
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ 
  1.1  ความหมายของการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ 
  1.2  ความส าคญัของการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ 
  1.3  แนวคิดในการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ 
  1.4  แนวทางในการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ 
 2.   กระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
  2.1  ความหมายกระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
  2.2  ความส าคญักระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
  2.3  แนวคิดในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
  2.4  แนวทางในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
 3.   ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
 4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ 
  4.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 
  4.2  ความส าคญัของการประเมินโครงการ 
  4.3  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ 
  4.4  ประเภทของการประเมินโครงการ 
  4.5  รูปแบบของการประเมินโครงการ 
  4.6  รูปแบบของการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) 
 5   แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
  5.1  ความหมายของการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
  5.2  ความส าคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
  5.3  หลกัการของการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
  5.4  กระบวนการของบริหารเชิงกลยทุธ์ 
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 6.  เครือข่ายการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐในการพฒันาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  6.1  ความหมายของเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
  6.2  ความส าคญัของเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
  6.3  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
  6.4  บทบาทการมีส่วนร่วมของ “พลงัประชารัฐ” ในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
 7.  องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
  7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  7.2  แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
  7.3  การวดัประเมินความพึงพอใจ 
 8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      8.1  งานวจิยัในประเทศ 
  8.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 
1.   แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ 
 1.1  ความหมายของการจัดการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ 

 มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจดัการศึกษาด้านทกัษะ
อาชีพท่ีน่าสนใจ ไวด้งัน้ี      
 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2557 : ออนไลน์) หมายถึง ความช านาญ ซ่ึงมาจากค า
ภาษาองักฤษว่า skill นอกจากน้ี คณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมยั ยงัได้
ขยายความของค าวา่ ทักษะ (skill) มากข้ึนวา่ หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการกระท า
หรือการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นทกัษะดา้นร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ฝึกฝน หรือการกระท าบ่อย ๆ เช่น ครูมีทกัษะการใช้ค  าถาม การน าเขา้สู่บทเรียน การใช้ส่ือการสอน 
นกัเรียนมีทกัษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดค านวณ หรือทกัษะทางสังคม ทกัษะท่ีจะท าให้บุคคล
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการท างาน โดยรวมแลว้ประกอบดว้ย สมรรถนทกัษะ (hard 
skill) และจรณทกัษะ [จะระนะ-] (soft skill) บุคคลท่ีมีจรณทกัษะ จะเป็นผูป้ฏิบติังานไดดี้ ส่วนบุคคล
ท่ีมีสมรรถนทกัษะ จะเป็นผูป้ฏิบติังานไดเ้ก่ง 
 สหพฒัน์ ทิพยมาศ (2561 : ออนไลน์) สรุปความหมาย ทกัษะ หมายถึง ความชดัเจน
หรือความสามารถของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นทกัษะทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและ
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สังคม เกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ การฝึกฝน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การสอนและการจดัการ ตวัอยา่ง
การใชท้กัษะ เช่น ครูมีทกัษะการใชค้  าถาม การน าเขา้สู่บทเรียน การใชส่ื้อการสอน นกัเรียนมีทกัษะ 
การฟัง พดู อ่าน เขียน การคิดค านวณ หรือทกัษะทางสังคม  
 คลงัความรู้ออนไลน์ (2560 : ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมาย ทกัษะ และ อาชีพ ไว ้ดงัน้ี 
ทกัษะ หมายถึง ความชดัเจน และความช านิช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างข้ึน
ได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกับผูอ่ื้น การอ่าน การสอน                
การจดัการ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ 
 อาชีพ หมายถึง การท างานซ่ึงมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายไดเ้พื่อบุคคลน าไป
ด ารงชีพทั้งของตนและครอบครัว งานท่ีท านั้นตอ้งเป็นงานท่ีสุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
โดยส่วนรวม โดยไม่ท าใหต้นเอง และผูอ่ื้นเดือดร้อน 
 อาชีพ หมายถึง งานหรือการท ามาหากิน ท าธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด           
ไดค้่าตอบแทนเป็นค่าจา้ง หรือเงินเดือน ตวัอยา่งของอาชีพ เช่น อาชีพคา้ขาย พนกังาน ลูกจา้งรายวนั 
เจา้ของธุรกิจตนเองท่ีไม่ได้ท  างานเก่ียวกบัวิชาชีพ ไม่ตอ้งสอบเพื่อขอใบอนุญาต หรือใบประกอบ 
ตามท่ีกฎหมายรองรับ 
 นันทวนั จนัทร์กล่ิน (2557 : 27) กล่าวว่า การเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะการท างาน
ส าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีครูตอ้งไดรั้บพฒันาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตใน
ด้านทกัษะชีวิตท่ีดี ทกัษะชีวิตจะช่วยให้คนเรารู้จกั เจตคติ และทกัษะ ซ่ึงจะสามารถจดัการกับ
ปัญหารอบๆ ตวัให้อยู่รอดในสภาพสังคมและวฒันธรรมยุคปัจจุบนัไดอ้ย่างมีความสุข โดยเรียน
ตามพฒันาการของ สมอง ครูจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL ให้แก่ศิษยแ์ต่ละ
กลุ่มอายุและตามพฒันาการของสมองเด็กแต่ละคน ทกัษะท่ีส าคญัดงักล่าว ประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้ม
วฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ 
 สรุปได้ว่า การจดัการศึกษาทกัษะอาชีพ หมายถึง การจดัการศึกษาให้ความรู้ความ
ช านาญ กระบวนการ และความสามารถอยา่งชดัเจน ในการด าเนินการงานดา้นอาชีพใดอาชีพหน่ึงหรือ
หลากหลายอาชีพท่ีสนใจ นบัตั้งแต่การวางแผน ขั้นตอน วิธีการ การจดัการ การลงมือท า การตดัสินใจ 
การควบคุมดูแล การตลาด ตลอดจนการติดตามผล เพื่อให้สามารถด าเนินการจนไดผ้ลผลิตหรือบริการ
ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ 
 1.2  ความส าคัญของการจัดการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาด้านสามญัศึกษาและ
อาชีวศึกษาในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนสนใจเรียนสานอาชีพมากข้ึน เม่ือนกัเรียน
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เรียนจบแล้วสามารถมีงานท าทันที ดังนั้ น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัในการลดช่องว่างและความ
แตกต่างของบุคคลในสังคมเพื่อพฒันาประชากรในวยัเรียนด้วยการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมทั้งสายสามญัและสายอาชีพ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1, 
ม.ป.ป. :1-4) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์ (2557 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ การมี
อาชีพ เป็นส่ิงท่ีส าคญัในวิถีชีวิตและการด ารงชีพในปัจจุบนั เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายไดเ้พื่อ
เล้ียงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ซ่ึงสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและท่ีส าคญัคือ อาชีพมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความส าคญั
ของอาชีพจึงเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนส่งผลถึงความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ 

การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั “อาชีพ” จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในการจดัการ
เรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะเลือก
การประกอบอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้
การอาชีพใน 2 ประเด็น คือ ความส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การอาชีพในระดบั
บุคคล และความส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การอาชีพในระดบัครอบครัวและชุมชน 
ซ่ึงจะเสนอไวต้ามล าดบัดงัน้ี 

1.  ความส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพในระดบับุคคล  
ประกอบดว้ย 

 1.1 ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้การอาชีพท่ีมีต่อผูเ้รียนมีความส าคญั ดงัน้ี 
  1)  ท าให้ผู ้เ รียนมีความรู้เ ก่ียวกับความหมายและความส าคัญของ

อาชีพ  ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะอาชีพในชุมชน 
  2)  ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเองในด้านของความสามารถและความสนใจใน

การประกอบอาชีพในอนาคต 
  3)  ท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะพื้นฐานในการท างาน ไดแ้ก่ มีทกัษะในการท างาน 

มีทกัษะในการจดัการ การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีทกัษะในการแสวงหาความรู้  
  4)  ท าให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ 

ไดแ้ก่  มีความซ่ือสัตย ์มีความขยนัอดทน มีความยติุธรรม และมีความรับผดิชอบ 
 1.2 ความส าคัญของการจดัการเรียนรู้สาระการอาชีพท่ีมีต่อผูป้กครอง การ

จดัการเรียนรู้การอาชีพมีความส าคญัต่อผูป้กครองนกัเรียน ดงัน้ี 
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   1)  ท าใหผู้ป้กครองไดท้ราบถึงพฒันาการดา้นความสามารถในการท างาน 
และความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคตของผูบุ้ตรหลานท่ีอยู่ในปกครอง ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ส าคญัท่ีจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของบุตร
หลานไดอ้ยา่งดี 
   2)  ผูป้กครองไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองงานอาชีพโดยทางออ้มจากการมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือใหเ้กิดการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของบุตรหลานตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด เช่น การประเมินการปฏิบติังานและประเมินช้ินงานของนกัเรียน การรายงานพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนในช่วงท่ีนกัเรียนอยูท่ี่บา้น เป็นตน้ 
   3)  การจดัการเรียนรู้การอาชีพของสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีการขยายผล
การจดักิจกรรมสู่ผูป้กครองและชุมชน ไดแ้ก่ การจดัการฝึกอาชีพในวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์เป็นการ
ให้บริการแก่ชุมชนท่ีท าให้ผูป้กครองและบุคคลต่างๆท่ีอยู่ในชุมชนมีความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพและยงัสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายไดเ้สริม ซ่ึงจะส่งผลให้
สถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีข้ึนไดอี้กทางหน่ึง 
   4)  การจดัการเรียนรู้การอาชีพท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนนั้น จะมีการให้ผูเ้รียน
ได้เยี่ยมชมหรือสังเกตการปฏิบติัจากผูรู้้ผูช้  านาญในแต่ละสาขาอาชีพท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร                 
การจดัประสบการณ์ในลกัษณะน้ีนิยมเชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในชุมชนเป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้แก่ผูเ้รียนซ่ึงอาจเป็นผูป้กครองนักเรียนหรือบุคคลในชุมชน   การจดัประสบการณ์เรียนรู้
ลกัษณะน้ีจะก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูป้กครองกบัครูและผูบ้ริหารโรงเรียน 

  2.  ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้การอาชีพในระดบัครอบครัวและชุมชน การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้สาระการอาชีพ ระดบัประถมศึกษามีความส าคญัต่อครอบครัวและชุมชน 
ดงัน้ี 

  1)  ช่วยส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การท่ีสถานศึกษา
จดัให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพซ่ึงจะตอ้งมีการจดัเตรียมอุปกรณ์และฝึกฝนปฏิบติั
กิจกรรม ตลอดจนลงมือปฏิบติัจริงซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานนาน งานบางอยา่งตอ้งท าท่ี
บา้น  เช่น อาชีพดา้นการถกัทอ การท าเคร่ืองประดบั ผูป้กครองอาจมีส่วนร่วมในการฝึกหดัให้บุตร
หลานของตนท่ีบา้น การไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกนัจะท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพ่อแม่ ผูป้กครองและ
นกัเรียนใหมี้มากยิง่ข้ึนได ้

  2)  ช่วยใหบุ้คคลในชุมชนมีความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ซ่ึงก่อเกิด
รายไดท่ี้จะน าไปใชใ้นการด ารงชีวติต่อไป บุคคลในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้นัเป็นผลให้เกิด
มัน่คงในทางเศรษฐกิจในชุมชน 



19 
 

 3)  ก่อให้เกิดความเขม้แข็งทางสังคมระหว่างบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนการท่ี
บุคคลมาร่วมรับความรู้และฝึกประสบการณ์ดา้นอาชีพร่วมกนั  จะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
มีความรักความสามคัคีกนัระหวา่งบุคคลในชุมชน  

 ดงันั้นสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบั “อาชีพ” ในการจดัการเรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นช่วงเวลา
ในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะเลือกการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งยงั
สามารถบูรณาการฝึกทกัษะด้านอ่ืนๆ ควบคู่กบัการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือก
แนวทางศึกษาต่อแประกอบอาชีพตามความถนดัและสนใจ และถือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีรัฐ มุ่งส่งเสริม
เพื่อพฒันาประเทศใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง โดยในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อให้เกิดการพฒันา
ทกัษะท่ีเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนโดยตรง 
 1.3  แนวคิดในการจัดการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ 
 หลกัการของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) การท่ีจะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ใหเ้กิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตอ้ง
ให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการการพฒันาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มี
การเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ทกัษะ
การเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน โดยการน้อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมา
ประยกุตใ์ชท้ั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10) 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนมี
ความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาและต้องการหารายได้ระหว่างเรียนโดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน



20 
 

ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์              
คิดอยา่งสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลการจดัการปัญหา
และความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้น
การเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6-7) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดนโยบายดา้นความสามารถ
ในการแข่งขนัว่า กุญแจส าคญัในการแข่งขนัในเวทีโลก คือคุณภาพและสมรรถภาพของคนไทย           
ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาเด็กไทยให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุใน
อนาคต คุณภาพและสมรรถภาพดงักล่าว หมายถึงความสามารถในการอ่านเขียน การคิดค านวณ             
คิดวเิคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลย ีและการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและ
ภาษาของประเทศเพื่อนบา้น เป็นตน้  นอกจากน้ีเด็กไทยควรมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ไดแ้ก่ความรู้ตามแกนตามศตวรรษท่ี 21 ทกัษะชีวติ และทกัษะอาชีพ ทกัษะการเรียนรู้และการสร้าง
นวตักรรม และทกัษะทางขอ้มูลส่ือและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 17)   
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 ซุปเปอร์ (Super 1957, 99-108) ไดศึ้กษาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมตั้งเป็น 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพข้ึน โดยใชช่ื้อทฤษฎีว่า “ทฤษฎีการพฒันาอาชีพ” (theory of vocational 
development) ซุปเปอร์ใชค้  าวา่ “การพฒันา” กินความหมายกวา้ง ซ่ึงรวมถึง ความชอบ การเลือก 
การพิจารณาตดัสินใจ และการเขา้ประกอบอาชีพ 
 นอกจากนั้น ซุปเปอร์ (Super 1957, 185-190) ยงัไดเ้สนอหลกัเก่ียวกบัการ พฒันา
ทางอาชีพไว ้ดงัน้ี  
 1)  การพฒันาทางอาชีพ เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมสนใจเลือกอาชีพ             
ไปจนถึงประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงเป็นระยะเวลานาน  
 2)  การพฒันาทางอาชีพ เป็นขั้นตอน และมีระเบียบแบบแผน  
 3)  บุคคลจะมองเห็นความจริงเก่ียวกบัการเลือกอาชีพมากข้ึน เม่ือมีอายุ เพิ่มข้ึน
นบัตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่  
 4)  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเอง เร่ิมตั้งแต่ก่อนวยัรุ่น และ เขา้ใจชดัแจง้ เม่ือเขา้สู่
วยัรุ่น  
 5)  วิถีและอตัราการเคล่ือนไหวของแต่ละบุคคลจากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึง  
มีความสัมพนัธ์กบัสติปัญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดา ความตอ้งการ
ค่านิยม ความสนใจ ทกัษะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
 6)  แขนงอาชีพท่ีแต่ละบุคคลเลือกเก่ียวกบัความสนใจ ค่านิยม และความ ตอ้งการ
เลียนแบบบิดามารดา หรือสังคมท่ีอาศยัอยู ่ระดบัคุณภาพของการศึกษา  
 7)  ความพอใจในงานและชีวิตข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของความสามารถ                  
ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพในงานอาชีพ  
 8)  บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางออ้ม ซ่ึงมีบทบาทต่อการเลือก อาชีพดว้ย  
 9)  การพฒันาทางอาชีพด าเนินไปตลอดเวลา  
 10)  คุณสมบติัของบุคคลหน่ึงอาจจะเหมาะสมกบัอาชีพหน่ึง  
 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพ จ าเป็นส าหรับเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
ควรมีทกัษะท่ีจ าเป็นหลายดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะชีวิต และทกัษะอาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอีก
ส่วนหน่ึงในการท่ีจะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น 
ซ่ึงจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยูใ่ห้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการการพฒันาทั้งในระยะกลางและระยะยาว จึงตอ้ง “พฒันาคน” ให้มีความ
พร้อม ดงันั้นในการจดัการศึกษาจึงตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนมีความรู้ดา้นอาชีพสามารถ
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ประกอบอาชีพได ้โดยเฉพาะนกัเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาและตอ้งการหารายได้
ระหวา่งเรียน 
 1.4   แนวทางในการจัดการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดแนวทางใน
การจดัการศึกษาด้านทกัษะอาชีพ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 2) โดยไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ส าหรับส่งเสริมดา้นทกัษะอาชีพไวใ้นสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระท่ี 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง.4.1 เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19) 
 หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดก้ าหนดแนวทาง
ในการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพเป็นวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นอาชีพ โดยเพิ่มราย
วชิาชีพในสาระเพิ่มเติมในระดบัมธัยมศึกษาและปรับสัดส่วนเวลาเรียนใหภ้าคปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 
ทั้งน้ีใหจ้ดัท าขอ้ตกลงกบัสถานประกอบการเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และการท างาน
ดา้นอาชีพมีแนวทางดงัน้ี 
 1.  การปรับโครงสร้างเวลาเรียนสถานศึกษาใช้โครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มรายวิชาชีพ
ในหลักสูตรศกัยภาพ (สาระเพิ่มเติม) ตามความพร้อมของสถานศึกษาและความต้องการของ
นกัเรียน รวมทั้งปรับกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในสาระท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพให้นกัเรียนไดรั้บการฝึก
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง และปรับสัดส่วนเวลาเรียนภาคปฏิบติัให้มากกว่า
ภาคทฤษฎี คือ 
     1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนในสาระเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 200 
ชัว่โมงต่อปี 
     1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนในสาระเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1,600 
ชัว่โมง 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     2.1  ขั้นเตรียมการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ และความสนใจของนกัเรียนท าความตกลงระหวา่งสถานศึกษา
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กบัสถานประกอบการจดัให้มีการประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางการประชาสัมพนัธ์/การรับ
สมคัร /การส่งต่อท่ีชดัเจนสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งจดัเตรียมความ
พร้อมนกัเรียนครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2  ขั้นด าเนินการ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการในการก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนประสานงานระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการเพื่อด าเนินการรับสมคัรการสอบคดัเลือกนกัเรียน ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ
ให้กับนักเรียน ผู ้ปกครองและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องจัดบุคลากรรับผิดชอบการดูแลก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนจากสถานศึกษาและสถานประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่
สถานประกอบการส่งต่อนักเรียนสู่สถานประกอบการด าเนินการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน และการตดัสินผลการเรียน 
  2.3  ขั้นประเมินผลประเมินผลระหว่างและหลังการด าเนินการการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
จากขอ้คน้พบและสรุปผลรายงานผล 
 3.  วิธีการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาและจดัรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการมี
การฝึกทกัษะพื้นฐานในงานอาชีพให้นักเรียนเพื่อสามารถน าไปต่อยอดในสถานประกอบการ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะท่ีส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลกัสูตร
นิเทศ ก ากบั ติดตาม วดัผล ประเมินผลน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในปีต่อไป 
 4.  บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.1  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ทิศทางอาชีพใน
อนาคตส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความสนใจของนกัเรียน จดัให้มีการประชุม 
วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์/การรับสมคัร /การส่งต่อท่ีชดัเจนแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากบั และติดตามการด าเนินโครงการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
ของการด าเนินงานและศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  4.2  บทบาทของครู ศึกษาหลักสูตรโครงสร้าง เกณฑ์การวดัและประเมินผล           
การเรียน การเทียบโอนและการจบหลักสูตร จัดท าหลักสูตรในการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพในสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับอาชีพในสถานประกอบการเตรียมความพร้อมและพฒันาตนเองในอาชีพท่ีจะส่ง
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นกัเรียนเขา้สู่สถานประกอบการเตรียมความพร้อมนกัเรียนเพื่อเขา้สู่สถานประกอบการจดัท าแบบ
ประเมินผลการเรียน/การฝึกงานในสถานประกอบการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียน
รายงานผลการเรียนของนกัเรียนใหก้บัสถานศึกษา 
  4.3  บทบาทของนกัเรียน มีหน้าท่ีเตรียมความพร้อมในการเขา้รับการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ และใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  4.4  บทบาทของสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ี เตรียม
แนวทางในการฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมสาหรับการรับนักเรียนให้คาแนะนาในการ
ปฏิบติังาน ควบคุมดูแลการปฏิบติังาน ร่วมมือในการแก้ปัญหาของนักเรียน ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ใหค้วามคิดและเสนอแนะเก่ียวกบัการฝึกงาน 
 5.  แนวทางการส่งต่อนกัเรียน สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ส่งต่อประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าขอ้มูลการส่งต่อ /ประวติั เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 (ม.ป.ป. : 5) ไดมี้แนวทางในการจดั
การศึกษาดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียน โดยก าหนดเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันา 4H  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ซ่ึงสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มเวลารู้ให้แก่ผูเ้รียน ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจ้ดักลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสถานศึกษาสามารถด าเนินการไดเ้ป็นหมวดหมู่ 4 หมวด 16  กิจกรรม ดงัน้ี 1) กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 2) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้3) สร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม และ                
4) สร้างเสริมทกัษะการท างาน การด ารงชีวติ และทกัษะชีวติ  
 สรุปวา่ แนวทางในการจดัการศึกษาดา้นทกัษะอาชีพสามารถท าไดห้ลากหลาย ข้ึนอยูก่บั
เป้าหมาย สภาพ และบริบท ของแต่ละสถานศึกษา หรืออาจจะบูรณาการหลากหลายวิธีรวมกนัก็ได ้
เช่น จดัทักษะอาชีพในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือการส่งเสริมอาชีพอิสระตามความสนใจ เป็นตน้ 
 

