวนการ

ผลที่ได้รับ

ระยะเวลา

3. มีแผนงานและ
เป้าหมายในการ
ดาเนินงานเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรม - มิถุนายน 2562
ภายใต้โครงการมี
ดาเนินการและ
ความรู้ความเข้าใจ
ติดตามผลตลอด
เกี่ยวกับรายละเอียด
ปีการศึกษา
ของโครงการ
2562
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนและ
กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงาน
3. มีการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อน
จากสมุนไพร วิชา
เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร และวิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
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วิธีดาเนินการ/
ผลที่ได้รับ
ระยะเวลา
การพัฒนา
3. ดาเนินโครงการ
1. จัดประชุมสร้างความ 1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรม - พฤษภาคม
ส่งเสริมการมีส่วน
เข้าใจกับกลุ่มผู้
ภายใต้โครงการมี
2562 –
ร่วมของชุมชน เพื่อ
ดาเนินโครงการและ
ความรูค้ วามเข้าใจ
เมษายน 2563
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรายละเอียด
ดาเนินการและ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 2. ดาเนินโครงการ
ของโครงการ
ติดตามผล
อาหารและ
โดยเน้นการมีส่วน
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดปี
โภชนาการ
ร่วมของชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ
เกี่ยวข้อง
การวางแผนและ
2562
ระยะสั้น เพื่อการ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
กาหนดเป้าหมายการ
เป็นผู้ประกอบการ
การมีส่วนร่วมของ
ดาเนินงาน เน้นเพือ่
โดยการมีส่วนร่วม
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
การเป็น
ของชุมชน
สมรรถนะผู้เรียน
ผู้ประกอบการ
4. ประเมินผลการ
3. มีการดาเนินการ
ดาเนินงานตาม
พัฒนาสมรรถนะ
โครงการ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อน
จากสมุนไพร วิชา
เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร วิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
กิจกรรม/กระบวนการ
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กิจกรรม/กระบวนการ
4. ดาเนินโครงการ
ติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

5. การประเมินผล

6. การรายงาน

วิธีดาเนินการ/
การพัฒนา
1. จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มผู้
ดาเนินโครงการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ดาเนินโครงการโดย
เน้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการและ
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการติดตาม
และประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
4. ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
- วิทยาลัยประเมิน
ผลงานที่ได้จากการ
ดาเนินงานตาม
โครงการที่ใช้ทดลอง
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
- จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

ระยะเวลา

1. ผู้ร่วมดาเนินกิจกรรม - เมษายน 2563
ภายใต้โครงการมี
และติดตามผล
ความรู้ความเข้าใจ
ตลอดปี
เกี่ยวกับรายละเอียด การศึกษา
ของโครงการ
2562
2. ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
3. มีการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง
- ผลการดาเนินงานตาม - มี.ค. 2563
โครงการ และกิจกรรม
ภายใต้โครงการ

- รายงานผลการ
ดาเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม

- เม.ย. 2563

แนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ บริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ร่วมกับชุมชน ต้องดาเนินโครงการ 4 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบ ได้แก่
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1) โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ เพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชน 2) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ ป ระกอบการโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน 3) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการดาเนินโครงการแต่ละโครงการจะต้องจัดระบบ
การดาเนินงานและปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบของรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันจัดทาแผนงาน
กาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และแบบประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน
กิจกรรม
1. การร่วมศึกษาและทบทวน
รายละเอียดเป้าหมายของ
โครงการ

2. กาหนดกระบวนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ด้วยกระบวนการของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและ
ศึกษาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 2) เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการ กาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3) เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ร่วมกันกาหนดกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน
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กิจกรรม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ทุกขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
4. การติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
3.2 ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ครูผู้สอน และ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกัน เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน
กิจกรรม
1. การร่วมศึกษาและทบทวน
รายละเอียดเป้าหมายของ
โครงการ

2. กาหนดกระบวนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ด้วยกระบวนการของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและ
ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 2) เพื่อการดาเนินโครงการ
ตามกระบวนการของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ ร่วมกันกาหนดกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
2.2 ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

