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: 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
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.5 จานวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพิ่มขึ้นจานวน 25 แห่ง
คำสำคัญ : รูปแบบ / สมรรถนะผู้เรียน / หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ผู้ประกอบการ