2.  กระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพือ่การมีรายได้ระหว่างเรียน 
 2.1  ความหมายของกระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 วรรณิศา แกว้ดี ชีพสุมน รังสยาธร และนฤมล สราธพนัธ์ุ (2560 : 719) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการท างานระหวา่งเรียน หมายถึงการท างานระหวา่งการเรียนเต็มเวลาโดยใชเ้วลาวา่งหลงัเลิกเรียน
หรือช่วงวนัหยดุในการท างานและไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายได ้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561) การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียน 
หมายถึง กระบวนการด าเนินให้นกัเรียนไดส้ ารวจรู้จกัและคน้พบตนเองและอาชีพเขา้สู่โลกของ
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การท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้โลกของอาชีพสร้างเสริม
ประสบการณ์และพฒันาคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
 บา้นจอมยุทธ (ออนไลน์) การพฒันาอาชีพ หมายถึง การพฒันาทกัษะอาชีพดา้นต่าง ๆ 
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด การพฒันาอาชีพมีความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจ มีการพฒันา
สินคา้ให้สามารถให้สามารถเขา้สู่ตลาดการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ ดา้นสังคม
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีจะส่งผลให้สภาพของสังคมดีข้ึน ดา้นการศึกษา ครอบครัวท่ีมีเศรษฐกิจดีจะ
สามารถมุ่งส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษาไดต้ามความตอ้งการการพฒันาอาชีพจึงมีความจ าเป็นใน
การพฒันากระบวนการผลิต และ กระบวนการตลาดโดยการน าภูมิปัญญานวตักรรม / เทคโนโลย ี
มาประยุกตใ์ช้กระบวนการผลิต เป็นการบริหารจดัการดา้นทุน แรงงาน ท่ีดินหรือสถานท่ีให้เกิด  
ผลผลิต ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดา้นกระบวนการตลาดเป็นการบริหารจดัการดา้นการตลาด              
เร่ิมตั้งแต่การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ การก าหนดเป้าหมาย การท าแผนการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการขาย การก าหนดราคาขาย การขาย การส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลมาใช้
พฒันาอาชีพ  
 ไชยเชษฐ์ หัสไชโย (2556 : ออนไลน์) กล่าวว่า การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพเป็น
การศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและ กลุ่มบุคคล 
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีต่างกนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลและชุมชนสอดคล้องกบัวิถีชีวิต  
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ มี 4 ประเภท คือ 1) การฝึกทกัษะอาชีพ โดยจดัการศึกษาดา้น
อาชีพหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการ
อาชีพ 2) การเขา้สู่อาชีพ เป็นการพฒันากลุ่มเป้าหมายใหส้ามารถคิด วเิคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่อาชีพ 3) กลุ่มพฒันาอาชีพ เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มท่ี
มีอาชีพประเภทเดียวกนั ให้สามารถพฒันาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเขา้สู่การจ าหน่ายมีรายได้
ยิ่งข้ึน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 4)การพฒันาดว้ยเทคโนโลยี เป็นการให้
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีตอ้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาอาชีพและศกัยภาพแก่
ตนเองและกลุ่ม การจดัการศึกษาอาชีพทั้ง 4 ประเภท เป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองทั้งการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ มิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด เช่น เม่ือเรียนพฒันาอาชีพ อาจจะ
ตอ้งการความรู้ ทกัษะอาชีพบางอยา่งท่ีมีเสริมใหอ้าชีพท่ีด าเนินการอยา่งมีคุณค่ามากข้ึน 
 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม (ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงการหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียนว่า 
เป็นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึงในการเพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีนกัเรียนมธัยมธรรมดาไม่สามารถเสาะหา
ไดใ้นร้ัวโรงเรียน ในขณะเดียวกนัยงัสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงินของผูป้กครองไดใ้นระดบั
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หน่ึงอีกดว้ย แต่ถา้หากจดัสรรเวลาในการท าส่ิงต่างๆ ไดไ้ม่ดีหรือขาดความรับผิดชอบ อาจท าให้
เกิดผลเสียในหลายๆ ด้านได้ เช่น ผลการเรียนท่ีแย่ลง เป็นต้น และด้วยอายุท่ียงัน้อยการถูก
หลอกลวง ฉ้อโกงโดยมิจฉาชีพก็สามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดายหรือแมแ้ต่การขาดทุนจากการ
ลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ดงันั้นการหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายจึงควร
ไดรั้บการสนบัสนุนและให้ค  าปรึกษาจากผูมี้ประสบการณ์ดว้ย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีหา
รายได้เสริมระหว่างเรียนพบว่า การหารายได้เสริมระหว่างเรียน มักจะได้การสนับสนุนจาก
ผูป้กครองในระดบัหน่ึงดว้ย 
 สรุปได้ว่า กระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน หมายถึง 
พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพของนกัเรียน โดยอาจจะเป็นการท างาน
ระหวา่งการเรียนโดยใชเ้วลาวา่งหลงัเลิกเรียน หรือช่วงวนัหยดุในการท างาน และไดรั้บค่าตอบแทน
เป็นรายได ้

2.2  ความส าคัญของกระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพือ่การมีรายได้ระหว่างเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นอ้ม
น าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนและการมีงานท ามีอาชีพประกอบกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและ          
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีวตัถุประสงค์ คือให้คนทุกช่วงวยัในรับการพฒันาและเสริมสร้าง
สภาพท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยัโดยนกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพทั้งความรู้ทกัษะอาชีพ
ทกัษะชีวติทกัษะการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสาธารณะและสามารถปรับตวัร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีกระแสโลกาภิวตัน์
และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนตารางเห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อมพฒันาประเทศในทุก
ดา้นโดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย Thailand 4.0 ข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ดงักล่าวคือทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้นจะมีการเตรียมความรู้ทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ท่ีถูกตอ้งและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  เพื่อนักเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดส้ัมผสัและเรียนรู้อาชีพกบัสถานประกอบการเรียนรู้ตามสภาพจริงซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียน
สามารถวางแผนและตดัสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาประกอบอาชีพในอนาคตและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการความสนใจความถนัดของนักเรียน ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะของนักเรียนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจดัท าแนว
การเสริมทกัษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนกัเรียนข้ึนเพื่อเตรียมคนใหมี้ทกัษะและศกัยภาพ



27 
 

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานให้สามารถกา้วสู่โลกแห่งการศึกษาต่อและมีงานท า
อย่างมีคุณภาพ การจดัเสริมทกัษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถด าเนินการไดโ้ดยร่วมมือกบัองคก์รหน่วยงานสถานประกอบการสังคมชุมชนหรือสถาบนั
ทางการศึกษาดา้นอาชีพร่วมกนัพิจารณาน าอาชีพมาจากเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซ่ึงจะท าให้นกัเรียน              
ได้เรียนรู้อาชีพอย่างรักหลายรวมถึงการนักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและการถอด
ประสบการณ์อาชีพและคน้พบความสนใจและความถนดัของตนเองเพื่อวางแผนศึกษาต่อระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและสายอาชีพหรือเรียนควบคู่ทางสายสัมพนัธ์และอาชีพและเช่น
การศึกษาต่อในอุดมศึกษายาวมีเป้าหมาย 
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลหนองเม็ก(ออนไลน์)  
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในชีวติท่ีแตกต่างกนั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
         1.  การเรียนรู้อาชีพแบบองค์รวมท่ีประชาชน ครู กศน. และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
         2.  การออกแบบการเรียนรู้งานอาชีพตามลกัษณะของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพ ในรูปแบบการฝึกทกัษะอาชีพ การเขา้สู่อาชีพ การพฒันาอาชีพ และการพฒันาอาชีพด้วย
เทคโนโลย ี
         3.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงท่ีบูรณาการกบัวิถีชีวิต โดยใชว้งจรกระบวนการคิด 
ท า จ  า แกปั้ญหาและพฒันา 
         4.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้และประสบการณ์การท าอาชีพ ภายใตว้ฒันธรรมของชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขนั
ของชุมชน เป็นชุมชนท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการและพฒันา 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ออนไลน์) กล่าวว่า สาเหตุท่ีนักเรียนมัธยมปลาย               
หารายไดเ้สริมระหว่างเรียน ส่วนใหญ่ตอ้งการหาประสบการณ์และแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ผูป้กครอง และนกัเรียนมธัยมปลายท่ีหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียนอยูแ่ลว้ เช่ือวา่การหารายไดเ้สริม
ระหวา่งเรียนท าใหพ้วกเขามีการบริหารจดัการเวลาไดดี้กวา่ปกติและมีความรับผิดชอบมากข้ึน และ
ในกรณีของนักเรียนมธัยมปลายท่ีไม่เคยหารายไดเ้สริมระหว่างเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดคิ้ดว่าการหา
รายไดเ้สริมระหว่างเรียนเป็นเร่ืองท่ีแย่ และอยากลองหารายไดเ้สริมดว้ยตวัเองสักคร้ัง แต่ในบาง
กรณีผูป้กครองไม่เห็นดว้ยกบัการหารายไดเ้สริมระหว่างเรียน จึงท าให้นกัเรียนบางคนท่ีมีความ
ตอ้งการอยากหารายไดด้ว้ยตนเองสักคร้ังไม่มีโอกาสไดล้องท า  
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  “คนส่วนใหญ่มกัจะแปลความหมายของ
วิชาอาชีพวา่เป็นวิชาฝีมือต่างๆ แทจ้ริงแลว้วิชาชีพ น่าจะหมายถึง การรู้จกัท ามาหากินเพื่อเล้ียงชีพ 
โดยประกอบอาชีพอะไรก็ไดท่ี้สุจริต ไม่ผิด ศีลธรรม และยิ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม วฒันธรรม
ยิง่ข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาชีพอิสระและอาชีพรับจา้ง ส าหรับ การเรียนการสอนวิชาอาชีพ
ในโรงเรียนมธัยมศึกษานั้นมกัจะสอนใหเ้ด็กจบไปเป็นลูกจา้งเป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ท่ีการสอนให้เป็น
ลูกจา้งนั้นยากกว่าการสอนให้เป็นนายตวัเองด้วยการประกอบอาชีพอิสระ เพราะอาชีพ ลูกจา้ง                
จะถูกระบุคุณสมบติัท่ีใชเ้วลาฝึกฝนและเตรียมตวันาน และตลาดแรงงานท่ีจะรับนั้นมีนอ้ย หากทุก
คนมองวา่ การท ามาหากิน เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงแลว้ การสอนวิชาอาชีพจะตอ้งไม่สอน
อยา่งเดียว แต่ตอ้งให้ลง มือปฏิบติัจริงดว้ย โดยตอ้งพยายาม ไม่ติดอยูก่บัวิชาหนงัสือ แต่เอาความรู้
ความสามารถท่ีไดจ้ากวิชาหนงัสือ มาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตจริงท าให้มองเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป              
ท่ีตอ้งท ามาหากิน ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอน วิชาอาชีพเห็นประโยชน์ทนัตา หากเป็นเช่นน้ีแลว้
การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนเพื่อวนัน้ี มิใช่เพื่อเตรียม เด็ก ส าหรับ 5 หรือ 10 ปีในอนาคต ซ่ึงยงั
มองไม่เห็นวา่ส่ิงท่ีเรียนไปแลว้จะตรงตามความตอ้งการของตลาด ในลกัษณะนั้นหรือไม่ การสอน
วชิาอาชีพอิสระนั้น จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นนายของตนเอง ไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง แต่เป็น เจา้ของ
กิจการ เล็กบา้งใหญ่บา้งตามก าลงั ในการท าจริงควรรวมกนัเป็นกลุ่มจะไดรู้้จกัการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ไดด้ว้ย ซ่ึงเป็นวิธีการสอนวิชาชีพอิสระนั้นโรงเรียนจะตอ้งปล่อยให้กิจการเป็นของเด็กเอง 
โดยมีครูเป็นผูค้อยดูแล แนะน า ไม่ใช่เป็นธุรกิจของโรงเรียน ซ่ึงจะท าให้เด็กไม่มีความรู้สึกเป็น
เจา้ของขาดความกระตือรือร้น และคิดไม่เป็นวา่การท ามาหากินเป็นอยา่งไร อยา่งไรก็ตามการสอน
วิชาอาชีพ ไม่จ  าเป็นตอ้งงดการสอน วิชาการการสอนวิชาการเท่าเดิม แต่การสอนวิชาอาชีพเป็น
ส่วนเสริม ซ่ึงแมเ้ด็กจะมุ่งเรียนต่อ ก็ไม่ถือเป็นเร่ือง เสียหาย กลบัเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมให้มี
ความซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน และหมัน่ศึกษาหาความรู้” 
 สรุปว่า กระบวนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน มีความส าคญั 
ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นการพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้               
โดยมีวตัถุประสงค ์คือให้คนทุกช่วงวยัในรับการพฒันาและเสริมสร้างสภาพท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
ช่วงวยัซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะ
การท างาน ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนสามารถวางแผนและตดัสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจความถนดัของนกัเรียน นอกจากน้ี
ยงัเป็นการฝึกประสบการณ์ และการมีรายไดเ้สริมแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกดว้ย 
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 2.3  แนวคิดในการพฒันาทกัษะอาชีพเพือ่การมีรายได้ระหว่างเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ไดน้้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาในหลวง

รัชกาลท่ี 10 ในการจดัการศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพื้นฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน 4 ดา้นดงัน้ี 
1. มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 

1.1  ความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบา้นเมือง  
1.2  ยดึมัน่ในศาสนา  
1.3  ความมัน่คงในสถาบนัพระมหากษตัริย ์
1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2.  มีพื้นฐานชีวติท่ีมัน่คงมีคุณธรรม 
  2.1  รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีผดิชอบชัว่ดี 
  2.2  ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีชอบส่ิงท่ีดีงาม  
  2.3  ปฏิเสธส่ิงท่ีผดิส่ิงท่ีชัว่  
  2.4  ช่วยกนัสร้างคนดีใหแ้ก่บา้นเมือง 
 3.  มีงานท ามีอาชีพ 

  3.1  การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาตอ้งมุ่ง
ใหเ้ด็กและเยาวชนรักงานสู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้
ผูเ้รียนท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด  
  3.3  ตอ้งสนบัสนุนผูส้ าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพมีงานท าโดยสามารถเล้ียงตวัเองและ
ครอบครัว 
 4.  เป็นพลเมืองดี 
  4.1  การเป็นพลเมืองดีเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 
  4.2  ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี  
  4.3  การเป็นพลเมืองดีคือหินอะไรท่ีท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท าเช่นงาน
อาสาสมคัรงานบ าเพญ็ประโยชน์งานสาธารณะกุศลใหท้ าดว้ยความมีน ้าใจและเอ้ืออาทร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 29) มีนโยบายใหทุ้กสถานศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้นกัเรียนมีความรู้ดา้นอาชีพสามารถประกอบอาชีพได ้โดยเฉพาะนกัเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพยใ์นการศึกษาและตอ้งการหารายไดร้ะหวา่งเรียน โดยก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 (ม.ป.ป. :1-4) มุ่งให้ผูเ้รียน
สามารถ เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได ้ประกอบกบั
รัฐบาลโดย กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคญักับการจัดการศึกษาด้านสามญัศึกษาและ
อาชีวศึกษา ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากข้ึน โรงเรียน
นอกจากมีการด าเนินงานเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  ยงัตอ้งเน้นให้นกัเรียนมี
ทกัษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน ซ่ึงในจุดเนน้ ดา้นการ
ใหน้กัเรียนมีทกัษะวชิาชีพเพียงพอต่อการเขา้ตลาดแรงงาน การศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงใน
การพฒันาชาติ เน่ืองจากการศึกษาช่วยให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น เรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ตลอดจนทกัษะการประกอบ
อาชีพและทกัษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัลดความสามารถในการ
แข่งขนั ลดความเหล่ือมล ้าในสังคมในระยะยาว  
 จินางคก์ูร โรจนนนัต์ (2559) ไดก้ล่าวถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู่์นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดงาน โดยมีการ
วางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์รองรับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวตักรรม  เพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติและการท างานในอนาคต 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) การสอนวิชาอาชีพ
อิสระนั้น จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นนายของตนเอง ไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง แต่เป็น เจา้ของกิจการ 
เล็กบา้งใหญ่บา้งตามก าลงั ในการท าจริงควรรวมกนัเป็นกลุ่มจะได้รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น                 
ไดด้ว้ย ซ่ึงเป็นวธีิการสอนวชิาชีพอิสระนั้นโรงเรียนจะตอ้งปล่อยใหกิ้จการเป็นของเด็กเอง โดยมีครู
เป็นผูค้อย ดูแล แนะน า ไม่ใช่เป็นธุรกิจของโรงเรียน ซ่ึงจะท าให้เด็กไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ           
ขาดความกระตือรือร้น และคิดไม่เป็นว่าการท ามาหากินเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามการสอนวิชา
อาชีพ ไม่จ  าเป็นต้องงดการสอนวิชาการ การสอนวิชาการเท่าเดิม แต่การสอนวิชาอาชีพเป็น               
ส่วนเสริม ซ่ึงแมเ้ด็กจะมุ่งเรียนต่อ ก็ไม่ถือเป็นเร่ืองเสียหาย กลบัเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมให้มี
ความซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน และหมัน่ศึกษาหาความรู้ 
 สรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนนั้น เป็นอีกแนวทาง
หน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู่์นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผูเ้รียนสามารถเขา้ใจแนวทางการ
เลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และเน้นให้นกัเรียนมีทกัษะวิชาชีพเพียงพอ
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ต่อการเขา้ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระให้สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมได ้
 2.4   แนวทางในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561) แนวทางเสริมสร้างทักษะอาชีพในหลักสูตร
สถานศึกษาการเสริมสร้างอาชีพในหลกัสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถด าเนินการในวิธีการท่ี
หลากหลายประกอบดว้ยการบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดัโครงงาน
อาชีพ การจดัฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพท าให้เกิดการปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการท างานเพื่อให้
นกัเรียนพฒันาไปสู่การประกอบอาชีพไดด้งัน้ี 

 1. การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
พุทธศกัราช 2551 ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 922/2561 เร่ืองการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และก าหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดว้ยหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 880 ชั่วโมงหรือ 22 หน่วยการเรียนต่อปี และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายรวม 3 ปีจ านวน 1640 ชัว่โมงหรือ 41 หน่วยการเรียน สถานศึกษาสามารถจดั
สอนเสริมทกัษะอาชีพไดห้ลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในรายวิชา
พื้นฐานโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัท่ีมุ่งเนน้การพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานและ
ประกอบอาชีพโดยตรงรวมถึงการปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการท างานใหน้กัเรียนในลกัษณะ Content 
free รวมทั้งสถานศึกษาสามารถบูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมการ
เรียนการสอนอาชีพไดท้ั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบับริบทและความตอ้งการเพื่อ
พฒันานกัเรียนไปสู่การประกอบอาชีพได ้

2.  การเสริมสร้างทกัษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จดัเวลา
เรียนเพิ่มเติมโดยจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกบัจุดเน้นและความ
พร้อมของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจดัเวลาเรียนเพิ่มเติม
โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของ
สถานศึกษาและเกณฑก์ารจบหลกัสูตรทั้งน้ีตลาดสามารถจดัเวลาเรียนส าหรับการเสริมทกัษะอาชีพ
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และรายวชิากิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเนน้โดยระดบัประถมศึกษาแต่
เวลาเรียนปีละไม่นอ้ยกว่า 40 ชัว่โมงต่อปีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แต่เวลาเรียนไม่น้อยกวา่ 200 
ชัว่โมงหรือ 5 หน่วยกิจต่อปีและระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจดัเวลาเรียน 3 ปีไม่น้อยกว่า 1,600 
ชัว่โมงหรือ 40 หน่วยการเรียน ตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาความตอ้งการและความ
ถนดัของผูเ้รียน 

การจดัรายวชิาเพิ่มเติมอาชีพให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติันั้น ดว้ยบริบทความ
พร้อมสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างการส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดจ้ดัท าคลงับทเรียน
เสริมทกัษะอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเก็บรวบรวมข่าวสารโรงแรมอาชีพข่าวประชาสัมพนัธ์อาชีพ
พฒันาทกัษะอาชีพการพฒันาทกัษะจ าเป็นส าหรับอาชีพแบบวดัแววอาชีพเพื่อสถานศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนอาชีพต่อไปสถานศึกษาสามารถด าเนินการจดัรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ
ไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

1.  จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติมอาชีพหลกัหมายใหน้กัเรียนเลือกเรียนตามความสนใจโดย
แต่ละรายวิชานกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบติัฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็น
ต่ออาชีพท่ีสามารถจบภายในรายวิชานั้นเพื่อส ารวจคน้พบความถนดัและความสนใจทางอาชีพเช่น
รายวชิาช่างขนมไทยช่างแต่งหนา้ช่างถ่ายภาพเป็นตน้ 

2.  จดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพให้นกัเรียนต่อเน่ืองเป็นชุดรายวิชาแบ่งเป็น 3 แบบ
ไดแ้ก่  

 2.1  ชุดรายวิชามุ่งสู่อาชีพเฉพาะเป็นรายวิชาท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งภาคเสรีภาพ
ปฏิบติัและฝึกทกัษะรวมถึงการเตรียมพลลกัษณะท่ีจ าเป็นเฉพาะอาชีพเช่นชุดรายวิชาการสร้างเวบ็
เพจ1 และ 2 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1 และ 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 และ 2 เป็นตน้ 

 2.2  ชุดรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานทางวิชาการสู่อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึนและส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยจดัให้เรียนต่อเน่ืองเป็นชุดรายวิชาเช่นคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 1 ชีววิทยาเพื่อสุขภาพ 2 ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 1 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2ซ่ึงวิชาเหล่าน้ีนกัเรียนสามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพ
อิสระเพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียนเช่นการสอนพิเศษวชิาต่างๆเป็นตน้ 

 2.3  ชุดรายวิชามุ่งค้นหาอาชีพเป็นรายวิชาท่ีนักเรียนได้เรียนทั้ งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบติัและฝึกทกัษะรวมถึงการเตรียมพลทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพหรือสถานศึกษาก าหนดเป็น
ชุดรับใช้นักเรียนเรียนสายอาชีพให้กลุ่มอาชีพเดียวกันแต่ละอาชีพใช้เวลาเรียนสั้ นๆ ภายใน                
1 รายวิชา เช่น อาชีพในกลุ่มเกษตร กลุ่มงานช่าง กลุ่มคา้กาม เป็นตน้จะเป็น 3 ฐานอาชีพใน 1 
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รายวิชา เช่น อาชีพในกลุ่มเกษตรจะเป็นฐานการปลูกพืชสมุนไพรต่างจากการเล้ียงไก่ไข่ และ            
ฐานการท าปุ๋ยชีวภาพเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ต่อ 1 ฐาน 

3.  การจดัรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัอาชีพ โรงเรียนมาตรฐานสากล
ไดก้ าหนดให้จดัรายวิชาเพิ่มเติมในลกัษณะ Block Courses คือ การจดัรายวิชาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
ท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อเสริมความรู้และทกัษะอาชีพบริการให้นกัเรียนไดศึ้กษาอาชีพท่ีตนสนใจโดยจะ
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชาท่ีเรียนต่อเน่ืองการภาคเรียนละ 1 รายวิชาและกิจกรรมพฒันานกัเรียน
เรียนในชั้นปีใดก็ไดใ้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดงัน้ี 