367
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 3.2 ดาเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ครูผู้สอน และ
อาหารและโภชนาการ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ชุมชนเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4. การติดตามและประเมินผล 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
ประเมินผลโครงการ
สถานศึกษา
และโภชนาการ หลักสูตร 4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย
ครูผู้สอน และ
วิชาชีพระยะสั้น
การมีสว่ นร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายที่ ชุมชน
เกี่ยวข้อง

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน
กิจกรรม
1. การร่วมศึกษาและทบทวน
รายละเอียดเป้าหมายของ
โครงการ

2. กาหนดกระบวนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ด้วยกระบวนการของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและ
ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) เพื่อการ
ดาเนินโครงการตามกระบวนการของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมิน
โครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการ
ที่กาหนด
2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ ร่วมกันกาหนดกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน
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กิจกรรม

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
2.2 ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ - ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 3.2 ดาเนินการให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามา ครูผู้สอน และ
อาหารและโภชนาการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนด ชุมชน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เป้าหมายการดาเนินงาน เน้นเพื่อการ
ทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
เป็นผู้ประกอบการ
3.3 มีการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชา
เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
4. การติดตามและประเมินผล 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
ประเมินผลโครงการ
สถานศึกษา
และโภชนาการ หลักสูตร 4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย
ครูผู้สอน และ
วิชาชีพระยะสั้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่าย
ชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง
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4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และแบบประเมิน ความรู้
ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แนวปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน
กิจกรรม
1. การร่วมศึกษาและทบทวน
รายละเอียดเป้าหมายของ
โครงการ

2. กาหนดกระบวนการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ด้วยกระบวนการของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและ
ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน 2) เพื่อการดาเนินโครงการ
ตามกระบวนการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
3) เพื่อประเมินโครงการตามรูปแบบการ
ประเมินโครงการที่กาหนด
2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการ ร่วมกันกาหนดกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน
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กิจกรรม

วิธีดาเนินการ/ผลสาเร็จ
ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
2.2 ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้
ชุมชนเพื่อการติดตามและ
ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเมินการเสริมสร้าง
3.2 ดาเนินการให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
มีส่วนร่วมในติดตามและประเมินผล
อาหารและโภชนาการ
การดาเนินโครงการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.3 มีการดาเนินการติดตามและ
ทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเมินผลการดาเนินการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
4. การติดตามและประเมินผล 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
ประเมินผลโครงการ
และโภชนาการ หลักสูตร 4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครูผู้สอน และ
ชุมชน
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ส่วนที่ 4
เครื่องมือในการประเมินผลการใช้รูปแบบ
..............................................................................................................................................
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ย น กลุ่ ม อาชี พ อาหารและโภชนาการหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดทา
แผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ.......................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม…..
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ…………….
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ…………………..
7. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น……………………
8. กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ
เครือข่าย......................................................................
9. โครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง................................................................
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

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

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

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

......... ......... ......... ......... ........
......... ......... ......... ......... ........
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงาน
กาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ตอบแบบประเมิน มีลั กษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้ าง
สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจ มาก
3 หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจ น้อยที่สุด
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รายการ
1. การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการทา
แผนงาน และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงานกับ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา.................................................................
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.........
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการกาหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน..........
4. มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนและกาหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน................
5. การกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วมจัดทา
แผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี........
6. การกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน....................................................................
7. การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ
แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน......

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

8. ความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดแผนงานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล................................................ ......... ......... ......... ......... .........
9. ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดทารายงาน
สรุปผลโครงการ.................................................................. ......... ......... ......... ......... .........
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน.................. ......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดทาแผนงานกาหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...............................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ.......................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม.....
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการดาเนินงานตาม
กระบวนการอย่างเป็นระบบ.......................................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ......................
7. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ
รูปแบบ........................................................................
8. กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ................
9. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง......................................................................
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ...................................................................

