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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการ          
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือสร้างรูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษา ชุมชน
บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน            
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 4) เพ่ือประเมินผลรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง จ านวน 101 คน ครูผู้สอน
สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 9 คน ครูผู้สอนสาขาการโรงแรม จ านวน 6 คน ครูผู้สอน  สาขาอาหาร            
และโภชนาการ จ านวน 12 คน ครูผู้สอนสาขาการบัญชี จ านวน 11 คน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 61 คน สาขาการโรงแรม จ านวน 87 คน สาขาอาหาร
และโภชนาการ จ านวน 222 คน และสาขาการบัญชี จ านวน 284 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 654 คน              
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สาขาละ            
20 คน จ านวน 4 สาขาวิชา รวม 80 คน และประชาชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  ตามรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    
 สรุปผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริการโฮมสเตย์ของชุมชน ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง          
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรม ระยะเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม และ การประเมินผล สรุปผลได้ร่างรูปแบบคู่มือกิจกรรม ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล 
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 2. ผลจากการสร้างรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  รูปแบบศูนย์       
การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
ห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความสอดคล้องกัน 

 3. ผลจากการทดลองใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม            
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชุมชน จ านวน 20 คน และนักศึกษาสาขา             การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และบัญชี กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาละ 20 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 100 
คน โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม พ.ศ. 2559     
 4. ผลจากการประเมินรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
      4.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้           
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
  4.2 การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ของผู้ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม             
4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .03  
  4.3 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยมาก 
  4.4 การประเมินทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51  
  4.5 แบบบันทึกติดตามผลการน าเสนอผลงาน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก         
 
ค าส าคัญ : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม/ ชุมชนห้วยมะเกลี้ยง 
 
 
 
 
 