รายวชิาเพิ่มเติมท่ี 1 การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ในรายวิชาน้ีเป็นการศึกษา
ค้นควา้และสร้างองค์ความรู้โดยนักเรียนหรือประเด็นท่ีสนใจในการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพเพื่อ
ก าหนดประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานคน้ควา้และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งฝึกทกัษะ
การคิดวเิคราะห์สังเกตสังเคราะห์และสร้างองคค์วามรู้โดยครูผูส้อนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัวยั
และพฒันาการของนกัเรียนรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 2 การส่ือสารและการน าเสนอเป็นการเรียนรู้ต่อเน่ือง
จากรายวิชาแรกโดยการน าส่ิงท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัอาชีพในรายวิชา is1 การเขียน
รายงานหรือเอกสารทางวชิาการและน าเสนอเพื่อถ่ายทอดขอ้มูลความรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจกิจกรรมพฒันา
นกัเรียนการน าองคค์วามรู้ไปใช้บริการสังคม เป็นการท ากิจกรรมท่ีเช่ือมโยงจากการเรียน is2 โดย
นกัเรียนน าส่ิงท่ีเรียนรู้และประสบการณ์ทางอาชีพไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อสังคมใน
การจดัการเรียนรู้นกัเรียนจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรั้บความรู้เป็นผูต้ะหนกัในความส าคญัของ
กระบวนการศึกษาคน้ควา้ของตนเองเห็นคุณค่าและแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้การวดั
และประเมินผลรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ในการส่ือสารและการน าเสนอตอ้ง
ประเมินผลการเรียนโดยใชร้ะดบัผลการเรียนรู้รายวชิาตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและกิจกรรมการน า
องคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคมให้วดัและประเมินผลวางแผนการปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด
และสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยให้ผลการประเมินเป็นผ่านไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลหนองเม็ก (ม.ป.ป)ได้เสนอ
แนวทางในการพฒันาทกัษะอาชีพดงัน้ี 

1.  การพฒันาทกัษะอาชีพ : ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนและฝึกทกัษะอาชีพใน
ลกัษณะหลกัสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน
ในอาชีพ โดยจดัฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น มีชัว่โมง.o การฝึกอบรมประมาณ 50 ชัว่โมง ประชาชน
ผูส้นใจสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาวชิาชีพต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน เสียค่าใชจ่้าย
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เพียงชัว่โมงละ 1 บาท เป็นค่าวสัดุฝึกในการอบรม การจดัการอบรมสามารถจดัไดทุ้กสถานท่ีท่ีมีความ
พร้อม  

2.  การฝึกอบรมเพื่อเขา้สู่อาชีพ : จดักิจกรรมต่อเน่ืองจากการฝึกทกัษะอาชีพหรือ
จดัเป็นกิจกรรมเฉพาะ เพื่อพฒันากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่อาชีพ โดยจดัใหมี้กระบวนการแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  การพฒันาอาชีพ : พฒันาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายในลกัษณะกลุ่มพฒันาอาชีพ 
โดยจดัให้มีการรวมกลุ่มของผูมี้อาชีพประเภทเดียวกันเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาอาชีพของกลุ่มโดยกระบวนการกลุ่ม 
(Group Process) 

4.  การพฒันาอาชีพดว้ยเทคโนโลยี : พฒันาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายดว้ยเทคโนโลย ี
โดยเนน้การจดักิจกรรมให้กบักลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการและผูท่ี้ตอ้งการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการพฒันากิจการและศกัยภาพของตนเอง เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
พาณิชย ์(E-Commerce) การจดัสร้างระบบฐานขอ้มูลหรือการน าเสนองานดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1. (ม.ป.ป).  กล่าวถึงแนวทางการ
ด าเนินส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อใหก้ลุ่มสนใจงานอาชีพ เกิดคุณภาพสูงสุด โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจึงควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  1) ก่อนการน ากลุ่มสนใจงานอาชีพไปใช ้ควรไดพ้ิจารณาเลือก
และวางแผนการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชากลุ่มสนใจงานอาชีพท่ีสนองต่อความต้องการของ
นักเรียน ความต้องการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมและบริบทของ
โรงเรียน และตลอดจนการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานโดยเฉพาะวิทยาลยัการอาชีพป่าซาง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การใช้กลุ่มสนใจงานอาชีพ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถน าไปใช ้จดัการเรียนรู้ในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
สถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยจดัเป็นชุมนุม กลุ่มสนใจให้กับนักเรียน หรือจดัการเรียนรู้นอกเวลาท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไวโ้ดยอาจจดั
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวนัหยุดหรือในตอนบ่ายหลังเวลาท่ีเสร็จส้ินการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ีควรเนน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการปฏิบติัจริง มีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้และครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรง 3) ระหวา่งการใชแ้ละภายหลงัการ
ใชก้ลุ่มสนใจงานอาชีพเสร็จส้ิน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยครูผูส้อนมีการประเมินผล
นกัเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ ในกลุ่มสนใจงานอาชีพนั้นๆ หากนกัเรียน           
ไม่ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการซ่อมเสริมนักเรียนให้นักเรียนบรรลุตาม
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จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ และตลอดจนมีการประเมินกลุ่มสนใจงานอาชีพนั้นๆ โดย
ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การพฒันากลุ่มสนใจงานอาชีพให้ผลต่อคุณภาพนกัเรียนมากยิ่ง 
ข้ึนในโอกาสต่อไป 

สรุปแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ท าได้อย่าง
หลากหลาย ข้ึนอยู่กบับริบทของแต่ละสถานศึกษา เช่น การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจดัโครงงานอาชีพ การจดัฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพ การจดักิจกรรมชุมนุม
ใน หรือการจดักิจกรรมในลกัษณะโครงงานหรือโครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการ
ปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการท างาน การมีรายได ้และเพื่อให้นกัเรียนพฒันาไปสู่การประกอบอาชีพ
ไดใ้นโอกาสต่อไป 

 

3.  ปัจจัยทีส่นับสนุนการพฒันาทกัษะอาชีพเพือ่การมีรายได้ระหว่างเรียน 
สุกัญญา  แช่มช้อยและชญาพิมพ์  อุตสาโห (2555) ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพของโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มีดงัน้ี 
1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จไดแ้ก่  
 1)  วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน  
 2)  การเช่ือมโยงความรู้จากครูสู่นกัเรียน  
 3)  เครือข่ายองคก์รภายนอก 
2.  เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จไดแ้ก่  
 1)  การก าหนดนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและบริบทของ

ผูเ้รียนและสถานศึกษา  
 2)  ความทุ่มเทเสียสละของครูในโรงเรียนท่ีตอ้งการให้เด็กสามารถด ารงชีวิตอยู่

ไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและ  
 3)  ความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร (2558) ไดศึ้กษา การจดัการพฒันาอาชีพเสริมท่ีมีวดัเป็นศูนยก์ลาง

สู่ชุมชนท่ี ย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนบา้นตูม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  พบวา่ปัจจยั             
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการให้บริการ 7 ดา้นและการพฒันาอาชีพเสริมท่ีมีวดั เป็นศูนยก์ลางสู่ชุมชน
ท่ีย ัง่ยืน มีจ านวน 32  ปัจจยั และเป็นแนวทางการจดัการ พฒันาอาชีพเสริมท่ีมีวดัเป็นศูนยก์ลางสู่
ชุมชนท่ีย ัง่ยืนไดเ้พียง 10 ดา้นคือ 1) ดา้น การด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 2) ดา้นการบริหาร
จดัการใหบ้ริการของวดั 3) ดา้นการส่งเสริมการให้บริการของวดัเพื่อเป็นศูนยก์ลางการพฒันาชุมชนท่ี 
ย ัง่ยืน 4) ดา้นการจดัระเบียบอตัราค่าใช้จ่ายและเคร่ืองสังฆภณัฑ์ (อุปกรณ์เคร่ือง มือเคร่ืองใช้)
ภายในวดั 5) ด้านการจดัระเบียบและการรณรงค์การปฏิบติัธรรม  ทรัพยากรเหลือใช้และการ
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ส่งเสริมอาชีพเสริม 6) ดา้นการจดัการ ศาสนสถาน และภูมิทศัน์ของวดั 7) ดา้นการจดัการองค์
ความรู้ใหชุ้มชน 8) ดา้นบุคลากร ผูใ้หบ้ริการและส่งเสริมกิจกรรมของวดั 9) ดา้นการสร้างกิจกรรม
ดา้นจริยธรรม หลกัธรรม และอาชีพเสริมใหค้นในชุมชน และ10) การจดัการวตัถุมงคลของวดั 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 1(ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงในงานอาชีพเพื่อใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดกบันกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี   

1.  ควรไดพ้ิจารณาเลือกและวางแผนการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชากลุ่มสนใจงาน
อาชีพท่ีสนองต่อความตอ้งการของนักเรียน ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมกบั
สภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน และตลอดจนการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
โดยเฉพาะวทิยาลยัการอาชีพป่าซาง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  การใช้กลุ่มสนใจงานอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถน าใช้
จดัการเรียนรู้ในเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุม กลุ่มสนใจ หรือจดัการเรียนรู้นอกเวลาท่ีหลกัสูตร
สถานศึกษา ก าหนดไว ้โดยอาจจะจดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วนัหยุด หรือในตอนบ่ายหลงัเวลาเสร็จส้ิน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ีควรเน้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการ
ปฏิบติัจริง มีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรง  

3.  ระหวา่งด าเนินการ ครูผูส้อนควรประเมินผลนกัเรียนเป็นไปตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นกลุ่มสนใจงานอาชีพนั้นๆ หากนกัเรียนไม่ผา่นการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้มีการซ่อมเสริมนักเรียนให้นักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้และ
ตลอดจนมีการ ประเมินกลุ่มสนใจงานอาชีพนั้นๆ โดยครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การ
พฒันากลุ่มสนใจงานอาชีพใหส่้งผลต่อคุณภาพนกัเรียนมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป  

กลุ่มพฒันาระบบงานแนะแนว ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561: 
37-40) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน หรือการ
จดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะทางอาชีพในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สู่การปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ นั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนเอง และตอ้งประสานความร่วมมือกนัอย่างจริงจงั ซ่ึงหน่วยงานทั้ง
ระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้การจดัการเรียนการสอน
เสริมทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้รียน ตามความต้องการของตลาด 
สถานการณ์แรงงานของประเทศ ดงัน้ี 
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บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา มีหน้าที ่ดังนี ้
สถานศึกษามีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา                

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะอาชีพ สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดงัน้ี 
- ส ารวจความความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัอาชีพ และความพร้อม

ของสถานศึกษา 
- ศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน กรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนอาชีพ 
- ร่วมวางแผน เตรียมความพร้อม 
- ช้ีแจงท าความเขา้ใจ สร้างความร่วมมือ รวมถึงพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนอาชีพ 
- ประชาสัมพนัธ์ ท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองให้ทราบความส าคญัของการเสริม

ทกัษะอาชีพในสถานศึกษา 
- แนะแนวทางเลือกใหก้บัผูเ้รียนเพื่อการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 
- ก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ผู ้เ ก่ียวข้องมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้าง

ประสบการณ์อาชีพแก่นกัเรียน ดงัน้ี 
 นกัเรียน 
- เรียนรู้ ส ารวจ รู้จกัและวเิคราะห์ตนเองอยา่งมีสติ 
- สืบหาอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
- ตดัสินใจเลือกแหล่งเรียนรู้ร่วมกบัผูแ้กครอง 
- ฝึกฝนทกัษะอาชีพและสร้างประสบการณ์อาชีพเพิ่มเติม 
- ประเมินและทบทวนตนเอง 
- แบ่งปันประสบการณ์ดา้นอาชีพ 
- วางแผน ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
 ผูป้กครอง 
- ใหค้  าปรึกษา ร่วมตดัสินใจ 
- หาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ 
- อนุญาตใหน้กัเรียนไปแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพดา้นต่างๆ 
- ก ากบัดูแลสนบัสนุน 
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- เปิดโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ประสบการณ์อาชีพมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ครอบครัว 

- ร่วมวางแผน ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพกบันกัเรียน 
 ครูท่ีปรึกษา 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนส ารวจ รู้จกัตนเอง 
- จดัหาสารสนเทศเก่ียวกบัอาชีพ 
- ใหค้  าปรึกษานกัเรียน 
- ร่วมกบัผูป้กครองหาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ 
- ก ากบัดูแลสนบัสนุนดา้นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ดา้นอาชีพ 
- ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน ฯลฯ 
 สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 
- ร่วมก าหนดส่ิงท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้ในการฝึกทกัษะอาชีพ/เสริมประสบการณ์ 
- ช้ีแนะ ใหข้อ้มูลค าแนะน าในการประกอบอาชีพ 
- ตรวจบนัทึกการเรียนรู้อาชีพของนกัเรียน 
- ประสานผูป้กครอง/โรงเรียน 
- ระมดัระวงัความปลอดภยัของนกัเรียน 

สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน            
ของนกัเรียนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น มีหลากหลายปัจจยั เช่น วิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัการศึกษา และก าหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียนและสถานศึกษา 
การเช่ือมโยงความรู้จากครูสู่นักเรียน ความทุ่มเทเสียสละของครูในโรงเรียนท่ีต้องการให้เด็ก
สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี ผูป้กครองท่ีสนบัสนุน ตลอดจนการสนบัสนุนจากสถาน
ประกอบการหรือความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายองค์กรภายนอก  
เป็นตน้ 

 

4.  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประเมินโครงการ 
4.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 270) ไดใ้ห้จ  ากดัความของ
โครงการว่า  หมายถึง แผนท่ีหรือเค้าโครงท่ีก าหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ท่ีตรงกับค าใน
ภาษาองักฤษว่า “Project” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงหรือระดบัหน่ึงของแผนงาน (Plan) บางต าราถือว่ามี
ความหมายเช่นเดียวกบัวา่ “Program” ซ่ึงมีหมายถึงแผนงานท่ีมีรายละเอียดนากรปฏิบติังานชดัเจน 
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สมคิด พรมจุย้ (2550 : 23) ให้ความหมายว่าหมายถึงหน่วยงานของแผนงานหรือ
กลุ่มของกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวแ้มข้ณะเด่นชดั
มีระยะเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอนและมกัจะเป็นงานพิเศษท่ีต่างไปจากงานประจ าโครงการจะ
ประกอบดว้ยงานและกิจกรรม 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557) ได้ให้ความหมายของค าว่าโครงการวาดโครงการคือ            
การก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาหรือพฒันาท่ีมีวตัถุประสงคแ์ห่งชาติมีกิจกรรมท่ีท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งเหมาะสมมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพมีเวลาเร่ิมตน้
และส้ินสุดของงาน โครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กันและมีเป้าหมาย
เดียวกนั 

พิสณุ  ฟองศรี (2550 : 156) ไดบ้่งช้ีถึงค าวา่ “โครงการ” มีลกัษณะเฉพาะท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อเสริมการด าเนินงานในสภาพปกติ โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาส้ินสุดท่ี
แน่นอน และจะไม่ท าซ ้ าซ้อนอีก ซ่ึงอาจยกเวน้ถา้มีการปรับให้ต่างจากเดิม จึงสรุปไดว้า่ โครงการ
ไม่ใช่งานประจ าตามปกติ ท่ีมีลกัษณะเป็นโปรแกรมท่ีก าหนดไวต้ลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได ้

สรุปว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือแผนงานท่ีจัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาส้ินสุดท่ีแน่นอน  เพื่อเสริมการด าเนินงานในสภาพปกติให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายยิง่ข้ึน  

ความหมายของการประเมินโครงการ 
พิสณุ ฟองศรี (2550 : 168) กล่าววา่ การประเมินโครงการ เป็นการประเมินผลสรุป

หลงัจากโครงการส้ินสุดแลว้ อาจเป็นการส้ินสุดตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดท ากิจกรรม หรือส้ินสุด
ระยะช่วงต่อตามปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาความส าเร็จของโครงการอนัน าไปสู่การตดัสินใจเลิก
หยุดหรือด าเนินโครงการต่อ โดยน าขอ้มูลสารสนเทศมาปรับปรุงการด าเนินโครงการในโอกาส
ต่อไปถา้ไม่ยบุเลิก 

เกรียงไกร ตนัเจ่ีย (2552 : 65) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการประเมิน
โครงการไวว้่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินคุณค่าของ
โครงการ ว่าบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรยุติหรือพฒันาต่อไป
อยา่งไร 

วารัตดา  บุญสุด (2555 : 74) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการประเมิน
โครงการไวว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีมีระบบแบบแผนชดัเจนโดยมีการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้สรุปขอ้มูลสารสนเทศอนัน าไปสู่การตดัสินคุณค่า
ของโครงการวา่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการมากนอ้ยเพียงใด และควรยุติหรือพฒันาต่อไป
อยา่งไร     

เชาว ์อินใย (2553 : 19) ให้ความหมายของการประเมินโครงการวา่ หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาตดัสินคุณค่าโดยการคน้ควา้ เก็บรวมรวมขอ้มูลต่างๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนอย่างมี
ระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ใช้เป็น             
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการโครงการประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
การด าเนินการ (Transformation) ผลผลิต (Output) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) และ สภาพแวดลอ้ม 
(Environment)  

สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษาคน้ควา้เก็บรวบรวมมูล
ตีความขอ้เทจ็จริงต่างๆ ของโครงการท่ีมีระบบแบบแผนชดัเจน และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินคุณค่า จุดเด่น จุดด้อย ของโครงการว่าบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งสรุปขอ้สนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
และแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

4.2   ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ มีนักวิชาการ ได้กล่าวถึง

ความส าคญัของการประเมิน โครงการไวห้ลายประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
เกรียงไกร ตนัเจ่ีย (2552 : 65) ไดส้รุปแนวคิดความส าคญัและประโยชน์ของการ

ประเมินผลโครงการ ว่าช่วยให้ผูบ้ริหารโครงการทราบถึงขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย ของโครงการ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขไดท้นัท่วงทีและการน าไปใชใ้นการตดัสินใจและวินิจฉยัวา่จะด าเนินงานโครงการ
ต่อไปอยา่งไร 

พิสณุ ฟองศรี (2550 : 169) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทของการประเมินโครงการวา่มีบทบาท
ส าคญัท่ีจะช่วยการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตโครงการภายใตส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมและ            
ถือว่าส้ินสุดแล้ว ข้อสรุปท่ีได้จะชัดเจนและแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ผูรั้บผดิชอบทุกฝ่าย เป็นการตอบสนองหลกัการบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 

สมคิด  พรมจุย้  (2550 : 49) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัหรือคุณประโยชน์ของการประเมิน
โครงการวา่มีประโยชน์และส าคญั 4 ประการ คือ  
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1.  ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน การเรียนรู้เร่ืองรูปแบบ
การประเมินท่ีหลากหลาย จะท าใหเ้กิดประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกใชรู้ปแบบการประเมินได้
อยา่งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 

2.  ช่วยให้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินมีความชดัเจนและครอบคลุม 
เน่ืองจากรูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล 

3.  ช่วยใหก้ าหนดตวัแปรหรือประเด็นส าคญัในการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นท่ียอมรับและส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจน 
วารัตดา บุญสุด (2555 : 76) ไดส้รุปความส าคญัและประโยชน์ของการประเมินผล

โครงการ ไวว้า่ ช่วยใหผู้รั้บผดิชอบโครงการทราบผลการด าเนินงานโครงการวา่บรรลุวตัถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด ใช้ทรัพยากรคุม้ค่าหรือไม่ อีกทั้งการประเมินช่วยป้อนขอ้มูลกลบัท าให้ทราบ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและท าให้มีสา รสนเทศท่ีถูกต้อง ครอบคลุม เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตโครงการ การไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีขั้นตอนการ
ประเมินผลโครงการท่ีมีคุณภาพ 

กลัยา ศรีวิเชียร (2557 : 15) ได้สรุปไวว้่า การประเมินโครงการมีความส าคญัยิ่ง 
เปรียบเสมือนเข็มทิศของการด าเนินโครงการ ท าให้ทราบว่าควรด าเนินโครงการไปในทิศทางใด 
เน่ืองจากการประเมินโครงการท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจท่ีจะ
ด าเนินการต่อไป หรือยติุโครงการ โดยการประเมินโครงการ มีความส าคญั ดงัน้ี 1) ช่วยในการก าหนด
วตัถุประสงค์ให้มีความชัดเจนเหมาะสม 2) ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงค์
หรือไม่ 3) ท าให้ทราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป 4) ท าให้ทราบวา่การด าเนินงานโครงการมี
ประสิทธิภาพหรือไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน หรือไม่ 5) เป็นการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพได ้

มนตา ตุลยเ์มธาการ และคนอ่ืนๆ (2560 : 47) ขอ้ดีของการประเมินคือ เป็นการสร้าง
ขวญัก าลังใจให้ผูป้ฏิบัติงานตามโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบงัคบับญัชา แต่เป็นการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบติังานในโครงการ               
อันจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ ท าให้ผู ้ปฏิบัติมีก าลังใจ พึงพอใจ และ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานมากข้ึน ทา้ยสุด การประเมินโครงการจะช่วยให้ผูบ้ริหารโครงการ
ตดัสินใจได้ดีและถูกต้องมากข้ึน เพราะการประเมินโครงการท าให้ผูบ้ริหารทราบถึง อุปสรรค 
ปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปไดแ้ละแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินโครงการ ท าให้
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สามารถตดัสินใจไดว้า่จะด าเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่อยา่งไร นอกจากนั้น ผลการประเมินยงั
อาจใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารอีกดว้ย 

สรุปไดว้า่ ความส าคญัและประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ช่วยให้ผูบ้ริหาร
โครงการทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง อุปสรรค ปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปไดแ้ละแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ ท าให้สามารถตัดสินใจได้ว่า ส่ิงท่ีควรพฒันาของ
โครงการ การใชท้รัพยากรคุม้ค่า หรือไม่หรือเกิดประโยชน์อยา่งไร อีกทั้งการประเมินยงัช่วยท าให้
ทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ สามารถน าไปใช้
ในการตดัสินใจด าเนินการปรับปรุงหรือยุติโครงการนั้นไว ้หรือวินิจฉัยว่าจะด าเนินงานโครงการ
ต่อไปอยา่งไรใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ลว้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประเมินโครงการ 
การประเมินมีแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตยท่ีว่าทุกส่ิงสามารถ