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี.......................................
2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี.....................................................
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผนการ
ดาเนินงาน...................................................................
4. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการการจัดองค์การ.
5. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการดาเนินการตามแผน........

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ
6. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการติดตามและ
ประเมินผล..................................................................
7. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการปรับปรุงและแก้ไข..........
8. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพร..........................................................
9. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทาอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ........................................................................
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน.................

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึ ง พอใจที่ มี โ ครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่ อโครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ..............................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ.......................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม.....
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสอดคล้องกับการ
เรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มร้อน-เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ.................................................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ......................
7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ...............................................
8. กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน.....................................................

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง................................................... ......... ......... ......... ......... .........
10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ..................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อน จากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หลังทดลองใช้
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ

ขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

391
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
หมายถึง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
1
หมายถึง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่นามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน................
2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน...............................................................
3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน.............................................................................
4. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ.....................
5. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/
รายวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ....................................
6. การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาที่
ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน..................................
7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน...............................

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

8. ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม
ร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ.................................................................. ......... ....... ......... ......... .........
9. ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาผู้เรียน................................................................ ......... ....... ......... ......... .........
10. ความสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน.................. ......... ....... ......... ......... .........
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ





ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผูเ้ รียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................
2. การจัดทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ................................................................
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ.......................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม…..
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม.....................................................................
6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ......................
7. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ.................................................
8. กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทาให้การดาเนินงาน
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น..............
9. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง.................................................
10. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี..................................................

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลที่ได้จะเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ชุมชน
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจก่ อนและหลั งการเข้าร่ วมโครงการติ ดตามและประเมินผลผู้ เรี ยน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด
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รายการ
1. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร............
2. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ................................
3. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร............
4. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ................................
5. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ................................................................
6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้การศึกษา
และการทางานประสบความสาเร็จ.............................
7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพื่อให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ............................
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการกาหนดปัญหา
วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และนาเสนอ
ข้อมูล..........................................................................
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น......................
10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน..................................................................

ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

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

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

......... ......... ......... ......... .........
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401
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุม่ อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
******************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจ ารณาว่าคู่มือการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี มีความเหมาะสมตามข้อประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย ลง
ในช่อง ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับมาก

3 หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง

2 หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับน้อย

1 หมายถึง

มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
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ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน

มาก

ปาน

น้อย

ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. ความชัดเจนของความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหา............................................................................ ......... ........ ......... ......... ........
2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่นาเสนอในคู่มือการใช้
รูปแบบ........................................................................ ......... ........ ......... ......... ........
3. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบ ......... ........ ......... ......... ........
4. ความครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อการนาคู่มือไปปฏิบัติ

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

5. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้..................................... ......... ........ ......... ......... ........
6. ความเหมาะสมของการเรียงลาดับของเนื้อหา............ ......... ........ ......... ......... ........
7. การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม................... ......... ........ ......... ......... ........
8. อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการนาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง........................................................... ......... ........ ......... ......... ........
9. มีความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้กับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี.................................................. ......... ........ ......... ......... ........
10. มีความเหมาะสมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะนาคู่มือไปใช้............... ......... ........ ......... ......... ........
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ผลการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้ รียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
คะแนนความเห็นของ
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ระดับ
X

S.D.

เหมาะสม

1 2 3 4 5
1. ความชัดเจนของความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหา.............................
2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่นาเสนอในคู่มือ
การใช้รูปแบบ.........................................
3. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของคู่มือ
การใช้รูปแบบ...........................................
4. ความครอบคลุมของเนื้อหาเพื่อการนา
คู่มือไปปฏิบัติ...........................................
5. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้………………
6. ความเหมาะสมของการเรียงลาดับของ
เนื้อหา......................................................
7. การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม
8. อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการ
นาไปใช้ในสถานการณ์จริง……………………
9. มีความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้กับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี………………
10. มีความเหมาะสมสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่จะนาคู่มือไปใช้………………………
เฉลี่ยรวม