ตรวจสอบและปรับปรุงได้ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตย ซ่ึงในปัจจุบนัการด าเนินการหรือบริการจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ตอ้งมีความ
รับผดิชอบโปร่งใสพร้อมใหต้รวจสอบไดโ้ดยอาศยัการประเมินเป็นกลไกส าคญั ซ่ึงนกัการศึกษาได้
กล่าวถึงแนวคิดของการประเมินไวด้งัน้ี 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ไดส้รุปและเขียนไวใ้นหนังสือเก่ียวกบัแนวคิดของการ
สังเคราะห์งานประเมินความตอ้งการจ าเป็นในประเทศไทย พบวา่ ยงัไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รใด
ท่ีน าแนวคิดดงักล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและตดัสินใจเชิงนโยบาย แต่มีการกล่าวถึง
แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินอภิมาน งานวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Meta evaluation of 
needs assessment research) ท่ีเสนอมุมมองว่า การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีลกัษณะ
เหมือนการวจิยัประเมินผลทัว่ไป และการประเมินคุณภาพของการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
สามารถน าเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานวิจยัมาตรวจสอบคุณภาพของการด าเนินงานวิจยั ส่วนใน
ต่างประเทศ ไดมี้การใช้ค  าวา่ “Metaneeds assessment” ในบทความของ Prof. Dr. John Gaber            
แห่ง Department of Sociology and Public Policy Program, University of Arkansas โดยใชช่ื้อ
บทความว่า Meta-needs assessment และไดรั้บ การตีพิมพใ์นวารสาร Evaluation and Program 
Planning ใน ปี ค.ศ. 2000 โดย Gaber ไดก้ล่าวไวว้า่ Meta-needs assessment หมายถึง เทคนิคการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในเร่ือง
เดียวกนั ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัโดยทัว่ไป (Literature review)   
เน่ืองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัส่วนใหญ่ท าให้ทราบบริบท (Context) หรือกรอบแนวคิด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยัท่ีตอ้งการศึกษา  ในขณะท่ีเอกสารและงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์
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ดว้ยเทคนิค Meta-needs assessment  เป็นเอกสารท่ีให้ขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการประเมิน จาก
บทความดงักล่าว Gaber ไดน้ าเสนอตวัอยา่งของการน าแนวคิดเร่ือง Meta-needs assessment ไปสู่
การปฏิบติัจริง   

กลัยา ศรีวเิชียร (2557:16 อา้งถึงใน Weiss: 1972) กล่าววา่ การประเมินโครงการมีความ
มุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การน าผลการประเมินมาพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่อไปน้ี  

1.  เพื่อตดัสินใจวา่ควรยติุหรือน าแผนนั้นไปด าเนินการต่อไป  
2.  เพื่อใหมี้แผนเช่นน้ีเพิ่มมากข้ึน หรือใหมี้การขยายผลต่อไปอยา่งกวา้งขวาง  
3.  เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยทุธ์และเทคนิคต่าง ๆ  
4.  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทางและวธีิการปฏิบติังานใหก้า้วหนา้และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
5. เพื่อพิจารณาตดัสินใจในการคดัเลือกแผนท่ีดีมีประสิทธิภาพมากกว่าไวแ้ละ              

ตดัแผนท่ีมีประโยชน์และคุม้ค่านอ้ยกวา่ออกไป  
6.  เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีและวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ทางดา้นแผนวา่

ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะใชไ้ดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลแลว้ 
กลัยา ศรีวิเชียร (2557 : 16 อา้งถึงใน Rossi and Freeman : 1982) กล่าววา่ การประเมิน

โครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดงัต่อไปน้ี  
1.  เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ  
2.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ  
3.  เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินโครงการ  
4.  เพือ่เป็นการวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย หรือขอ้จ ากดัของโครงการ เพื่อตดัสินใจในการ

สนบัสนุนโครงการ  
5.  เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

จากจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
กลัยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมายส าคญั           

อยา่งนอ้ย 3 ประเด็น คือ  
1.  เพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานของโครงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร 
2.  เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดีข้อเสีย เสียของโครงการ และน าไป

ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินโครงการ 
3.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
เชาว ์อินใย (2553 : 1) กล่าววา่ การท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากมีเป้าหมาย

และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดแลว้ กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญั และ
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ขาดไม่ไดคื้อการประเมิน ซ่ึงจะท าให้ทราบผลการด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ควรจะ
ปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรม ในขั้นตอนใด หรือควรยุติลม้ เลิกโครงการก่อนท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน องค์กร และประเทศชาติ  นอกจากน้ีในปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร           
โลกไร้พรมแดน การเปิดเผยขอ้มูลการท างานต่อสาธารณชนเป็นส่ิงท่ีจ  า เป็น การประเมินจะช่วยท า
ให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา จึงท าให้หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ สามารถปรับปรุงพฒันา
งานของตนเองใหก้า้วหนา้ทนัสมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็ว 

พิสณุ  ฟองศรี(2549 : 8) กล่าวว่า ในปัจจุบนัการประเมินเขา้มามีบทบาททุกภาพ
ส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เน่ืองจากได้รับการยอมรับมากข้ึนว่าเป็นกลไก
ส าคญัในการท่ีจะพฒันาส่ิงท่ีจะประเมินได้ จึงอาจกล่าวว่าไม่มีบุคคลหรือองค์การใดหลีกเล่ียง              
การประเมินได้ ทุกคนทุกแห่งตอ้งอยู่กลางแจ้ง หรือในท่ีสว่าง พร้อมให้ผูเ้ก่ียวข้องตรวจสอบ
ประเมินไดเ้สมอ ดงัท่ีทราบกนัทัว่ไป แมแ้ต่องค์การท่ีท าหน้าท่ีประเมินผูอ่ื้นซ่ึงเป็นองคก์ารอิสระ
หรือองค์การมหาชนเช่นส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ก็ตอ้งไดรั้บการประเมินจากบุคคลหรือองคก์ารอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
การประเมินโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผูแ้ทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
และรับการประเมินจากบริษทัทริส (TRIS) เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัแนวคิดของการประเมิน สรุปไดว้า่ การประเมินสอดคลอ้งกบั
หลกัประชาธิปไตย ทุกคนทุกกลุ่มหรือทุกองค์กรสามารถท่ีจะประเมินซ่ึงกนัและกนัได ้ ซ่ึงการ
ประเมินเขา้มามีบทบาททุกภาพส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เน่ืองจากไดรั้บการ
ยอมรับมากข้ึนว่าเป็นกลไกส าคญัในการท่ีจะพฒันาส่ิงท่ีจะประเมินได ้จึงอาจกล่าวว่าไม่มีบุคคล
หรือองคก์ารใดหลีกเล่ียงการประเมินได ้ทุกคนทุกแห่งตอ้งพร้อมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบประเมิน
ไดเ้สมอ โดยมุ่งเนน้ประเมินเพื่อตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน และเพื่อแสวงหาสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

4.4  ประเภทของการประเมินโครงการ 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557) การประเมินโครงการแบ่งไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ท่ี

ใชเ้ป็นหลกัซ่ึงประเภทของการประเมินในท่ีน้ีมีดว้ยกนั 4 ลกัษณะคือแบ่งดว้ยการจ าแนกตามล าดบั
เวลา วตัถุประสงค์ของการประเมิน ส่ิงท่ีถูกประเมินและหลกัยึดในการประเมินซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. แบ่งตามล าดบัเวลาการบริหารโครงการจ าแนกการประเมินเป็น 3 ประเภทคือ  
 1.1 การประเมินก่อนเร่ิมโครงการหรือก่อนน าโครงการไปปฏิบัติเป็นการ

ประเมินท่ีอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ
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ก่อนลงมือด าเนินการจดัท าโครงการซ่ึงอาจท าไดใ้น 2 ลกัษณะคือ 1 การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการโดยอาจใช้เทคนิคของการส ารวจความตอ้งการหรืออาจใช้เทคนิคของการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการท่ีท าให้มีความเป็นไปไดท้ั้งในการปฏิบติัจริง 2 การวิเคราะห์โครงการหรือ
การประเมินร่างโครงการเป็นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของส่ิงท่ี
ก าหนดความสอดคล้องระหว่างข้อต่างๆ ตั้ งแต่หลักการและเหตุผลวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ี
ก าหนดการเป็นตน้เพื่อใหโ้ครงการท่ีเสนอมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

      1.2  การประเมินขณะด าเนินงานเป็นการประเมินท่ีจดัท าในระหว่างการด าเนิน
โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความกา้วหนา้ของโครงการเป็นช่วงช่วงและเพื่อดูว่าการ
ด าเนินโครงการไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรในแต่ละช่วง
ของการด าเนินงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการเพื่อมีความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึนในช่วงระยะเวลาต่อไปการประเมินขณะด าเนินงานน้ีตอ้งอาศยักลไกของระบบ
การก ากบัติดตามงานมาช่วยจึงท าใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      1.3  การประเมินหลงัการด าเนินงานเป็นการประเมินท่ีจดัท าข้ึนเม่ือการด าเนิน
โครงการเสร็จส้ินแลว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบดูวา่เม่ือไดน้ าเนินโครงการจนส้ินสุดและ
ไดรั้บความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใดตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบหรือผลขา้งเคียงวา่มีอะไรเกิดข้ึนตามมาอีกบา้ง 

2. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการประเมินจ าแนกการประเมินเป็น 2 ประเภทคือ 
2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโครงการเป็นการประเมินขณะท่ีโครงการ

ด าเนินด าเนินการอยู่โดยมุ่งตรวจสอบควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานตลอดจนการศึกษา
ความกา้วหน้าปัญหาอุปสรรคและขอ้บกพร่องต่างๆในระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อน าผลการ
ประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข 

2.2 การประเมินผลรวมสรุปเป็นการประเมินหลงัจากเสร็จส้ินโครงการและเป็น
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใดและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจว่าควรยุติโครงการ
ด าเนินโครงการต่อไปหรือปรับขยายโครงการในช่วงระยะต่อไป 

3. แบ่งตามส่ิงท่ีถูกประเมินจ าแนกการประเมินเป็น 4 ประเภทคือ  
 3.1  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมเป็นการประเมินเก่ียวกบันโยบาย

เป้าหมายสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการว่ามีความสอดคลอ้งเพื่อต่อการจดัท าโครงการหรือไม่ตลอดจนทรัพยากรและขอ้จ ากดั
ต่างๆในการด าเนินโครงการ 
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 3.2  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้เป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพ
และความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ เร่ืองโครงการว่ามีทรัพยากรพร้อมท่ีจะด าเนินโครงการได้
หรือไม่สารสนเทศท่ีไดน้ ามาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการของการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 3.3  การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินขณะด าเนินงานหรือประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศท่ีไดน้ ามาใช้ในการตดัสินใจเพื่อการปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ  

 3.4  การประเมินผลผลิตหรือผลงานเป็นการประเมินหลังจากการด าเนิน
โครงการส้ินสุดและประกอบดว้ยการประเมินผลลพัธ์โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลกระทบโดยเปรียบเทียบกบั
วตัถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ สารสนเทศท่ีไดน้ ามาใช้ในการตดัสินคุณค่าของผลผลิต
ของโครงการทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพเพื่อการตดัสินใจวา่คงโครงการไวห้รือขยายหรือยกเลิก
โครงการ 

4. แบ่งตามหลกัยดึในการประเมินจ าแนกเป็นการประเมินดว้ยกนั 2 แบบ คือ 
4.1 การประเมินท่ีดินวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการหรืองานเป็น

เกณฑ์ในการประเมินท่ีตดัสินคุณค่าของโครงการจากการเปรียบเทียบผลของโครงการกบัผลท่ี
คาดหวงัตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของโครงการ 

4.2 การประเมินท่ีไม่อิงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเป็นการ
ประเมินท่ีไม่จ  าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการกล่าวคือการตดัสินคุณค่าของโครงการควรเนน้ท่ีการตีค่า
ของพลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลท่ีคาดหวงัตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องโครงการและผลท่ีไม่ไดค้าดหวงั 
  สตฟัเฟิลบีม  และเวบสเตอร์ (Stufflebeam  nd Webster. 1980 : 5-20 อา้งถึงในดุสิต  
ลคันาศิโรรัตน์, 2550 : 24-25) ไดจ้  าแนกการประเมินทางการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.   การประเมินท่ีเทียม (Pseudo  Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินท่ีผลการประเมินให้
คุณค่าบวกหรือลบต่อวตัถุหรือเร่ืองท่ีศึกษา โดยไม่ตอ้งจองกบัคุณค่าท่ีแทจ้ริงของเร่ืองนั้น แบ่งเป็น 
2 ประเภทย่อยๆ คือ แบบท่ีถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพื่อรับหรือรักษาอิทธิพลอ านาจหรือ
เงินตรา) และแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง (ประเมินเพื่อใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีดีต่อเร่ืองนั้น) 

2.   การประเมินก่ึงจริง (Quasi Evaluation) เป็นการประเมินท่ีอาศยัค าถามท่ีเฉพาะเจาะจง 
วิธีการมีระบบพอสมควร แต่อาจจะไม่ไดว้ดัคุณค่าของเร่ืองนั้นก็ได ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภทยอ่ยๆ คือ 
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แบบท่ีเป็นปรนยั แบบท่ีอิงหลกัการคุม้ค่า (การลงทุนกบัผลท่ีไดรั้บ) แบบวิจยัเชิงทดลอง  แบบท่ีมี
โปรแกรมการตรวจสอบและแบบท่ีมีระบบขอ้มูลการจดัการ 

3.  การประเมินท่ีแทจ้ริง (True Evaluation) เป็นการประเมินท่ีมุ่งศึกษาคุณค่าของ
เร่ืองหรือส่ิงนั้นๆ ท่ีแบ่งออกเป็น 6 ประเภทยอ่ยๆ คือ การให้เครดิตหรือประกาศนียบตัรการศึกษา
เพื่อนโยบายการศึกษาเพื่อการตดัสินใจ การศึกษาในดา้นผูบ้ริโภค (เพื่อบริการ) การศึกษาโดยใช้
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (คุณค่าของกิจกรรม) และการศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

นอกจากการแบ่งประเภทการประเมินโครงการดงักล่าวมาแลว้ การประเมินยงัอาจ
แบ่งออกไดอี้ก 3 ประเภท ตามระยะเวลาท่ีท าการประเมิน ดงัน้ี 

1.   การประเมินระหว่างการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของ
โครงการนั้นๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ การประเมินประเภทน้ีให้ขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ท่ีจ  าเป็นแก่ผูจ้ดัการ
โครงการ และผูต้ ัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย วตัถุประสงค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของ
โครงการ ผลจากการประเมินระหวา่งด าเนินงานน้ี อาจจะใหส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
วางแผนโครงการใหม่ไดด้ว้ย 

2.   การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ ผลผลิตทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงการ การประเมินประเภทน้ีจะให้สารสนเทศท่ีจ าเป็นทั้งหมดแก่ผูต้ดัสินใจ
และผูว้างแผน ส าหรับใช้เพื่อการวางแผน ส าหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่ และเพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินในอนาคตไป 

3.   การประเมินยอ้นหลงั เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบยอ้นหลังเม่ือโครงการ
ส้ินสุดไปแลว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงวา่จะมีผลกระทบจากโครงการหรือไม่อยา่งไร 

วารัตดา  บุญสุด (2555 : 79) ไดส้รุปไวว้า่ ประเภทของการประเมินโครงการมีหลาย
ประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีหลกัการ แนวคิด และวิธีการประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูบ้ริหาร
โครงการสามารถเลือกใช้ไดต้ามความเหมาะสม โดยมุ่งตรวจสอบการด าเนินโครงการเพื่อให้ได้
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจ การบริหารโครงการอาจมีการดดัแปลง ปรับปรุงแนวคิด
และวธีิการประเมินใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและวตัถุประสงคโ์ครงการ 

เชาว ์อินใย (2553 : 13-16) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการประเมินไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 
1.  แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 1.1  การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) การประเมินแบบน้ีเป็น

การ ประเมินระหว่างการด าเนินงานซ่ึงควบคู่ไปกบัการด าเนินงานของโครงการโดยพิจารณา
ความกา้วหน้าของส่ิงท่ีประเมินว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงส่วนใดอีก ทั้งรวบรวม 
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ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การด า 
เนินงานมีประสิทธิภาพ  

 1.2  การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือการ
ด าเนินงานไดส้ิ้นสุดลงแลว้ท าการตรวจสอบวา่โครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด ผลท่ี เกิดข้ึนไดใ้ชท้รัพยากรไปอยา่งเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่และทรัพยากรเพียงพอกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือไม่มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ไดค้าดหวงัหรือผลพลอย
ได ้(Side Effects) อะไรบา้ง  

2.  แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี 
 2.1  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน

เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะจดัท าโครงการ ความตอ้งการจ าเป็น คือความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็นกบั
สภาพท่ีเป็นอยู่ ท  าให้เกิดความจ าเป็นในการจดัท าโครงการข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายการประเมินความต้องการจ าเป็น มีประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและ          
การวางแผน        

 2.2  การประเมินความเป็นไปได ้(Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ
ความพร้อมดา้นต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จในการท า
โครงการ เช่น ด้านก าลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็น 
ขั้นตอนท่ีควรกระท าก่อนการเขียนโครงการ  

 2.3  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ี
จ าเป็นท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินโครงการวา่มีความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และ 
แผนการด าเนินงาน  

 2.4  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร 
โครงการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจยัน าเขา้ของโครงการมาใช้เหมาะสม
หรือไม่มี ประโยชน์ในการคน้หาจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของโครงการ  

 2.5  การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้
จากโครงการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่คุ ้มค่าเพียง โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลการประเมินจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศในการพิจารณาตดัสินใจยติุ ปรับ ขยาย 
โครงการ        



49 
 

2.6  การประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ 
ประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการท่ีจดัท าข้ึน ก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดข้ึนตามมาหรือไม่ เป็นทั้ง
ผลท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั และทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี  

 2.7  การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินงานประเมิน
เมิน ส้ินสุด การด าเนินงานไปแลว้ระยะหน่ึง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปีหรือ 2 ปี เพื่อดูผลท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  

 2.8  การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงาน พิจารณาตดัสิน
คุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน ท าใหท้ราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรายงาน การประเมินและ
รายงานการประเมินไดด้ าเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม่ 

3.  แบ่งตามผูป้ระเมิน  แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 3.1  การประเมินโดยผูป้ระเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผูป้ระเมิน 

เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือปฏิบติังานกบัส่ิงท่ีจะประเมิน  ขอ้ดีคือท าให้ทราบและเขา้ใจส่ิงท่ีจะ
ประเมินไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้เสียคือ เป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งจึงอาจมีความล าเอียงเกิดข้ึนได ้ 

 3.2  การประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผูป้ระเมิน 
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือไม่ไดป้ฏิบติังานกบัส่ิงท่ีจะประเมิน  ขอ้ดีคือ มีความเป็นกลาง
ในการประเมิน ข้อเสียคือไม่เข้าใจไม่ทราบรายละเอียดของส่ิงท่ีประเมิน และเน่ืองจากเป็น 
บุคคลภายนอกอาจจะไม่ไดรั้บความร่วมมือในการด าเนินงานประเมิน  

4.  แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
 4.1  การประเมินตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่การประเมินความกา้วหนา้การประเมิน 

ผลสรุป และการประเมินเพื่อการพฒันา  
 4.2  การประเมินตามขอ้มูลไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม  
 4.3  การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและ                

เชิงทดลอง  
 4.4  การประเมินตามจุดเน้นท่ีประเมิน ไดแ้ก่การประเมินกระบวนการผลลพัธ์ 

ผลกระทบ การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัผลตอบแทนและการวเิคราะห์ตน้ทุนกบัประสิทธิผล  
5.  แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี  
 5.1  การประเมินก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินผลก่อนจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ 

โครงการโดยมุ่งเนน้ประเมินตวัโครงการว่ามีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัในแต่ละส่วน หรือไม่มี
ความเป็นไปไดคุ้ม้ทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่และจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรท่ีจะท าให้ โครงการ
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ไม่สามารถด าเนินการได ้การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตดัสินใจด าเนิน โครงการ
หรือลม้เลิกโครงการ  

 5.2  การประเมินระหว่างด าเนินงาน การประเมินแบบน้ีควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงาน ของโครงการโดยพิจารณาความกา้วหน้าของส่ิงประเมินว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ส่วนใด  อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

   5.3  การประเมินหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเม่ือการด าเนินงานได้
ส้ินสุดลงแลว้ การตรวจสอบว่าโครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใด 
ผลท่ีเกิดข้ึนไดใ้ช้ทรัพยากรไปอยา่งงเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ได
คาดหวงัหรือผลพลอยได ้(Side Effects) อะไรบา้ง  

สรุปไดว้า่ ประเภทของการประเมินโครงการนั้นแบ่งออกไดอ้ย่างหลากหลาย ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูป้ระเมิน วา่มุ่งจะประเมินส่ิงใด โดยสรุปแลว้ประเภทของการประเมิน
ท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและสามารถเห็นผลลพัธ์ของการดา เนินงานอยา่งต่อเน่ือง คือ ประเภท
การประเมินตามช่วงเวลา ประกอบดว้ย 1)  การประเมินก่อนดา เนินงาน 2) การประเมินระหวา่ง          
ด าเนินงาน 3) การประเมินหลงัด าเนินงาน  และ 4) การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน 

4.5  รูปแบบของการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินโครงการมีอย่างหลากหลาย เกือบทั้ งหมดพัฒนามาจาก

ต่างประเทศซ่ึงในประเทศไทย ไดมี้ผูร้วบรวมและจ าแนกไวห้ลายท่าน ส าหรับการรวบรวมท่ีได้
จ  านวน มากท่ีสุดเท่าท่ีมีการรวบรวม  ดงัน้ี 

มาเรียม  นิลพนัธ์ุและคณะ (2556) ไดเ้สนอรูปแบบของการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
1.  R.W. Tyler เป็นนกัประเมินรุ่นแรก ๆ ในปี ค.ศ. 1930 และเป็นผูท่ี้เร่ิมตน้บุกเบิก

แนวความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา่ “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว”้ โดยมีความเช่ือว่า  
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแลว้ จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอยา่งดีในภายหลงั จากค าจ ากดัความของการประเมินดงักล่าวแลว้น้ีจะเห็นไดว้า่ มีแนวความคิด
เห็นวา่ โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ดูไดจ้ากผลผลิตของโครงการวา่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง
ไวแ้ต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวความคิดในลกัษณะดงักล่าวน้ีเรียกวา่ “แบบจ าลองท่ียึดความส าเร็จของ
จุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goa  Attainment Model or Objective) เรียกวา่ Tyler’s Goal  Attainment Model 
ซ่ึงต่อมาปี 1950 ได้มีรูปแบบ มาใช้เป็นกระบวนการตดัสินการบรรลุวตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีท าการ
ประเมิน (R.W.  Tyler.1950)  เรียกวา่ “Triple Ps Model” ดงัน้ี 
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P-Philosophy  &  Purpose  -ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย 
P-Process  -กระบวนการ 
P-Product  -ผลผลิต 
ในการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการทางการศึกษาได้โดยการประเมิน

ความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 ว่า ปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการและ
ผลผลิตหรือไม่ ถา้ประเมินเป็นส่วน ๆ ก็จะประเมินในดา้นประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและ
กระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตว่าตรงกบัปรัชญา/จุดมุ่งหมายหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงใด  เป็นตน้ 

2.  แนวความคิดของ Robert  E. Stake ในการประเมิน 
 แนวความคิดของ Robert E. Stake นั้น ค านึงถึงความตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่าง

กนัของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการในการประเมินโครงการ ผูเ้ก่ียวขอ้งคนหน่ึงอาจ
ต้องการทราบเก่ียวกับความแน่นอนและสอดคล้องในการวดั เพื่อการประเมินนั้น ๆ ในขณะท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งคนอ่ืนอาจตอ้งการทราบทิศทางการด าเนินงานของโครงการหรือผูใ้ช้ผลผลิตของโครงการ
อาจมีความตอ้งการอีกรูปหน่ึง ส าหรับนักวิจยัอาจตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากผูเ้ก่ียวขอ้ง             
อ่ืน ๆ เพราะการประเมินนั้นเพื่อท่ีจะรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของโครงการอย่างละเอียดลึกซ้ึง เพื่อน ามา
ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ 

ดงันั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเก่ียวกับโครงการอย่างละเอียด
เพื่อให้ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตองสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการ
บรรยายและตดัสินคุณค่าเก่ียวกบัโครงการตามหลกัการของโครงการนั้น ๆ สเตก้ (Stake) ไดต้ั้งช่ือ
แบบจ าลองในการประเมินผลของเขาวา่ แบบจ าลองการสนบัสนุน (Countenance Model) ดงัแสดง
ในแผนภาพ 1 
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แผนภาพ  Stake’s Countenance Model 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภาพ 1 แสดงการประเมินโครงการของ Stake  
          (ท่ีมา : มาเรียม  นิลพนัธ์ุ และคณะ. 2556) 
 
จากแผนภาพขา้งตน้จะเห็นไดว้่า Stake ไดเ้น้นว่า  การประเมินโครงการจะตอ้งมี               

2 ส่วน คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตดัสินคุณค่า (Judgment) 
ในภาคการบรรยายนั้น ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูป้ระเมินจะตอ้งหาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

โครงการใหไ้ดม้ากท่ีสุดประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
1.  เป้าหมายหรือความคาดหวงั  (Goals  or  Intents)  เป้าหมายท่ีครอบคลุมนโยบาย

ทั้งหมด  ส าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผูเ้รียน
เพียงอยา่งเดียว  ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ความคาดหวงัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน  คือ 

 1.1   ส่ิงน า (Antecedence) เป็นสภาพท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงอาจจะเก่ียวพนักบัผลของการ
เรียนการสอน 

 1.2   ปฏิบัติการ (Transactions)  เ ป็นผลส า เ ร็จของการจัดกระท างานเป็น
องคป์ระกอบของขบวนการเรียนการสอน 

 1.3   ผลลพัธ์  (Outcomes)  เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
2. ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพความ

เป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน เช่นกนั คือ ส่ิงน า ปฏิบติัการ และผลลพัธ์ 

ความคาดหวงั ส่ิงท่ีเป็นจริง มาตรฐาน การตดัสิน 

ส่ิงน า 

ปฏิบติั
การ 
 
ผลลพัธ์ 
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ความสอดคลอ้งระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเป็นจริง  มิไดเ้ป็นตวัช้ีบ่งวา่ขอ้มูลท่ีเรา
ไดมี้ความเท่ียงหรือความตรง แต่เป็นเพียงส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  ส่ิงท่ีตั้งใจไวไ้ดเ้กิดข้ึนจริงเท่านั้น 

ในภาคการตัดสินคุณค่า  เป็นส่วนท่ีจะตดัสินว่า โครงการประสบความส าเร็จ
หรือไม่เพียงใด นกัประเมินตอ้งพยายามศึกษาดูวา่ มาตรฐานอะไรบา้งท่ีเหมาะสมในการท่ีจะน ามา
เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตดัสินใจโดยทัว่ ๆ ไป เกณฑท่ี์ใชมี้ 2 ชนิด คือ 

1.  เกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีเราตั้งไว ้อาจจะเกิดข้ึนก่อนโดย
มีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 

2.  เกณฑส์ัมพทัธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑท่ี์ไดม้าจากพฤติกรรมของกลุ่มถา้ผู ้
ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานท่ีจะน ามาเปรียบเทียบได ้ก็ตอ้งพยายามหาโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัมาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตดัสินใจ แบบจ าลองน้ีมุ่งเนน้ความสอดคลอ้ง และความ
สมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตดัสินคุณค่า ส าหรับความสอดคลอ้งนั้น มี 2 ลกัษณะ  
คือ 

 1. Contingence  เป็นความสอดคลอ้งเชิงเหตุผล  จะพิจารณาความสัมพนัธ์ใน
แนวตั้งตาม  ของสเตก้ 

 2.  Congruence เป็นความสอดคลอ้งท่ีปรากฏข้ึนจริงหรือเป็นความสอดคลอ้งใน
เชิงประจกัษ ์(empirical) พิจารณาความสัมพนัธ์ในแนวนอนตาม  ของสเตก้ 

  ขอ้ดีส าหรับรูปแบบของการประเมินของสเต็ก คือ เสนอวิธีการประเมินเป็น
ระบบ เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลเชิงบรรยาย และตดัสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชดัเจน  
แต่มีขอ้จ ากดัคือ เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเก่ียวกนั และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่
ชดัเจน ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในโครงการได ้

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 31-40) สรุปวา่รูปแบบการประเมิน 28 รูปแบบ แบ่งเป็นกลุ่ม
ได ้4 กลุ่ม แต่ละรูปแบบในกลุ่มต่างๆ มีดงัน้ี  

1. กลุ่มท่ีเน้นการตดัสินใจดว้ยวิธีเชิงระบบ รูปแบบน้ีเน้นการใช้วิธีเชิงระบบเพื่อ
การเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ส าหรับการตดัสินใจในเชิงบริหาร มี 9 รูปแบบ 
ดงัน้ี 

 1.1   รูปแบบการวเิคราะห์ระบบ (System Analysis  Model) 
 1.2   รูปแบบการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย (Cost  Related Analysis  Model) 
 1.3  รูปแบบเพิร์ท (Program Evaluation and Review Techniques Model : PERI) 
 1.4 รูปแบบของรอสซ่ี ฟรีแมน และไวรซ์ (Rossi, Freeman and Wrifht’s Approach 

Model : RFWA) 
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 1.5   รูปแบบท าลอง (Experimental Model) 
 1.6   รูปแบบยดึจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Model) 
 1.7   รูปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ง (Discrepancy Model) 
 1.8   รูปแบบซิปป์ (Context-Input-Process-Output Model : CIPP) 
 1.9   รูปแบบศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นการประเมิน (Center  for  the Study of 

Evaluation Model : CSE) 
2.  กลุ่มท่ีเน้นการตดัสินใจดว้ยวิธีเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเน้น

การใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจ
ในเชิงบริหาร มี 7 รูปแบบ ดงัน้ี 

 2.1   รูปแบบการน าผลไปใชป้ระโยชน์ (Utilization  Focused Approach  Model : 
UFA) 

 2.2   รูปแบบยดึผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders  Based  Model) 
 2.3   รูปแบบสนองความตอ้งการ (Responsive Model) 
   2.4   รูปแบบท่ีเนน้การสร้างสรรคข์องนกัประเมิน (Creative Model) 
 2.5   รูปแบบทรานแซ็คชัน่แนล (Transactional Model) 
 2.6   รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative  Model) 
 2.7   รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) 
3.   กลุ่มท่ีเน้นตดัสินคุณค่าดว้ยวิธีเชิงระบบ รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเน้นการ

ใชว้ธีิเชิงระบบ เพื่อใหน้กัประเมินตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน มี 7 รูปแบบ ดงัน้ี 
 3.1   รูปแบบท่ีเนน้ผูบ้ริโภค (Consumer-Oriented Model) 
 3.2   รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) 
 3.3   รูปแบบรับรองวทิยฐานะ (Accreditation Model) 
 3.4   รูปแบบอิสระจากจุดหมาย (Goal-Free Model) 
 3.5   รูปแบบประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม (Training Model) 
 3.6   รูปแบบท่ียดึทฤษฏี (Theory-Based  Model) 
 3.7   รูปแบบมูลค่าเพิ่ม (Value-Added  Model) 
4.   กลุ่มท่ีเนน้ตดัสินค่าคุณค่าดว้ยวธีิเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเนน้

การใชว้ธีิเชิงธรรมชาติ เพื่อใหน้กัประเมินตดัสินคุณค่าส่ิงท่ีประเมิน มี 5 รูปแบบ ดงัน้ี 
    4.1 รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) 
 4.2   รูปแบบศิลปะวจิารณ์ (Criticism Model) 
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 4.3   รูปแบบยดึสภาพจริง (Authentic Model) 
 4.4   รูปแบบคอนสตรัคติวสิท ์(Constructivist Model) 
 4.5   รูปแบบเสริมพลงัอ านาจ (Empowerment Model) 
กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นรูปแบบทัว่ไปทั้งหมด แต่การประเมินทางการศึกษา 

พบวา่ รูปแบบการประเมินท่ีมีอิทธิพลและไดรั้บความนิยมกนัมาก มี 4 รูปแบบ คือ (พิสณุ ฟองศรี. 
2549 : 40) 

1.   รูปแบบการประเมินท่ียดึจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ (Tyler) 
2.   รูปแบบสนองความตอ้งการของเสตก (Stake) 
3.  รูปแบบท่ีช่วยในการตดัสินใจแบบซิปป์ของสตีฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
4.   รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการอบรมของเคริร์กแพท็ทริค (Kirk Patrick) 
เฮาส์ (House. 1980, อา้งอิงใน วารัตดา  บุญสุด. 2555 : 81-82)ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ

การประเมินท่ีส าคญัๆ โดยสรุปไวด้งัน้ี 
1.  แบบวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งเน้นถึงผลท่ีไดจ้ากโครงการ

และพยายามหาความเก่ียวขอ้งของรูปแบบแผนงานท่ีวางไวใ้นโครงการกบัตวับ่งช้ีต่างๆ ขอ้มูลต่างๆ 
ผลท่ีเกิดจากโครงการ จะต้องวดัในเชิงปริมาณ และหาเหตุผล และผลท่ีได้นิยมใช้ในการวดัผล 
โครงการบริการสังคม 

2.  แบบยึดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (The Behavioral Objective Goal-based 
Approach)ถือวา่วตัถุประสงคข์องโครงการ คือ เกณฑ์ในการวดัโครงการ ผูร้ายงานจะเอาวตัถุประสงค์
ของโครงการตั้งเป็นเกณฑ์ ความแตกต่างระหวา่งวตัถุประสงคท่ี์วางไวก้บัโครงการท่ีท าไดจ้ริง คือผล 
ของโครงการ ความส าเร็จของโครงการ คือความไม่แตกต่าง หรือแตกต่างกันน้อยมากระหว่าง
วตัถุประสงคก์บัส่ิงท่ีท าได ้

3.   แบบยดึการตดัสินใจเป็นหลกั (Decision-Making  Approach) ใหค้วามส าคญัและ
การสนใจตรงจุดระดบัการตดัสินใจและสร้างภาพสถานการณ์ต่างๆ วา่ถา้การตดัสินใจแบบนั้นแบบ
น้ีโอกาสอะไรน่าจะเกิดข้ึนบา้ง จากนั้นจะเก็บขอ้มูลท าการวเิคราะห์และเสนอผลการตดัสินใจ 

4.   แบบอิสระจากวตัถุประสงค ์(Goal-Free  Approach) เป็นการประเมินทุกอยา่งท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด และเปรียบเทียบความส าคญัผลเหล่านั้นวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

5.   แบบศิลปวิจารณ์ (Art Criticism Approach) กระบวนการวิจารณ์เป็นอย่างการ
ประเมิน ท่ีท าโดยผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้นๆ มีแบบแผนหลักเกณฑ์ และเกณฑ์เหล่าน้ีมีความคิด                
มีทฤษฏี น่าเช่ือถือได้ และมีส่วนเห็นพ้องกันบ้าง แม้ว่าจะไม่เหมือนกันโดยส้ินเชิงในกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์สาขานั้นๆ 
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6.  การตรวจสอบทางวชิาชีพ (The Professional Review Approach) คือ การประเมิน
ท่ีอาศยักลุ่มของบุคคลผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้นๆ เป็นการตรวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของตนใน
อาชีพเดียวกนันัน่เอง 

7.   แบบก่ึงกฎหมาย (Quasi-Legal  Approach) ไดน้ ากระบวนการการซกัฟอก และ
การพิจารณาคดีของศาลและระบบลูกขนุมาใชใ้นการประเมินปัญหาต่างๆ ทางสังคม 

8.   แบบศึกษาเฉพาะกรณี (The Case-study Approach) มุ่งสร้างความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง
เก่ียวกบัโครงการอยา่งละเอียดในทุกๆ ดา้น จึงสนใจศึกษาประเด็นวา่บุคคลอ่ืนๆ ท่ีรู้จกัโครงการมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการอยา่งไร จึงใชท้ั้งการสังเกต และแบบมีส่วนร่วม ศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ของโครงการในสภาพปกติธรรมชาติ การสัมภาษณ์บุคคลถือวา่เป็นกระบวนการศึกษาแบบ
เชิงคุณภาพนัน่เอง 

วารัตดา บุญสุด (2555 : 83) ไดส้รุปเก่ียวกบัรูปแบบของการประเมินโครงการไวว้า่ 
มีหลายรูปแบบ ผูบ้ริหารโครงการสามารถเลือกใช้เหมาะสม ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีหลกัการ แนวคิด 
เหตุผลและเทคนิคของการประเมินผลโครงการท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่เป้าหมายก็เพื่อให้ไดข้อ้มูล
และสารสนเทศในการตดัสินคุณค่าของโครงการ 

สรุปไดว้่า รูปแบบของการประเมินผลโครงการมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมี
หลกัการ แนวคิด เหตุผลและเทคนิคของการประเมินโครงการท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่เป้าหมายก็
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศในการตดัสินคุณค่าของโครงการและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.6  รูปแบบของการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) 
สมคิด  พรมจุย้ (2550 : 63) อธิบายว่า รูปแบบการประเมินแบบ CIPP นั้นเป็นการ

ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context  
Evaluation) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Inputs Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process  
Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะของการ
ตดัสินใจ 

พิษณุ ฟองศรี (2550 : 84) กล่าววา่ สตฟัเฟิลบีม (Stuffebeam) ไดพ้ฒันารูปแบบการ
ประเมินท่ีช่วยในการตดัสินใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ส่ิงท่ีจะประเมินอย่าง
ครอบคลุมเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ ของผูบ้ริหารท่ี
เรียกวา่รูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Product Evaluation Model) รูปแบบการประเมิน 
CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนตามล าดบัการพฒันาการของการด าเนินโครงการ 3 ระยะ
ดงัต่อไปน้ี  
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1.  การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินงาน การประเมินในช่วงน้ีจะเป็นเพื่อวางแผน อนัเป็น
การก าหนดวตัถุประสงค ์และวธีิการด าเนินงาน จดัท าส่ิงต่างๆ อาจเป็นโครงการ กิจกรรม หลกัสูตร 
ซ่ึงจะท าการประเมินใน 2 ส่วน คือ 

1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเป็นการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น เพื่อก าหนดการด าเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน วิธีการประเมินจะใช้บรรยายและเปรียบเทียบปัจจยัน าเขา้ท่ี
ได้รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวงั บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีคาดหวงักับท่ีเป็นจริง รวมทั้ ง 
วเิคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคลอ้งระหวา่งความเป็นจริงและส่ิงท่ีคาดหวงัดงักล่าว 

 1.2 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input  Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ดา้นทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจดัการท่ี
วางแผนไว ้เพื่อวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

2.  การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน
กระบวนการอนัเป็นการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการด าเนินโครงการ
สาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนได ้เพื่อจดัหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการ 

3.   การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ (Product  Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิต
ของโครงการ เพื่อจะตอบค าถามให้ได้ว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามท่ีวางไว้
หรือไม่ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค ์คุม้ค่าหรือไม่ การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการจะพิจารณา
ผลลพัธ์ผลกระทบของโครงการทุกๆ ด้าน ซ่ึงใช้เทคนิคการติดตามผลหรือการประเมินผลด้วย            
การติดตามหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษายอ้นรอย ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการว่าควรจะคงไว ้ปรับขยายโครงการ หรือควรหยุดโครงการ
ตามเวลาท่ีก าหนดไวห้รือควรยกฐานะเป็นโครงการประจ า ซ่ึงแสดงรูปแบบการประเมินได้ดัง
แผนภาพ  2 
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แผนภาพ 2  รูปแบบการประเมินท่ีช่วยในการตดัสินใจ 
       (ท่ีมา : พิสณุ  ฟองศรี. 2550 ) 
 
จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ เป็นการประเมินใน 4 ส่วน 

ตามระยะเวลาของการด าเนินโครงการ 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินงานเป็น
การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท (Context  Evaluation) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้หรือปัจจยั
น าเขา้ (Input  Evaluation) ระยะท่ี 2 การประเมินระหวา่งด าเนินโครงการ (Process  Evaluation) 
เป็นการประเมินด้านกระบวนการ และระยะท่ี 3 การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ (Product  
Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อจะตอบค าถามให้ไดว้า่การด าเนินโครงการ
ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ คุม้ค่าหรือไม่ 
การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการพิจารณาผลลพัธ์ผลกระทบของโครงการการทุกๆด้าน เพื่อน า
สารสนเทศมาประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการวา่ควรจะคง ปรับ ขยายโครงการ 
หรือควรหยดุโครงการตามเวลาท่ีก าหนด 

วตัถุประสงค ์
ของโครงการ 

 

วธีิการ 
และกลวธีิด าเนินโครงการ 

 

น าโครงการสู่การปฏิบติั 
ความกา้วหนา้ของโครงการ 

 

ปรับขยายโครงการ 
ยติุโครงการ 

ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
 

การประเมินปัจจยัหรือทรัพยากร 
(Input  Evaluation) 

 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม 
(Context  Evaluation) 

 

การประเมินผลผลิตหรือผลลพัธ์ 
(Product Evaluation) 
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ดังนั้น เพื่อให้ผูร้ายงานในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินโครงการ จึงไดต้ดัสินใจน ารูปแบบการประเมินแบบซิปป์มาใช้
ในการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช ้           
กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินโครงการเพื่อประกอบการการตดัสินใจในการด าเนินโครงการ ว่าควรจะคง ปรับ ขยาย 
โครงการหรือควรยุติโครงการตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ และดา้นผลผลิตของโครงการ
โดยการประเมินแต่ละขั้นตอนสามารถน าไปใช้ช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินเป็นขั้นตอน
ต่อไป 
 

5.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 5.1  ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
         มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารเชิงกลยทุธ์ไว ้ดงัน้ี 
 คลงัความรู้ออนไลน์ (2558) การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริหารท่ีมีความ
ต่อเน่ือง และมีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับทุกแผนก หรือทุกหน่วยงานในองค์กร ลักษณะ                  
การบริหารจึงแยกออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 1.  เนน้ล าดบัความส าคญัของกิจกรรมเป็นขั้นตอนผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินงานภายใน
องค์กรท่ีตนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นในเร่ืองล าดบัขั้นตอนความส าคญัก่อนหลงัของกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การก าหนดทิศทาง การปฏิบติัการ
เชิงกลยุทธ์การควบคุมดูแลตรวจสอบ และประเมินผลเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับเปล่ียนให้เกิดความ
เหมาะสมในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 2.  กระบวนการท่ีเป็นวงจร หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะเร่ิมตน้จาก
ขั้นตอนแรกแล้วด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วยอ้นกลับมาด าเนินการใน
ขั้นตอนแรกอีกคร้ัง วนเวียนอยา่งน้ีตลอดไปเปรียบเหมือนกระบวนการท่ีเป็นวงจร มีการวนเวียน
มายงัจุดเดิมคลา้ยกบัการเดินตามเส้นวงกลม 
 3.  ผสมผสานทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมี
ลกัษณะมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบักระบวนการบริหาร ในเร่ืองการรวมพลงัทรัพยากรมนุษยโ์ดยให้
ความส าคญักับการผสมผสานทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านการตลาด                    
การผลิต การเงิน และดา้นอ่ืนๆ 
 ดงันั้นลกัษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงนอกจากจะเน้นท่ีขั้นตอนการท างานและ            
ให้ความส าคญักบักระบวนการท างานท่ีเป็นวงจร การบริหารงานยงัมุ่งให้ทุกฝ่ายท างานเป็นทีม               
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มีการประสานช่วยเหลือกนั เพื่อให้เกิดพลงัแห่งความสามคัคีภายในองคก์ร และไม่ไดมุ้่งให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงมีความสามารถพิเศษ หรือมีอ านาจเหนือฝ่ายใด 
 ยุวเรศ หลุดพา (ม.ป.ป.) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง 
การวางแผนการก าหนดทิศทางขององคก์าร การก าหนดตวัช้ีวดั การน าแผนสู่การปฏิบติั เพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร โดยผา่นกระบวนการและการบูรณาการจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสู่การตดัสินใจ
และการน าไปปฏิบติัเพื่อผลประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ องคก์าร 
 ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2552 : ออนไลน์) ไดใ้ห้ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์
ไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
 ความหมายท่ี 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นกระบวนการซ่ึง
รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 ประการ คือ 

1) การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) เป็นงานท่ีจะตอ้งท าไวล่้วงหนา้และ
ตอ้งมีการพฒันา จึงจะเป็นการพฒันากลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้ง
ท าไวล่้วงหนา้ใหเ้ป็นแผน ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ คือ กลยทุธ์ท่ีก าหนด 