ความ

4 5 5 4 4 4.40 0.44

มาก

4 4 4 5 4 4.20 0.42

มาก

4 4 4 4 5 4.20 0.42

มาก

4 5 5 4 4 4.40 0.44

มาก

4 4 5 4 4 4.20 0.42
5 5 4 5 5 4.80 0.48

มาก
มากที่สุด

4 4 5 5 5 4.60 0.46
4 5 5 4 5 4.60 0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

5 4 4 4 5 4.40 0.44

มาก

4 4 4 4 4 4.00 0.40

มาก

4.38 0.13

มาก
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์/ขอเชิญ/เผยแพร่
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Try out)
และแบบตอบรับ
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ
5. หนังสือขอเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
6. รูปการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
8. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา/สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานความร่วมมือ
ในชุมชน
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1.หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ
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2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา (Try out) และแบบตอบรับ
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3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และแบบตอบรับ
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4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ
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5. หนังสือขอเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
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6. รูปการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ
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การเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตรวจสอบรูปแบบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
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7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
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8. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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ภาคผนวก จ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และรูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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เอกสารและรูปที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
1. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
http://www.uthaipoly.ac.th
2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
3. การเผยแพร่ ผ ลงานวิช าการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒ นาบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการทางานแบบมีส่วนร่วมและการ
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นขอมี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ” ณ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัย
ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม
2563
5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทา
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563
6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ง ตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประจ าปี งบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒ นาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีว ศึกษา วันที่ 17 -22
สิงหาคม 2563
7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีว ศึกษา ระดับ ชาติ ณ สถาบัน การอาชีว ศึก ษา ภาคเหนือ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5
กันยายน 2563
8. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา/ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานความร่วมมือในชุมชน
9. การเผยแพร่ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
10. รูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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1. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
http://www.uthaipoly.ac.th
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2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 41
ตารางที่ 41 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
(n=13)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

9
4
13

69.23
30.77
100

รวม

3
10
13

23.08
76.92
100

3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

5
8
13

38.46
61.54
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 69.23) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 30.77) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 76.92) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 61.54) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 38.46)
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 13)
ข้อที่

รายการ

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด
ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่)
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ตอ่
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7

X

S.D.

4.85
4.46

0.37
0.66

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก

4.69
4.77

0.63
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54
4.62

0.66
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.66

มากที่สุด

4.63

0.36

มากที่สุด
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3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการทางานแบบมีส่วนร่วมและการเตรียม
ความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

476
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัย ในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทางงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง”แนวทางการบริหารจัดการทางานแบบมีส่วนร่วม
และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 43
ตารางที่ 43 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 67)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

45
22
67

67.16
32.84
100

รวม

49
18
67

73.13
26.87
100

3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

12
40
15
67

17.91
59.70
22.39
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 67.16) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 32.84) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 73.13) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 59.70) และอื่น ๆ (ร้อยละ 22.39)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 67)
ข้อที่

รายการ

X

S.D.

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

4.38
4.73

0.60
0.53

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด

4.44

0.61

มาก

3
4

4.62

0.69

มากที่สุด
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอ
แนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้
ใหม่)
7 ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้
ต่อสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

4.67
4.58

0.72
0.85

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

0.85

มากที่สุด

4.56

0.42

มากที่สุด

จากตารางที่ 44 แสดงว่า ความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีต่ อผลงานวิช าการเรื่ อ ง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75, S.D.= 0.59) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และ
คุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70,
S.D.= 0.79) และ ความสอดคล้ องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X = 4.62,
S.D.= 0.60) ตามลาดับ
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4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ระหว่าง วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 45
ตารางที่ 45 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 48)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

32
16
48

66.67
33.33
100

รวม

38
10
48

79.17
20.83
100

3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
อื่น ๆ
รวม

6
30
12
48

12.50
62.50
25.00
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 66.67) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 33.33) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 79.17) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 62.50) และอื่น ๆ (ร้อยละ 25.00)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 48)
ข้อที่

รายการ

X

S.D.