3) การปฏิบติัตามกลยุทธ์และการควบคุม (Strategy implementation and control) เป็น
กระบวนการก าหนดแผนการปฏิบติั การมองเห็นความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นจริง 
 ความหมายท่ี 2 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management process)
หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจ (Mission) ขององค์การโดยสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผู ้ท่ีได้ผลประโยชน์จากองค์การ 
(Stakeholders) ซ่ึงเป็นปัจจยัในสถานการณ์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ และก าหนด
นโยบายขององค์การ ประกอบด้วย ลูกค้า (Customer) พนักงาน (Employee) ชุมชนในท้องถ่ิน 
(Community) และผูถื้อหุน้ (Stockholder) 
 ความหมายท่ี 3  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) เป็นศาสตร์และศิลป์ใน
การก าหนด (1) กลยุทธ์ (Strategy formulation) (2) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) (3) 
การประเมินผลกลยทุธ์ (Strategy evaluation) 
 รอบบินส์ และคูลเตอร์ (Robbins & Coulter 2012 : 7) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์
หมายถึง กลุ่มของการตดัสินใจและการด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวของ
หน่วยงาน 
 สุชาติ ธาดาธ ารงเวช (2550 : 3) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์หมายถึง การวางแผน
การ ด าเนินการ และการควบคุมการบริหารท่ีช่วยให้การจดัการเชิงยุทธ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผล ประกอบดว้ย 1) การก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 2) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 3) การ
จดัท ากลยทุธ์ และ 4) การควบคุมและปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
 วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2554 : 27) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการด า เนินงานท่ี
ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีลุ่มลึกและแยบคายเพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน กระบวนการ
ในการด าเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ พร้อมทั้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสด 
 สรุปไดว้า่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) หมายถึง กระบวนการใน
การวางแผนการก าหนดทิศทางขององค์กรเพื่อจดัท ากลยุทธ์ เป็นการก าหนดตวัช้ีวดั การน าแผนสู่
การปฏิบติั โดยผ่านกระบวนการและการบูรณาการจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง สู่การตดัสินใจและ              
การน าไปปฏิบติัเพื่อผลประโยชน์องค์กร  ถือเป็นการควบคุมการบริหารท่ีช่วยให้การจดัการเชิง
ยทุธ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
 5.2  ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
          มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 
          สุพานี สฤษฏว์านิช (2553 : 10) กล่าวา่ ความส าคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์มีดงัน้ี 
 1.  ช่วยใหผู้บ้ริหารต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ เห็นขอ้จ ากดัท่ีอาจ
เกิดข้ึน ท าใหอ้งคก์รสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
 2.  ช่วยใหอ้งคก์ารโดยส่วนรวมมีทิศทางในการด าเนินงานชดัเจน เห็นถึงแนวทางท่ี
ส าคญัท่ีองคก์ารจะตอ้งปฏิบติั ท าใหอ้งคก์รนั้น ๆ แขง็แกร่ง ประสบความส าเร็จ 
 3.  ท าให้องคก์รสามารถสร้างผลท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัไดด้ว้ยการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัและสามารถรักษาขอ้ไดเ้ปรียบน้ีได ้
 4.  ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได้คือ องค์การจะ
สามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ คือ การมีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่และมีประสิทธิผล 
 5.  ช่วยท าใหผู้บ้ริหารมีการท างานในเชิงรุก คือ คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิด
หรือเป็นฝ่ายรุกมากกวา่ท่ีจะเป็นฝ่ายตั้งรับและป้องกนั ท าให้องคก์ารสามารถปรับตวัไดดี้กวา่หรือ
ฉกฉวยโอกาสไดก่้อนคู่แข่ง 
 คลงัความรู้ออนไลน์ (2558) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 1.  เป็นการก าหนดกรอบหรือทิศทางการท างานขององคก์รให้ชดัเจน โดยการเขียน
วตัถุประสงคข์อง องคก์รไวอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะท าใหเ้ลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  ช่วยให้ผูบ้ริหารปรับตวัตามสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ และสามารถ
ปรับทิศทางการ ด าเนินงานไดส้อดคลอ้งกบัสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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 3.  สร้างความพร้อมใหก้บัองคก์ร การจดัการเชิงกลยุทธ์ท าให้องคก์รมีการวิเคราะห์
และประเมิน ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ เป็นการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมใน
การรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 4.  ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพดา้นการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร เสริมสร้างการ
พฒันาขีดความสามารถส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั 
 5.  ช่วยให้การท างานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั เน่ืองจากมีการก าหนดกล
ยทุธ์และการควบคุมตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
 6.  ท าให้องค์กรมีมุมมองการบริหารอย่างครอบคลุม เน่ืองจากการบริหารเชิง            
กลยทุธ์ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารองคก์รทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก 
   ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551 : 1) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการจดัการเชิง            
กลยทุธ์ไว ้5 ประการ คือ   
 1.  ท าใหอ้งคก์ารและหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์ารสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
สภาพ แวดลอ้มไดดี้ข้ึน  
 2.  ท าให้การจดัสรรสรรพก าลังและทรัพยากรในองค์การเป็นไปในทิศทางและ
ล าดบัความส าคญัท่ีชัดเจน มีเหตุมีผล และมีความสอดคล้องกนัในระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ ของ
องคก์าร  
 3.  ท าให้การปรับตวั หรือการขยายตวัขององค์การเป็นไปโดยมีกรอบทิศทางท่ี
ชดัเจน  
 4.  ช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริหารและสมาชิกขององคก์ารไดต้ระหนกัถึงโอกาส ภยัคุกคาม 
จุดแขง็ และจุดอ่อนขององคก์าร ตลอดจนไดท้ราบถึงทิศทางการด าเนินงานโดยทัว่กนั  
 5.  ช่วยเปิดโอกาสให้มีการบูรณาการความคิด การใชท้รัพยากรและการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในองค์การในทิศทางเดียวกนั และเป็นทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนักบัโอกาสและภยัคุกคามใน
สภาพแวดลอ้ม  
 วรางคณา ผลประเสริฐ (2554 : 9-10) ไดจ้  าแนกความส าคญัของการจดัการเชิง            
กลยทุธ์ ไว ้ 6 ประการ คือ  
 1.  ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทศัน์ภารกิจและ
วตัถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการก าหนดทิศทางขององค์การดังกล่าวจะเป็น
แนวทางในการใชท้รัพยากร ขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
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 2.  ช่วยให้ผูบ้ริหารคิดอย่างเป็นระบบ โดยการพิจารณาถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและ ภายนอกองค์การ ซ่ึงท าให้เกิดความตระหนกัต่อการเปล่ียนแปลงและท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทิศทางการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบัสภาวะ
ความเปล่ียนแปลง  
 3.  ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จะตอ้งท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก องค์การเพื่อคิดคน้แนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลาง              
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ไปสู่การจดัการความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ท าให้องค์การมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับกบัสถานการณ์ ความเปล่ียนแปลง รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและ
พฒันาบุคลากรท่ีอยู่ภายในองค์การ เน่ืองจากการพฒันาเชิงกลยุทธ์จะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจ
และแนวทางในการเตรียมพร้อมเพื่อรับกบัความ เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนของสภาพแวดลอ้มและ
คู่แข่ง  
 4.  ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัน้ีสามารถเกิดข้ึน
จากการ น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นความพยายามในการ
แข่งขนักับศกัยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย              
ตามความคาดหวงัของ ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพ
ในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์าร และเสริมสร้างการพฒันาขีดความสามารถทางการบริหาร  
 5.  ช่วยใหก้ารทางานเกิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากมีการก าหนด
กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบควบคุมไวอ้ย่างชดัเจน ท าให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเกิด
ความเขา้ใจตรงกนั และเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์ององคก์าร อีกทั้ง
จะช่วยให้มีการจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการบริหารองค์การใน
ส่วนต่าง ๆ นอกจากน้ีการจดัการเชิงกลยุทธ์ยงัช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในองค์การเขา้ใจในภาพรวม 
โดยเฉพาะเป้าหมายในการด าเนินงาน ท าให้สามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญั
เร่งด่วนได ้  
 6.  ช่วยใหอ้งคก์ารมีมุมมองท่ีครอบคลุม โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การจดัการ
เชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการบริหารท่ีค านึงถึงปัจจยัภายในและภายนอก ซ่ึงหมายความรวมถึงผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียกบัองคก์าร เช่น เจา้หนา้ท่ี ประชาชน ผูรั้บบริการ และคู่แข่ง เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีลว้นมี
ความคาดหวงัต่อองคก์ารแตกต่างกนั หากองคก์ารสามารถตอบสนองความคาดหวงัดงักล่าวไดก้็จะ
ท าให้บุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ในทางกลับกัน                
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หากองคก์ารละเลยความคาดหวงัดงักล่าว อาจเกิดความเคล่ือนไหวท่ีส่งผลลบต่อองคก์ารก็ได ้เช่น 
การฟ้องร้อง การหยดุงาน เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับผูบ้ริหารหรือ
ผูป้ระกอบการ ท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสความส าเร็จ เพราะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และประเมิน
สภาพการณ์ในระยะยาวขององค์กร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานท่ีสามารถประเมิน
และปรับเปล่ียนภายในแต่กระบวนการ ให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกไดต้ลอดเวลา 
 5.3  หลกัการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัของการบริหารเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 วรางคณา ผลประเสริฐ (2554 : 11-13) กล่าวถึงการจดัการเชิงกลยุทธ์วา่เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของการบริหารสมยัใหม่ซ่ึงมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาส ความส าเร็จขององค์การในระยะยาว             
โดยอาศยัการวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์เพื่อการวางแผนและผลกัดนักลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย   
การจดัการเชิงกลยทุธ์มีลกัษณะส าคญัจ าแนกไดเ้ป็น 6 ประการ ดงัน้ี  
 1.  เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้ถึงอนาคต (future - oriented) การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็น
การ บริหารท่ีมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างหรือก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของ
องค์การอย่างเป็นระบบ โดยการคาดการณ์แนวโน้ม มองการเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต แลว้น ามาปรับทิศทางการด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์ารมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน อยา่งไร
ก็ตาม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้น ตอ้งไม่คงท่ีหรือตายตวัแต่ตอ้งสามารถ
ยดืหยุน่หรือปรับเปล่ียนได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  
 2.  เป็นการบริหารทีมุ่งเน้น ให้เกิดการเปล่ียนแปลง (change-oriented) การจดัการ
เชิงกลยุทธ์มุ่งเนน้และให้ความส าคญัต่อการจดัการการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงครอบคลุม
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ เทคโนโลยีบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อให้
สอดคลอ้งและเก้ือหนุนต่อกลยุทธ์ขององคก์ารและสามารถผลกัดนัให้องคก์ารบรรลุถึงเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ 
 3.  เป็นการบริหารแบบองคร์วม (holistic approach) การจดัการเชิงกลยุทธ์มุ่งเนน้ท่ี
ภาพรวม ทั้งหมดขององคก์าร มากกวา่การพิจารณาองคก์ารแบบแยกส่วน เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้
การบรรลุถึง เป้าหมายโดยรวมขององค์การทั้งหมด และยงัมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงค์นโยบาย และกลยุทธ์จากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง เพื่อให้ทิศทางการด าเนินการของ
องค์การเป็นไปในทิศทางท่ีน าไปสู่จุดหมายเดียวกนั ในการจดัการเชิงกลยุทธ์นั้น การถ่ายทอด
เจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์าร  
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 4.  เป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ (result – based focus) การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลลพัธ์ตรงตามเป้าหมาย โดยมีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
มีการประสานและหล่อหลอมทรัพยากรไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์และ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้โดยเป็นวตัถุประสงค์ท่ี
ตอบสนองต่อสภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร  
 5.  เป็นการบริหารท่ีให้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder - oriented)  
การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นและค านึงถึงความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายกลุ่ม เช่น ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ โดยมีการวิเคราะห์ความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งจดัล าดบัความส าคญัท่ีเหมาะสมในการสนองตอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้น  
 6.  เป็นการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว (long – range planning) 
การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการตดัสินใจเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยมีแผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการก าหนดทิศทางและการด าเนินงานอยา่งชดัเจน  
 ประยงค ์เนาวบุตร. (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จของกลยุทธ์วา่ ปัจจยั
ความส าเร็จในการจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร เช่น ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดอ่ืนๆ ความสามารถในการบริหาร
การเปล่ียนแปลง การมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล เป็นตน้  
 วรนารถ แสงมณี (2553 : 5-9) กล่าววา่ ภารกิจหลกัของการเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ มี          
5 ประการ คือ  
 1.  การก าหนดทิศทางกลยทุธ์  
 2.  การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3.  การธ ารงรักษาวฒันาองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพใหค้งอยู ่ 
 4.  การด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณ  
 5.  การสร้างความสมดุลในการควบคุมการด าเนินงานขององคก์าร 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2553 : 40) กล่าวถึง การคิดเชิงกลยุทธ์วา่มีขั้นตอนส าคญั 
8 ขั้นตอน คือ  
 1.  ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการจะไปใหถึ้ง  
 2.  วเิคราะห์และประเมินสถานะ  
 3.  การหาทางเลือกกลยทุธ์  
 4.  การวางแผนปฏิบติัการ  
 5.  การวางแผนคู่ขนาน  
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 6.  การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง  
 7.  การลงมือปฏิบติัการ  
 8.  การประเมินผล  
 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2551 : 1-4) กล่าวว่า การพฒันาความคิดเชิงกลยุทธ์ มี            
3 ขั้นตอน หลกั คือ  
 1.  การพฒันาตนเองใหห้ลุดพน้จากกบัดกั  
 2.  การพฒันาสู่การคิดแบบสร้างสรรค ์ 
 3.  การพฒันาสู่การคิดเชิงกลยทุธ์  
 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1  การพฒันาตนเองใหห้ลุดพน้จากกบัดกั จ  าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
    1.1 วิธีปลดล็อคให้หลุดพ้นจากกับดักหรือออกนอกกรอบท่ีคนอ่ืน
ก าหนดไว ้เช่น การสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ค  าพดูของคนอ่ืน ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ เป็นตน้ 
โดยตอ้งปรับพฤติกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบัการคิดและการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ เสียใหม่คือ              
1) ตอ้งมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดสงสัยเร่ืองต่างๆ ตลอดเวลา 2) ฟังไดแ้ต่อยา่ไปเช่ือ 
100% 3) วิเคราะห์เหตุผลให้รอบดา้น 4) ชัง่น ้ าหนกัส่ิงท่ีฟังและ 5) ตอ้งคิดเผื่อความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดไ้วด้ว้ย  
   1.2   วิธีปลดล็อคจากกบัดกัทางความคิดของตนเอง โดยตอ้ง 1) ไม่เช่ือ
เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง 2) อย่าเช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป 3) อยา่คิดแต่ในมุมเก่าจะท าให้พลาด
โอกาสในการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 4) อยา่มองเฉพาะปัจจุบนั 5) อย่ามองเฉพาะส่ิงท่ีคุน้เคยหรือ           
อยูใ่กลต้วั จงมองขา้มไปไกลๆ ในอนาคต 6) อยา่มองแต่มุมของตวัเอง จงมองความตอ้งการของ
ผูอ่ื้นดว้ย  
 ขั้นท่ี 2  การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์โดยปรับพฤติกรรมเหล่าน้ีคือ  
    2.1  ก่อนท าอะไรให้หยุดคิดและวิเคราะห์ใหดี้เสียก่อน  
    2.2   ตอ้งวเิคราะห์ประเด็นปัญหาใหลึ้กซ้ึงและหาทางแกไ้ขวา่จะมีวธีิใดบา้ง  
    2.3  ตอ้งคิดแบบมีพนัธมิตร เม่ือมีปัญหาอยา่คิดเองคนเดียว ให้ปรึกษาหารือ
กบัเครือข่ายก่อน อาจเป็นเพื่อนร่วมงาน ผูป้ฏิบติัหรือผูรั้บบริการก็ได ้ 
    2.4  ต้องคิดวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีต้องเก่ียวข้องให้ลึกซ้ึงทั้ งด้าน
ผูรั้บบริการ (focus group) เวลา (time) และเน้ือหา (content) 5. ตอ้งเสาะแสวงหาขอ้มูลจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น  
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 ขั้นท่ี 3  การพฒันาเป็นการคิดเชิงกลยทุธ์ โดยค านึงถึง  
    3.1  ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
    3.2  องคร์วมหรือระบบทั้งหมด โดยเสาะแสวงหาขอ้มูลใหค้รบถว้น  
    3.3  ผลกระทบในลกัษณะต่างๆ ทุกแง่มุม 
 สรุปไดว้่า หลกัการของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์นั้น มีแนวคิดเก่ียวกบัการคิด
เชิงกลยุทธ์อย่างหลากหลาย  แสดงให้เห็นวา่ การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นหลกัการของเป้าหมายการคิดเชิงกลยุทธ์คือ 
การแสวงหาทางเลือกในการตดัสินใจ เพื่อวางแผนก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ในอนาคต โดยการคิดเชิงกลยุทธ์มีหลายวิธีหลายมุมมอง แต่ท่ีส าคญัคือ การคิดเชิง             
กลยุทธ์ตอ้งอาศยัพื้นฐานการคิดแบบอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงบวก 
การคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค ์ เป็นตน้ 
 5.4  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

มีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง กระบวนการของการบริหารเชิงกลยทุธ์ดงัน้ี 
 Dess and Other : 2007 (อา้งใน ทวีวรรณ  อนัดา, 2552 : 50) กล่าววา่ รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
 1.  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการบริหารกลยุทธ์ เป็นงาน
ล่วงหนา้ท่ีตอ้งท า เป็นการวางหลกัเกณฑแ์ละน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัหลายกลยทุธ์ ปฏิบติัหลายกลยุทธ์
ลม้เหลวเน่ืองจากผูจ้ดัการอาจตอ้งการวางหลกัเกณฑ์และน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัโดยขาดการวิเคราะห์
อย่างระมดัระวงัเก่ียวกบัเป้าหมายของหลกัการขององค์กรและการวิเคราะห์อย่างถ่ีถว้นเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
 2.  การก าหนดกลยทุธ์ เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในหลายระดบัขอ้แรกคือ กลยุทธ์ระดบั
ธุรกิจ จดัการกับประเด็นท่ีว่า จะแข่งขนัอย่างไรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์             
ดา้นการแข่งขนั ขอ้สอง กลยุทธ์ระดบับริษทัเนน้ท่ี 2 ประเด็น คือ 1) จะแข่งขนัในธุรกิจใด และ 2) จะ
บริหารธุรกิจอย่างไร เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกนั กล่าวคือ ธุรกิจสร้างคุณค่ามากข้ึนโดยการท างาน
ร่วมกนัมากกว่าเม่ือปฏิบติัการเป็นธุรกิจเด่ียว ขอ้สามบริษทัตอ้งก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพฒันา          
กลยุทธ์นานาชาติ เพื่อบริษทัออกไปร่วมทุนกบับริษทัในประเทศอ่ืน ๆ ทา้ยสุด ความส าคญัของ
อินเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึนท าใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งส ารวจความเป็นไปไดต่้าง ๆ ของพื้นฐานกลยุทธ์ใหม่น้ี
เพื่อวางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตและกลยทุธ์ธุรกิจอิเล็คโทรนิค 
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 3.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั กลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพไม่มีคุณค่าถ้าไม่ถูกน าไป
ปฏิบติัอย่างเหมาะสม การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัประกอบดว้ยการท าให้แน่ใจว่า บริษทัหน่ึงมีการ
ควบคุมกลยุทธ์และรูปแบบองค์กรท่ีเหมาะสม และบริษทัได้จดัตั้ งวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ประสานงานและผสมผสานกิจกรรมภายในบริษทั และกบับริษทัคู่คา้ ลูกคา้ และพนัธมิตรของ
บริษทั นอกจากน้ี ภาวะความเป็นผูน้ าก็มีบทบาทส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยหลายอยา่ง เช่น การท าให้
แน่ใจว่าองค์กรตั้งพนัธสัญญาท่ีจะมีความเป็นเลิศ และมีการประพฤติท่ีมีจริยธรรม สนับสนุน                
การเรียนรู้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และท าตวัเป็นผูป้ระกอบการท่ีสร้างและควา้โอกาสใหม่ ๆ  
 วแีลน และฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2006 อา้งใน ทวีวรรณ  อินดา, 2552 : 48) 
กล่าววา่ รูปแบบพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยทุธ์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  

1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
2. การก าหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การควบคุมและประเมินผล 

 ส าหรับนักวิชาการชาวไทยได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารเชิง              
กลยทุธ์ไว ้ประกอบดว้ย 
 สาคร  สุขศรีวงศ์ (2551 : 235) กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบทางการ
จดัการซ่ึงมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กร โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัและ              
หาแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเฉพาะตวัมาเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัต่อการแข่งขนั การจดัการ
เชิงกลยุทธ์ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ การสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และ
การควบคุมและประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเป็นขั้นตอนท่ีมีบทบาทและความส าคญัอยา่งยิ่งใน
กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้การ
ก าหนดพนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์จุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร และน าจุดแขง็มาใชป้ระโยชน์ 
 2.  การก าหนดพนัธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การก าหนดพนัธกิจ หมายถึง              
การก าหนดเหตุผลการด ารงอยู่และขอบเขตในการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงมีความโดดเด่นและ
เป็นเอกลกัษณ์ ขณะท่ีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หมายถึงเป้าหมายท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อ
ระบุเป้าหมายขององคก์รโดยภาพรวม 
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 3.  การสร้างกลยทุธ์ การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ในโลกธุรกิจ มีกลยทุธ์หลายระดบั
ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกใช ้และในแต่ละระดบัยงัมีกลยุทธ์ยอ่ยอีกหลายรูปแบบท่ีเลือกใช้
ได้ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนก าหนดทิศทางขององค์กรไม่ว่าระดับใดก็ตาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ                  
กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีองคก์ร  
 4.  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั เม่ือองคก์รสร้างกลยทุธ์แลว้ในขั้นต่อไปผูบ้ริหารจะตอ้ง
น ากลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนนั้นไปปฏิบติั ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดข้ึน 
 5.  การควบคุมและประเมินผล การควบคุมและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย             
ของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ เม่ือองคก์รไดน้ ากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบติัแลว้จ าเป็นตอ้ง
ก าหนดการควบคุม ติดตามผลการปฏิบติังาน ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์
ท่ีน าไปใช้ว่าบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง จ  าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือไม่ ตลอดจนมีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดเพื่อใช้ประโยชน์กบัองค์กรในโอกาส
ต่อไป ดงัแผนภาพ 3 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       แผนภาพ 3 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

               (ท่ีมา : สาคร  สุขศรีวงศ.์  2551: 235)   

การก าหนดพนัธกิจและ 
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

การก าหนดกลยทุธ์ระดบัต่าง ๆ  

การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

การควบคุมและประเมินผล 
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สาคร  สุขศรีวงศ์ (2551 : 235) กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตอ้งมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รเป็นขั้นตอนท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์
ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดบัต่างๆ ขององคก์รเพื่อให้การก าหนดพนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
องค์กรและน าจุดแข็งท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งพฒันาให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั นอกจากน้ีตอ้งพยายามระมดัระวงัมิให้จุดอ่อนท่ีมีอยู่สร้างปัญหาและหาหนทางในการ
แกไ้ขจุดอ่อนนั้น ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพิจารณาต่อไปวา่ในสถานะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ตลอดจนเส้นทางท่ีองคก์รประสงคจ์ะเดินทางไปสู่จุดหมายมีโอกาสและอุปสรรคอะไรบา้งท่ีส่งผล
ต่อองคก์ร เพื่อท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและหลีกเล่ียงอุปสรรค หรือจดัการน้ีให้อุปสรรค
นั้นส่งผลเสียหายต่อองคก์รเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร
เรียกว่า การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มมีปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณา 2 ส่วนดงัน้ี  

1.  ปัจจยัภายในไดแ้ก่   
 1.1   S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั

ภายในเป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นจุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้าน
การเงิน แข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนด
กลยทุธ์   1.2   W  มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดเร่ิมหรือจุดอ่อนซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั
ภายในเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กรซ่ึงองค์กร
จะตอ้งหาวธีิในการแกปั้ญหานั้น  

2.  ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่  
 2.1  O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสเป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง
ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้ม
ภายในผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น  

 2.2  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคเป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ซ่ึงตามหาจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้
ไดจ้ริง 

สมคิด บางโม (2553 : 351) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ผูบ้ริหารรู้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้
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ทราบว่าองค์กรไดเ้ดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากน้ียงับอกไดว้่าองคก์รมีแรงขบัไปยงั
เป้าหมายได้ดีหรือไม่มัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่มี
จุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงอยา่งไร 

สุพานี สฤษฏว์านิช (2553 : 50) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รจะเป็นการ
ประเมินปัจจยัต่างๆท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์ร เช่น ทรัพยากรทางการเงิน เคร่ืองจกัรอาคาร
สถานท่ี บุคลากร และการด าเนินการต่างๆ ภายในองคก์รทุกๆ ดา้นเพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององคก์ร 
 พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์ (2552 : 13-17) กล่าวไวว้า่ การก าหนด
ทิศทางองคก์รไดก้ าหนดทิศทางวิสัยทศัน์ภารกิจปรัชญาและวตัถุประสงคข์ององคก์ารการก าหนด
ทิศทางขององคก์ารจะเป็นการบ่งช้ีวา่องคก์ารธุรกิจจะมุ่งไปในทิศทางใดหรือสาเหตุโครงการด ารง
อยู่ขององค์การหรือประเภทของธุรกิจท่ีองค์การด าเนินอยู่ นอกจากน้ีการก าหนดทิศทางของ
องคก์ารจะยงัมีส่วนช่วยในการแปลงวสิัยทศัน์หรือภารกิจขององคก์ารให้กลายเป็นวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินงานท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึน 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2551 : 235) กล่าววา่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัเม่ือองค์กรสร้าง             
กลยุทธ์แลว้ในขั้นต่อไปผูใ้ดจะตอ้งน ากลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนนั้นไปปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนดข้ึน องคก์รท่ีไม่สามารถน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมยอ่มเกิดปัญหาทางการบริหาร
จดัการและไม่สามารถท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ส าหรับการควบคุมและ
ประเมินผลการควบคุมและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์
กล่าวคือ เม่ือองคก์รไดน้ ากลยุทธ์ไปใชป้ฏิบติัแลว้จ าเป็นตอ้งก าหนดวิธีการควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิบติังาน ตรวจสอบตลอดจนประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา่กลยุทธ์ท่ีน าไปใชง้านบรรลุผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใดประสบปัญหาอุปสรรคใดบ้างจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือ                 
ไม่จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงวิธีการในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัหรือไม่ ตลอดจนมีขอ้เสนอแนะอ่ืนใดท่ี
ควรจดบนัทึกเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัองคก์รในโอกาสต่อไป 

สรุปไดว้า่ กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์นั้น เป็นการน ากลยทุธ์หรือการน ายุทธศาสตร์ท่ี
วางแผนไวสู่้การปฏิบติั ซ่ึงมุ่งเนน้ความส าเร็จขององคก์ร โดยการพิจารณาสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยั
ส าคญัและหาแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเฉพาะตวัมาเป็นจุดเด่นท่ีส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยในการด าเนินการสามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามบริบทของ
องค์กร ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร การก าหนดพนัธกิจและ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ การสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดข้ึน 
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ตลอดจนการก ากบัติดตาม และการประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

6. เครือข่ายการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
ของนักเรียน 
 6.1  ความหมายของเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
 ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงความหมายของพลงัประชารัฐไวด้งัน้ี 
 ประชารัฐ สามารถแยกได้จากค าว่า “ประชา” หมายถึง หมู่คน เช่น ปวงประชา 
(ราชบณัฑิตยสถาน : ออนไลน์) 
 กรมการพฒันาชุมชน (มปป : 1) กล่าวว่า “ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน                      
ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งมั่นลดความเหล่ือมล ้ า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
 ประชารัฐ หมายถึง การด าเนินงานขององคก์รท่ีท าหนา้ท่ีสาธารณะ เพื่อการดูแลสนอง
เจตนารมณ์ของหมู่คนหรือปวงประชาชนในรัฐให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด ถา้ พิจารณาในความหมาย
แคบ “ประชารัฐ” คือ“ประชา” ร่วมกบั “รัฐ” ส่วนความหมายกวา้ง ไดแ้ก่“รัฐ” ของ “ประชา” (“รัฐ”             
ท่ี “ประชา” รู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมสูง) “รัฐ” โดย “ประชา” (“รัฐ” ท่ี “ประชา” มีบทบาท
ส าคญัในกิจกรรมส่วนรวม) “รัฐ” เพื่อ “ประชา” ท่ี ตอ้งประสานพลงัทุกส่วนของ “ประชา” กบัทุก
ส่วนของ “รัฐ”เพื่อพฒันาสังคมทุกระดบั” คติพจน์ “ประชารัฐ” ท่ีอาจน ามาใชเ้พื่อส่ือความหมายใน
มิติต่างๆ และประสานพลงัทุกส่วน เพื่อมวลประชามุ่งพฒันาสังคม และร่วมดว้ยช่วยกนั สร้างสรรค์
สังคม โดยร่วมมือรวมพลงักนั รวมทุกพลงัสร้างสรรค ์ไม่กีดกนัผูใ้ด (ทินโน ขวญัดี : ออนไลน์) 
 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน 
เน่ืองจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพฒันาประเทศในทุกๆ ด้าน จะส าเร็จหรือเห็นผล               
เป็นรูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และรัฐบาล ดังนั้นการท่ีรัฐบาลให้ความส าคญักับการตลาดประชารัฐ (พบวนัดี : 
ออนไลน์) 
 “ประชารัฐ” หมายถึง การร่วมมือกนัท าเร่ืองดี ๆ มีประโยชน์ต่อชาติบา้นเมืองอยา่ง
สร้างสรรคข์องภาครัฐและภาคประชาชน หรือจะกล่าววา่ “ทุกภาคส่วน” (วลัภา เล็กวฒันานนท ์: 
ออนไลน์) 
 ความหมายของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง
ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
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 ธงชยั ธนสถิตย์ (ออนไลน์) เครือข่าย (Network) หมายถึง การเช่ือมโยงของคน         
ของกลุ่ม หรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารร่วมกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยมีการจดัระเบียบโครงการของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระเท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐาน
ของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกัน  ซ่ึงเป็นรูปแบบของการพฒันาตนเองอีก
รูปแบบหน่ึง  เป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับุคคลใหม่ ๆการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีพึ่ง
รู้จกัการรักษาสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในแวดวงเดียวกนัและต่างแวดวง 
  กระทรวงสาธารณสุข (2556) ได้กล่าวสรุปไวว้่า เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคม         
อนัเกิดจากการสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
และความ ตอ้งการบางอยา่งร่วมกนั ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมบางอยา่งโดยท่ีสมาชิกของ เครือข่ายยงัคง
ความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนั กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเกิดจาก
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบั          
วิถีชีวิตทางสังคม  ทั้งน้ีในการให้เครือข่ายสุขภาพในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแท ้จริงนั้น ในการ
จดักิจกรรมการมีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพื่อให้
เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน ในการด าเนินงานปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ มี 5 ขั้นตอนส าคญัคือ 1. สร้างทีมงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพของชุมชน 3. จดัท าแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 4. จดักิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  และ5. ประเมินผล เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
(Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการ
เป็นส่วนหน่ึง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติดา้นความสามารถ เวลา และโอกาสท่ี 
จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีทั้งผูก้ระท า (The actor) ผูถู้กกระท าหรือ
ผูรั้บผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผูเ้ป็นบริบทของการกระท า 
 มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดมี้
ส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ ความรับผิดชอบ             
การวางแผนปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานใน
องคก์าร 
 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2557 อา้งถึงใน Koontz & other : 1986) กล่าวว่า               
การใหมี้ส่วนร่วมเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งการให้ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเขม้แข็ง อนัมีผล
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มาจากการวิจัยและทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจท่ีตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม และ              
การสร้างการยอมรับนบัถือ 
 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2557 อา้งถึงใน Putti J.M. : 1987) กล่าวว่า การมี           
ส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตดัสินใจของกลุ่มจะเกิดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงปัจจยัส าคญัของการมีส่วนร่วมมี 4 ประการ คือ  
 1)  เป็นความพยายามท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและความรู้สึก  
 2)  เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือ  
 3)  เป็นการใหบุ้คคลรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน  
 4) เป็นการพฒันาการมีส่วนร่วม ซ่ึงค านึงถึงความสมดุล การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงกบั
การมีส่วนร่วมมากเกินไป 
 เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ (2557) การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลมี            
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบติั ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการพฒันา และการเปล่ียนแปลง เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพราะเม่ือบุคคล
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมแลว้ จะไม่ค่อยเกิดการต่อตา้น รวมทั้งช่วยลดความขดัแยง้และความเครียดจาก
การท างาน ท าให้บุคคลไดร่้วมเขา้มามีส่วนร่วมแลว้จะไม่ค่อยเกิดการต่อตา้น รวมทั้งช่วยลดความ
ขดัแยง้และความเครียดจากการท างาน ท าใหบุ้คคลไดร่้วมกนัพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท างาน บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความ
มุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพนักับองค์กร             
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององคก์ร และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

สุธี วรประดิษฐ ์(2553) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้
ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ทางสังคม ทั้งน้ีในการท่ีจะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง นกัการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม
ตอ้งค านึงถึงวถีิการด าเนินชีวติค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคลเพื่อให้เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วม
กิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกนัในลกัษณะส่วนบุคคลลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
และการได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ งน้ีการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอนทั้งส้ิน  5  
ขั้นตอนคือ 
 1.   การวเิคราะห์  สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 2.   การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 
 3.   การก าหนดกิจกรรม 
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 4.   การด าเนินกิจกรรม 
 5.   การประเมินผลกิจกรรม 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น 

เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2553 : 71) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การเปิด 
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มใน 
ลกัษณะของการรับรู้ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตาม ผลการเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมกิจกรรม 
จะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการน าเอาความรู้ความสามารถ ( talent) และทกัษะ (skill) ของคนใน 
องคก์รหรือทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2554 : 53) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวว้า่ การเปิดโอกาสให ้
บุคลากรมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกบัการด าเนินงาน เกิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองคก์ารหรือเครือข่าย 
เพราะมีผลในทางจิตวิทยา เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้
เป็น ส่วนหน่ึงของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบติัเพื่อการพฒันาและท่ีส าคญัผูมี้
ส่วน ร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการหรือองคก์ารความรู้สึกเป็นเจา้ของจะเป็นพลงัในการ
ขบัเคล่ือน องคก์ารและหน่วยงานดีท่ีสุด  