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

4.41
4.72

0.53
0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด

4.47

0.61

มาก

3
4

4.68

0.65

มากที่สุด
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
5
6

7

ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอ
แนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้
ใหม่)
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

4.72
4.75

0.64
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

0.61

มากที่สุด

4.64

0.31

มากที่สุด

จากตารางที่ 46 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าทาง
วิชาการ (เสนอแนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75,
S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการ
วิจัย และความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.57)
และ ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.61) ตามลาดับ
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5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทาผลงาน
วิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัย ในโครงการการทา
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาณ
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 41
ตารางที่ 47 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
(n=15)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

12
3
15

80.00
20.00
100

รวม

5
10
15

33.33
66.67
100

7
8
15

46.67
53.33
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 53.33) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 46.67)
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 48 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 15)
ข้อที่

รายการ

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด
ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่)
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7

X

S.D.

4.67
4.40

0.61
0.73

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก

4.73
4.87

0.59
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.53

0.41
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.75

มากที่สุด

4.65

0.33

มากที่สุด
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จากตารางที่ 48 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.35) รองลงมา ได้แก่
ความสอดคล้ องของเนื้ อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.41) และ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.59)
ตามลาดับ
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6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563

488
สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัย ในโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 41
ตารางที่ 49 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
(n=53)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

33
20
53

62.26
37.74
100

รวม

18
35
53

33.96
66.04
100

3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

53
0
53

100
0
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 62.26) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 37.74) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.04) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 0) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 100)
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 50 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 53)
ข้อที่

รายการ

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด
ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่)
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7

X

S.D.

4.70
4.42

0.57
0.71

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด

4.74
4.87

0.56
0.34

มาก
มากที่สุด

4.79
4.51

0.40
0.75

มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.74

มากที่สุด

4.65

0.30

มากที่สุด
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จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีต่ อผลงานวิช าการเรื่ อ ง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่
ความสอดคล้ องของเนื้ อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.40) และ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.56)
ตามลาดับ
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7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลการวิจัย ในการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ปรากฏผลดังตารางที่ 51
ตารางที่ 51 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
(n=60)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

48
12
60

80.00
20.00
100

รวม

20
40
60

33.33
66.67
100

27
33

45.00
55.00

60

100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม

จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 55.00) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 45.00)
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 60)
ข้อที่

รายการ

1
2

หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ
ความชัดเจนของการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด
ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่)
ประโยชน์และคุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ยรวม

3
4
5
6
7

X

S.D.

4.70
4.88

0.56
0.32

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77
4.43

0.53
0.69

มากที่สุด
มาก

4.60
4.53

0.71
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.40

มากที่สุด

4.67

0.30

มากที่สุด
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จากตารางที่ 52 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และระดับมากที่สุ ด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ความชั ดเจนของการก าหนดปั ญหา
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และ
คุณค่าในการนาผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80)
และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77) ตามลาดับ
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8. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา/ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานความร่วมมือในชุมชน
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499

500

501

502

503

504
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506

507

508

509

510

511
9. การเผยแพร่ผลงาน ในสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

512

513

10. รูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย

514

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา
ด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

515

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง”แนวทางการบริหารจัดการทางานแบบมีส่วนร่วมและการเตรียมความ
พร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

516

517

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563

518

519

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทาผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563

520

521

ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิญปฏิบัติการ การจัดทา
ผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563

522

523

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563 ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563

524

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงำนปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
พ.ศ.2539
พ.ศ.2547
พ.ศ.2547
พ.ศ.2555
พ.ศ.2557
พ.ศ.2559
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.2535
พ.ศ.2537
พ.ศ.2539
พ.ศ.2543
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551

นายสุชาติ จินดาแจ้ง
26 มีนาคม 2517
เลขที่ 45 หมู่ 3 ต้าบลน้าซึม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ 61000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เลขที่ 45 หมู่ 3 ต้าบลน้าซึม
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ต้าแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ต้าแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ต้าแหน่ง ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ต้าแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาช่างกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสูง (ปทส.)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