แวง (Whang, 1981: 114) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมวา่ เป็นการช้ีให้เห็นถึงความ 
สนใจของบุคคล หรือกลุ่มท่ีตอ้งการจะให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือดา้นแรงงาน หรือทรัพยากรต่อ 
สถาบนั เพราะเล็งเห็นวา่การเขา้ไปมีส่วนร่วมนั้นเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของพวกเขาดว้ย จากท่ีกล่าวมา 
จากแนวคิดของนกัการศึกษา สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการท างานร่วมกนัของบุคคลหรือ
คณะบุคคลเพื่อปฏิบติักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 สรุปไดว้่า การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม “พลงัประชารัฐ” หมายถึง การท่ีบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหรือ องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมกลุ่มเพื่อปฏิบติักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของ
องค์กร และประสานพลังทุกส่วนร่วมมือกันท าเร่ืองดี ๆ มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยร่วมมือรวมพลงักนั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยทุกคนทุกกลุ่มทุกองคก์รสมคัรใจท่ีจะขา้ไปมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารหรือท ากิจกรรมร่วมกนัโดยมีการจดัระเบียบโครงการของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็น
อิสระเท่าเทียม และมีส่วนในการร่วมท ากิจกรรมตามขั้นตอนและกระบวนการท างานหรือท า
กิจกรรมทุกขั้นตอน และรวมถึงการรับผิดชอบร่วมกนั เป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับุคคล
ใหม่ๆ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีพึ่งรู้จกัการรักษาสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการพฒันา และการเปล่ียนแปลงในทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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 6.2  ความส าคัญของเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของเครือข่ายการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ (2557) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมพลัง
ประชารัฐ ชุมชนไดป้ระโยชน์ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการพฒันาสุขภาพดงัน้ี 
 1)  ชุมชนตระหนกัในปัญหาของตนเอง และตระหนกัท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันา
หรือแกปั้ญหาของตนเอง 
 2)  ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอง ท่ี มีอยู่ ในรูปของความคิด               
การตดัสินใจและการกระท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 3)  เป็นการระดมทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดชุมชน 
 4)  ชุมชนจะมีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ ท าให้การพฒันามีความมัง่คงถาวรและ
ประหยดั 
 5)  เป็นกระบวนการพฒันาความสามารถ และพลงัชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 6)  เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 7)  ชุมชนรับผดิชอบและมีอ านาจสูงสุดในการพฒันาชุมชนตนเอง 
 8)  เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นบัถือ เช่ือใจไวว้างใจ รักและศรัทธาในชุมชน
วา่มีความรู้ความสามารถ 
 วนัชัย วฒันศกัด์ิ (2549) การท างานแบบมีส่วนร่วมพลังประชารัฐนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองค์กร หรือระดบัประเทศนั้น มีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งในกระบวนทศัน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) 
และจะท าให้ผูมี้ส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบติัตามCompliance) และรวมถึง          
ตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอ้ยา่งสมคัรใจ, เตม็ใจและสบายใจ 
 ประทีป จนัทรสิงห์ (2549) การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพ
องค์กรเพราะเม่ือบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้านเก่ียวกับแนวคิดและ              
การด าเนินงาน รวมทั้งช่วยลดความขดัแยง้และความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลไดร่้วมกนั
พิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน เพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน เกิดความมุ่งมัน่ในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร ซ่ึงบุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจใน
ผลงานท่ีเกิดข้ึนและเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกเป็นเจา้ของและผูกพนักบัองค์กร 
ผลลพัธ์สุดทา้ยคือ องคก์รมีคุณภาพ  
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 จรวยพร ธรณินทร์(255 : 65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการท างานในรูปของ
เครือข่าย ดงัน้ี 1. ช่วยให้องคก์รตดัสินใจไดเ้ร็ว สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอน และความสลบัซบัซ้อนของปัญหา 2. ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงานรวมทั้งค่าใชจ่้าย
ของผูใ้ชบ้ริการ 3. สามารถให้การบริการแก่กลุ่มเป้าหมายไดต้รงความตอ้งการ 4. เป็นการสร้างทุน
ทางสังคมให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติ 5. ก่อให้เกิดแหล่งขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน 6. เกิดแหล่งการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 7. ท าให้การท างานเกิดความยืดหยุน่โดยการอาศยัความช านาญและ
ประสบการณ์ของ หลาย ๆ ฝ่าย และ 8. ท าให้ไดรั้บองคค์วามรู้ท่ีลึกซ้ึงท่ีเกิดจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง 
 เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2553 : 67) กล่าววา่ ผลดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ  
1. เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพก าลงัจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลงัความคิดสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถประสบการณ์เป็นตน้ 2. เป็นการสร้างบรรยากาศและพฒันาประชาธิปไตยใน
การท างาน 3. ช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานเพราะเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัมี ส่วนช่วยให้ประสานงานกนัดี 4. จะท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีเพราะจะมี
ความผดิพลาดนอ้ย 5. ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกคนเพราะทุกคนมี
ส่วนร่วมใน ความส าเร็จของงาน 6. ช่วยให้การท างานส าเร็จลงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วเพราะมีการ
แบ่งหนา้ท่ีกนัท า และ 7. สร้างความสมดุลระหวา่งฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติั  
 จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2554 : 82) กล่าววา่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 1. ท าให้
การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา มีความหลากหลายเป็นไป อย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้ งความรอบรู้และ 
ประสบการณ์ 2. ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจมาก
เกินไป ซ่ึงอาจน าไปสู่การใชอ้  านาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้งอนัเกิดผลเสียหายแก่องคก์ารได ้3. เป็นการ
ขจดัปัญหามิให้มีการด าเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากหรือน้อย เกินไปซ่ึง            
จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได ้ 4. ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีท าให้
การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 5. การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะ
ก่อใหเ้กิดพลงัเขม้แขง็สามารถขบัเคล่ือน กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายโดยทุก
คนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
 วมิล นาวารัตน์ (2553) กล่าวเก่ียวกบั การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมพลงัประชา
รัฐทางดา้นการจดัการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ จ าเป็น
ท่ีสถานศึกษาตอ้งอาศยัการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์
ครุภณัฑ์ต่างๆ ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงแค่งบประมาณของแผน่ดินท่ีไดรั้บการจดัสรร สถานศึกษาสามารถ
ระดมไดทุ้กภาคส่วนนอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถระดมทั้งความคิด สติปัญญา แรงกาย แรงใจ 
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พลงัสมองของทุกองค์กรและชุมชนในทอ้งถ่ินมาท าการพฒันาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปไดสู่้ความเป็นสากลต่อไป และพระราชบญัญติัการศึกษาของชาติซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการ
บริหารและจดัการศึกษา ยงัไดก้ าหนดไวใ้ห้มีการส่งเสริมการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไว้
วา่ ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชน จะเห็นไดว้า่การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการ
จดัการศึกษามาก 
 ศกัด์ินิพน สวา่งวงศ ์(2557) กล่าววา่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนของ
สถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากภาคีต่างๆ จ านวนมากและมีคุณภาพเพียงพอ มาช่วยกันผลักดันการศึกษาในส่วนท่ีตนเอง 
สามารถกระท าได ้เครือข่ายความร่วมมือเป็นกลุ่ม หรือองคก์ร หรือหน่วยงาน หรือบุคคล ท่ีท างาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกนั มีความต้องการร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาร่วม โดยเขา้ร่วมมือกนัเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างพลังและความแข็งแกร่งใน การผลักดันให้เกิดผลในการแก้ปัญหาร่วมกันใน 
อนาคต  
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพลังประชารัฐ จึงถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีช่วย
ขับเคล่ือนให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน ซ่ึงการด าเนินการสร้างเครือข่ายให้ได้ผลและ                 
มีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบเร่ิมตั้งแต่ 1) การสร้างจิตส านึกท่ีจะท างานร่วมกนั             
2) การเตรียมการและแสวงหาผูร่้วมพฒันา 3) การสร้างขอ้ตกลงและร่วมวางแผน 4) การร่วม
ด าเนินงานและก ากบัติดตาม 5) การธ ารงรักษาเครือข่าย การสร้างความเขม้แข็งและความต่อเน่ือง
ของเครือข่าย 
 สรุปไดว้่า การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ มีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในหรือภายนอกองคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน  
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิผล                
มีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งอาศยัการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ          
ทุกภาคส่วนทั้งภาคและเอกชน  เน่ืองจากทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไดรั้บรู้และตระหนกัในปัญหา
ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือแกปั้ญหานั้นๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เลือกแนวทาง และวางแผนพฒันาการปฏิบติังาน  และประเมินผลเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ตลอดจนการการร่วมช่ืนชมยนิดีและภูมิใจในความส าเร็จร่วมกนั 
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 6.3   แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐ 
 มีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดก้ล่าวเก่ียวกบัเครือข่ายการมีส่วนร่วมและพลงัประชารัฐ
ไวด้งัน้ี 
 “ประชารัฐ” ตามท่ีระบุในแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8            
อาจสรุปลกัษณะส าคญัไดว้า่ เป็นแนวคิดท่ีมีประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศเป็นการบริหารจดัการ และพฒันาประเทศ โดยภาครัฐท่ีใช้
หลกัการ มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกวา้งขวางจริงจงั และต่อเน่ืองในทุกระดบั เป็นการ
ด าเนินงาน ของภาครัฐท่ีมีความสุจริต โปร่งใส ถูกตอ้ง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
รวมถึง การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึงและ เพียงพอและทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐและ
ภาค ประชาชน ร่วมเป็น “ภาคีการพฒันา” โดยร่วม วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล 
ร่วมปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Kwandee : 2016) 
 ยทุธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือการรวมเอา พลงัทุกภาคส่วน ไม่วา่จะอยูใ่นภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใชโ้ดยมองบนพื้นฐานวา่ “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซ่ึงถือเป็น
พลงัอ านาจท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา ในการเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูป และการประเทศในทุกมิติ
และทุกดา้นอยา่งย ัง่ยืน โดยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์“ประชารัฐ” แบ่งได ้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ยอ่ย 
คือ 1) “รัฐบาล” กบั “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็น ผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุน และ
เปิดช่องทาง ให้“ประชา” หรือภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป เขา้มามีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจการบริหารงานของรัฐบาล ในเร่ืองต่างๆ และไม่สร้างความ
ขดัแยง้ให้เกิดข้ึน ระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล และ 2) “ประชาชน” กบั “เจา้หนา้ท่ีรัฐ” คือ การท างาน
ร่วมกนัของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อการพฒันา อยา่งย ัง่ยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” 
ในทุกดา้น ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัท่ีเช่ือมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั 
อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพฒันาประเทศ 
การพฒันาชุมชน และการพฒันาสิทธิและสวสัดิการของรัฐเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ให้
เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าอ านาจในสังคม เช่นท่ีผา่นมา ซ่ึงหวัใจส าคญัของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”
คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน เน่ืองจากการแกปั้ญหาการปฏิรูป และการ
พฒันาประเทศในทุกๆ ดา้น จะส าเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ไดเ้ลย หากขาดซ่ึงความร่วมมือ
ร่วมใจและการมีส่วนร่วม ระหวา่งประชาชน เจา้หนา้ท่ีรัฐและรัฐบาล (Popwandee : 2016)  
 ยทุธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มีความเช่ือวา่ ประชารัฐ
นั้นมีกลไก มีกระบวนการท่ีแตกต่างจากประชานิยม นบัวา่เป็นยุทธศาสตร์ในการวางเศรษฐกิจฐาน
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รากอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจะเป็นการรวมพลงัจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาค 
ประชาชน เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดพลงัไปสู่การพฒันา เศรษฐกิจฐานรากดว้ยกนั (Kachanan : 2016)   
 เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ (2557) กล่าววา่กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นประกอบดว้ย 
 1)  การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ี
ตอ้งใช ้ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
 2)  การด าเนินงาน 
 3)  การใชบ้ริการจากโครงการ 
 4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 นอกจากน้ี เสาวนีย์ เดือนเด่น (2557) ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น                  
4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทาง
แกไ้ข 
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา 
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพฒันา 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551 : 82)                
ไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอก ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพสรุปไดด้งัน้ี  
 1.  ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัทุกรูปแบบ
เพื่อให ้เครือข่ายเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน  
 2.  พฒันาฐานข้อมูลของเครือข่ายให้ครอบคลุมกบัภารกิจงานโดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมใน การใหข้อ้มูล  
 3.  ส ารวจความพร้อมความตอ้งการของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการ
จดัการ เรียนรู้ตลอดชีวติ  
 4.  ให้ความส าคญักับเครือข่ายก าหนดระดับความส าคญัของภาคีเครือข่ายเพื่อ
ประเมินผล การสร้างเครือข่ายการท างานของถานศึกษา  
 5.  สร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัภาคีเครือข่ายโดยการให้เกียรติยกยอ่งเชิดชูภาคีเครือข่าย
และ ก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจกบัหน่วยงานสถานศึกษาท่ีมีการประสานและ
ร่วมมือกบั เครือข่ายจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  
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 6.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีทกัษะในการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายสร้าง อุดมการณ์การท างานให้กบัครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั                 
ซ่ึงตอ้งมีจิตอาสาใน การท างานร่วมกบัเครือข่ายโดยมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ือมประสานงานในทุกมิติใน
เกิดการพฒันาคุณภาพ ชีวติใหก้บัประชาชน  
 7.  ก าหนดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนักบัภาคีเครือข่ายและประสานงาน
กบั เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง  
 8. ก ากับติดตามประเมินผลมีการถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายการท างาน
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพฒันางานการศึกษา
นอกระบบและ การศึกษาตามอธัยาศยั  
 9.  มีการจดัท าแผนและก าหนดกิจกรรมร่วมกนัพร้อมทั้งมีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมมือ การท างานร่วมกันและก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพ  
 10.  การพิจารณาบุคลากรเขา้ท างานในหน่วยงานส านกังานการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอธัยาศยัควรก าหนดคุณสมบติัเฉพาะในด้านการประสานเครือข่ายไวพ้ิจารณาดว้ย
 11.  ผูบ้ริหารและครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งรู้จกัการ      
บูรณาการ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้สอดคล้องกบัภารกิจของ
เครือข่ายเพิ่ม กิจกรรมท่ีท าร่วมกบัภาคีเครือข่ายให้มากข้ึนตอ้งทนัเหตุการณ์รู้วา่กิจกรรมใดท่ีก าลงั
ด าเนินการใน ชุมชน  
 12.  จดัสรรงบประมาณ ให้กบัครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
เป็นค่าเดินทางในการประสานงานจดักิจกรรมร่วมกบัภาคีเครือข่าย  
 13.  ผูบ้ริหารหรือขา้ราชการในสถานศึกษาควรเป็นพี่เล้ียงให้กบัครูในการสร้าง
ความเขา้ใจใน การท างานร่วมกบัเครือข่ายในพื้นท่ี  
 14. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมร่วมกบัภาคีเครือข่ายเพื่อสร้าง 
ความสัมพนัธ์อยา่งกลัยาณมิตรร่วมกบัเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554 : 107) โดยคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้เสนอยุทธศาสตร์หรือ  แนวทางการส่งเสริมการมี             
ส่วนร่วมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษามากข้ึน 
ดงัน้ี 
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 1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนผูป้กครองครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน        
มีดงัน้ี    
  1.1  ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู ้ปกครองในการอบรมเล้ียงดูทั้ งในด้านจิตวิทยา
พฒันาการตาม วยัและอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นตน้แบบส าหรับผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  
  1.2  สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้รู้สึก
วา่เป็นหนา้ท่ี  
   1.3  มีกลไกใหเ้ขา้มาร่วมก าหนดนโยบายการศึกษาระดบัชาติทอ้งถ่ินและระดบั 
สถานศึกษา  
  1.4  ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนร่วมเป็นสภานักเรียนส่งเสริมให้ผู ้เ รียนผู ้ปกครอง
ครอบครัวชุมชน องคก์รชุมชนร่วมเป็นกรรมการสถาบนัการศึกษา  
  1.5  ส่งเสริมใหมี้กลไกรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะทิศทางการพฒันาการศึกษา
และติดตามตรวจสอบเช่นการจดัเวทีสมชัชาประชาชนจดัรายการรับฟังความคิดเห็นทางส่ือมวลชน
เป็นตน้  
  1.6  ส่งเสริมใหเ้ป็นวทิยากรผูส้อนครูอาสาครูอาจารยพ์ิเศษในสถาบนัการศึกษา  
  1.7  ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางเลือกท่ีตอบสนองตามความตอ้งการเฉพาะของ
ผูเ้รียน รวมทั้งสนบัสนุนทรัพยากรตามความจ าเป็น  
  1.8  ส่งเสริมให้ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและร่วมรับค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษามาก ข้ึนในระดบัท่ีสูงกวา่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1.9  ส่งเสริมใหร่้วมกบัสถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อให้การศึกษาเป็น
การเรียนรู้ ชีวิตรวมทั้งจดักิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
ประสบการณ์ดา้นอาชีพและความเป็นอยูท่ี่สอดคลอ้งกบับริบททอ้งถ่ิน  
  1.10  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้รวมทั้ งการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนในการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาและเรียนรู้ของผูเ้รียน  และชุมชนโดยรวมรวมทั้งการช่วยในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกล  
 2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธุรกิจสถานประกอบการ มีดงัน้ี 
   2.1  จดัมาตรการดา้นภาษีอากรและดา้นอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนการมีส่วนร่วม  
  2.2  ส่งเสริมการจดัการศึกษารูปแบบศูนยก์ารเรียนโดยสถานประกอบการ  
  2.3  สนบัสนุนบุคลากรจากภาคเอกชน ธุรกิจและสถานประกอบการให้เป็นครู
อาจารยใ์น สถานบนัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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  2.4 ส่งเสริมให้ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาให้
ขอ้คิดเห็นและ ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการศึกษา สถาบนัรวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และร่วมติดตาม ตรวจสอบ  
  2.5  ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมในการก าหนดนโยบายการศึกษาทั้งระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน  
  2.6  ส่งเสริมให้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
รับผดิชอบต่อสังคม ใหม้ากข้ึน  
  2.7  ส่งเสริมให้ลงทุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการจดัตั้ ง
สถาบนัการศึกษา การสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย  
 3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการ สถาบนัศาสนา ส่ือมวลชน องคก์รเอกชน สถาบนัสังคมอ่ืน ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของ
รัฐ ดงัน้ี  
  3.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความ
ตอ้งการ และ ความช านาญโดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  3.2  ส่งเสริมองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบนัศาสนาและสถาบนัสังคมอ่ืน
ในการจดั การศึกษาทางเลือกโดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
   3.3  ส่งเสริมให้สถาบันศาสนาองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ รวมทั้ งสมาคมมูลนิธิ
หน่วยงานสถาบนั และองคก์รอ่ืนๆ จดักิจกรรมพฒันาให้ผูเ้รียนใฝ่ดีมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึก 
และค่านิยมท่ีพึง ประสงค ์ 
  3.4  สนบัสนุนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวฒิุสภากรรมาธิการให้ตระหนกั
และเห็น ความส าคญัของการศึกษาและการเรียนรู้รับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากประชาชนและ
ผลกัดนัสู่ นโยบาย  
  3.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่ือมวลชลทุกรูปแบบผลิตรายการให้เอ้ือต่อการ
พฒันา การศึกษา และการเรียนรู้พฒันาผูเ้รียนครูคณาจารยแ์ละประชาชนทัว่ไป  
  3.6  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ส่ือมวลชนสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อการ
มีส่วนร่วม ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดประเด็นส าคญั ๆ ทางการศึกษา (key issue) และ 
มีแบบอยา่งท่ี ดีสู่สาธารณะเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัและเขา้มามีส่วนร่วม  
  3.7  ส่งเสริมส่ือมวลชนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ สถาบนัศาสนาองคก์รเอกชนและ
สถาบนั สังคมอ่ืนร่วมรณรงคส์ร้างความตระหนกัเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจให้ทุก
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ภาพส่วนเห็นความส าคญัและเขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุนการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ตน้แบบเพื่อ
ขยายผลอยา่ง ต่อเน่ือง  
  3.8  ส่งเสริมส่ือมวลชนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆสถานบนัศาสนาองค์กรเอกชน
และสถาบนั สังคมอ่ืนร่วมบริจาคทรัพยสิ์นลงทุนและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเขา้ร่วม
ติดตามตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอและการพฒันาการศึกษา  
  3.9  ส่งเสริมใหห้น่วยงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาร่วม
จดั การศึกษาและการเรียนรู้พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
สารสนเทศแก่ผูเ้รียนครูคณาจารยบุ์คลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไป  
  3.10  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านสังคมและสาธารณะสุข ร่วมให้ความรู้และ
พฒันาดา้นสุข ภาวะ พฒันาสังคมสวสัดิการสังคมส่งเสริมสวสัดิภาพ และพิทกัษ์เด็กเยาวชนคน
พิการผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ 
  3.11  ส่งเสริมให้หน่วยงานดา้นการจา้งงานและอุตสาหกรรม ร่วมมือกบัหน่วย
ผลิต ก าลงัคน ให้ขอ้มูลการจา้งงานการว่างงาน และความตอ้งการแรงงานเพื่อวางแผนการผลิต
ก าลงัคนให ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  3.12  จดัตั้ งกองทุนเพื่อสนับสนุนภาคประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมพฒันา
ผูเ้รียนครู คณาจารยบุ์คลากรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้การพฒันาระบบบริหารจดัการใหม่เพื่อ
เพิ่มโอกาส พฒันาคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษาใน ทศวรรษท่ีสอง  
  3.13  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการเงินการคลังผ่อนคลายกฎระเบียบและ             
มีมาตรการจูง ใจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน  
  3.14  ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนองค์กรเอกชนและสถาบนัสังคมอ่ืนจดัโครงการ
พฒันา การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคม  
  3.15  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สมชัชาการศึกษาภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งนกัการเมือง (สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาฯ) ร่วมรับ
ฟัง ปัญหาให้ขอ้เสนอแนะการพฒันานโยบายการศึกษาทั้งในระดบัชาติกลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั 
  3.16  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์สร้างเครือข่ายท่ีมีความเช่ือมโยงและมีความร่วมมือดา้นการศึกษา  
 4.  การส่งเสริมและพฒันาบทบาทหน่วยนโยบายการศึกษามีดงัน้ี  
  4.1  ปรับกระบวนทัศน์และลดบทบาทภาครัฐในการจัดการศึกษาลดการ
แทรกแซงโดย ผูก้  ากบันโยบายวางแผนก าหนดมาตรฐานนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผลวิจยั
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และพฒันาตน้แบบ ยกยอ่งการปฏิบติัท่ีดีและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมน าไปด าเนินการ
ขยายผลใหม้ากข้ึน  
  4.2  มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของ             
ทุกภาคส่วนใน สังคมให้เขา้มามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาและการเรียนรู้
รวมทั้งให้เขา้มามีส่วน ร่วมจดัและสนบัสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดบัทั้งในระบบนอก
ระบบตามอธัยาศยัทั้งใน ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  
  4.3  ใชก้ลไกทางการเงินและมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจการมีส่วน
ร่วม ทางการศึกษาการบริจาคทรัพย์สินและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นจดัให้มีคูปอง
การศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเลือกสถานท่ีเรียนตามความตอ้งการ  
  4.4  ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็นอุปสรรคและยกร่างกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัให ้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  
  4.5  ปรับ/พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นและสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม 
เช่น จดัโรงเรียน พนัธะสัญญาท่ีมีอิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษา  
  4.6  รณรงค์สร้างความตระหนกัเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจให้ทุก
ภาคส่วน เห็นความส าคญัของการศึกษา ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้ตระหนกัวา่เป็นหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบและ เขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุนการศึกษา  
  4.7  ก าหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์แนวปฏิบติัเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ             
ทุกภาคส่วนใน สังคมเขา้มาร่วมทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ  
  4.8  เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุน
การศึกษาใหม้ากข้ึนในทุกระดบั/ประเภทการศึกษาอยา่งมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลอ้งกบันโยบาย
การศึกษาของชาติเช่นการให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ
จดั โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
  4.9  สนับสนุนด้านเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ท่ีเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาแก่ สถานศึกษาเอกชนและการศึกษาท่ีจดั โดยบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กร
เอกชนองคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นรวมทั้ง ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการเพื่อใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  
  4.10  กระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาเพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหาร และการจดัการศึกษามากข้ึนทั้งในดา้นการบริหารวิชาการบริหารงบประมาณบริหารงาน
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บุคคลและ การบริหารทัว่ไปโดยให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกบันโยบายและแผนการศึกษา              
ของชาติ  
 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แขง็หน่วยงานจดัการศึกษา ดงัน้ี  
  5.1  พฒันาและสร้างความเขม้แข็งให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตลอดจน
พฒันา ผูบ้ริหารทุกระดบั/ประเภทให้มีภาวะผูน้ าเพื่อรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการ
มากข้ึน ทั้งดา้นบริหารวชิาการงบประมาณบุคลากรและการบริหารทัว่ไป  
  5.2  พฒันาระบบการประเมินครูคณาจารยผ์ูบ้ริหารและบุคลากรทาการศึกษาให้
เช่ือมโยง กบัผลการพฒันาผูเ้รียนเพื่อให้คณาจารยผ์ูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับผิดชอบ
ผลการ พฒันา  
  5.3  ส่งเสริมให้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพัฒนาสถาบัน 
การศึกษา ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนประเมินผลและการบริหารจดัการเพื่อพฒันาผูเ้รียน  
  5.4  พฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการ
ท่ี แตกต่างกนัของแต่ละกนัและสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการศึกษาและพฒันาประเทศ  
  5.5  พฒันาบทบาทกรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบนัให้เข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบและมี จิตส านึกในความเป็นเจา้ของมีความตระหนักและภูมิใจในหนา้ท่ีของตนรวมทั้ง
ก าหนดนโยบายทิศ ทางการพฒันาสถานศึกษา/สถาบนัตลอดจนการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล  
  5.6  ส่งเสริมความร่วมมือเป็นเครือข่ายและกลุ่มเฉพาะด้านระหว่างหน่วยจดั
การศึกษากบั หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนเพื่อพฒันาการศึกษาชุมชนโดยยึดพื้นท่ี       
เป็นฐาน  
  5.7  ให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผู ้บริหารครู
คณาจารย  ์ บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบนัร่วมขบัเคล่ือนการน า
นโยบายและแผน ระดบัชาติสู่การปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจสังคมและ          
การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ    
  5.8  ให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผู ้บริหารครู
คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบนัร่วมติดตามประเมินผลเพื่อ
พฒันา ผูเ้รียนรวมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอนโยบายการพฒันาการศึกษา  
 6.  การส่งเสริมการท างานร่วมกนัระหวา่งรัฐภาคเอกชนและภาคชุมชน ดงัน้ี  
  6.1  ปรับประบวนทัศน์ของทุกภาคส่วนทั้ งนอกภาครัฐและภาครัฐให้เห็น
ความส าคัญของ การศึกษาว่าเป็นเร่ืองของทุกคนโดยกระทรวงศึกษาธิการไม่จ  าเป็นต้องเป็น
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ผูด้  าเนินการเองทั้งหมดแต่ เน้นยุทธศาสตร์และกลไกส่งเสริมและจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี            
ส่วนร่วม  
  6.2  ใหมี้คณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน/ธุรกิจและสถานประกอบการเพื่อ
ก าหนด ทิศทางความตอ้งการและวางแผนผลิตก าลงัคนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  
  6.3 ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพนัธะสัญญา
ร่วมกนั ระหวา่งภาครัฐเอกชนและภาคชุมชน  
  6.4  ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีสหกิจศึกษาการศึกษาและ
เรียนรู้ท่ี บูรณาการกบัการท างานร่วมกนัสถานประกอบการเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบติัได ้  
  6.5  ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการจดัร่วมจดัและเป็นหุ้นส่วนกบั
รัฐในดา้น การศึกษาและเรียนรู้ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนในทุกระดบัและประเภทอยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 
   
  6.6  ส่งเสริมสนบัสนุนภาคเอกชนร่วมมือกบัสถาบนัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ในการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาการศึกษาและน าไปใชป้ระโยชน์เชิง
พาณิชย ์ 
  6.7  พฒันาบทบาทและสร้างความเขม้แข็งของกรรมการสถานศึกษา/สถาบนั
โดยเนน้การ มีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน  
  6.8  ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัใน
รูปแบบท่ี หลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียนฝึกอบรมระยะสั้นแก่ผูว้่างงานโดยเน้นการ
ด าเนินงานร่วมกนั ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคชุมชน 
 สุรัตน์  กอ้นนาค (2554 : 53) กล่าวถึงแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
จงัหวดัชยันาท ว่าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี  
 1.  ดา้นการมีส่วนร่วมก าหนดแผนนโยบายและยทุธศาสตร์  
  1.1  ควรคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  
  1.2  จดัอบรมใหค้วามรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
  1.3  จดัใหมี้กิจกรรมตามบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 2.  ดา้นการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  
  2.1  ควรคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  
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  2.2  ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัคณะกรรมการ  
  2.3  เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
 3.  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา  
  3.1  ควรประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจใหชุ้มชนไดเ้ห็นความส าคญั  
  3.2  เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความพร้อมในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนด
แนวทางและ วธีิการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3.3  ยกยอ่งบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 4.  ดา้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
  4.1  สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  
  4.2  สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ในชุมชน  
  4.3  ควรร่วมกิจกรรมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  
  4.4  แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการประสานงาน  
 5.  ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  
  5.1  ควรเลือกผูท้รงคุณวฒิุในชุมชนเป็นคณะกรรมการนิเทศ  
  5.2  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
  5.3  ท าความเขา้ใจและร่วมกนัวางแผนการนิเทศกบัชุมชน  
  5.4  มีเคร่ืองมือในการนิเทศติดตามผล  
  5.5  สถานศึกษามีเว็บไซต์เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบการจดั
กิจกรรมของสถานศึกษาไดต้ลอดเวลา  
 วิจิตราภรณ์  โตแกว้  (2558 : 37)  สรุปวา่ แนวทางส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการจดัการศึกษา เป็นกระบวนการด าเนินงานการท่ีท าให้ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน โดยสรุปประเด็นส าคญัเพื่อก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ในการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีศึกษา ดงัน้ี  
 1.  ควรจดัท าข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมทุก ภารกิจเพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.  ควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจถึงลกัษณะการมีส่วนร่วม และประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บ จากการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษา และการเรียนรู้
ให้แก่ ประชาชนเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีเป็นเจา้ของและภาคภูมิใจท่ีได้เขา้มามีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง  
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 3.  ควรจดัให้มีการสรรหาบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในการ
ด าเนินงาน ดา้นต่างๆ อยา่งหลากหลายและควรมีลกัษณะมุ่งมัน่ทุ่มเทและมีความเต็มใจในการร่วม
ด าเนินงานไม ่ควรสรรหาตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บจากชุมชนเท่านั้น  
 4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายควรเป็นกิจกรรม
ท่ีมาจาก ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  
 5.  ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนธุรกิจและสถานประกอบ การจดัโครงการพฒันา
การศึกษาเป็น ส่วนหน่ึงของกิจกรรมรับผดิชอบต่อสังคม  
 6.  ควรสร้างแรงจูงใจและก าหนดสิทธิประโยชน์ของภาคีเครือข่ายท่ีร่วมส่งเสริม
กิจกรรม พึงไดรั้บในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษาเช่นการไดรั้บเบ้ียเล้ียงการศึกษาดูงานอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นตน้  
 7.  ควรก่อตั้งสมชัชาภาคีเครือข่ายและยกย่องเชิดชูเกียรติให้รางวลัแก่บุคคลและ
องคก์รท่ี เป็นตน้แบบของการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
 8.  ควรให้ความรู้และพฒันาศักยภาพบุคลากรของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง            
เพื่อขยายผล การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 9.  ควรก าหนดเป็นนโยบายในการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัทุกภาคส่วน หรือก าหนด
บทบาท หนา้ท่ีของภาคีเครือข่ายให้ชดัเจน เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาท่ีทุกฝ่าย
จะตอ้ง ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั  
 10.  ควรจดัอบรมบุคลากรของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอ ใหมี้ทกัษะในการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายและมีบุคลิกภาพท่ีดี  
 11.  ควรหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอธัยาศยัอ าเภอ กบัภาคีเครือข่ายเพื่อน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างสรรค์
ผลงาน เช่น การถอดบทเรียนจดัเวทีเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นตน้  
 12.  ควรมีการจดักิจกรรมพบปะสังสรรคท์ั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหวา่ง
บุคลากร ของสถานศึกษากบัภาคีเครือข่าย เพื่อน าไปสู่ความสัมพนัธ์ความร่วมมือท่ีดีและสามารถ
ประสาน ประโยชน์ใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 13.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอควรตระหนักและ
เห็น ความส าคญัของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา  
 14.  ควรนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคี เครือข่ายทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
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 15.  ในการด าเนินงานจดัการศึกษาท่ีก าหนดให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมควรมีการ
ก าหนด สัดส่วนของกลุ่มภาคีเครือข่ายใหก้ระจายในกลุ่มต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 

สุธี วรประดิษฐ์ (2553) ไดส้รุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนทั้งส้ิน  
5  ขั้นตอนคือ 
 1.   การวเิคราะห์   สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 2.   การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ 
 3.   การก าหนดกิจกรรม 
 4.   การด าเนินกิจกรรม 
 5.   การประเมินผลกิจกรรม 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของพลังประชารัฐ  เป็นการส่งเสริมเครือข่ายการมี              
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัในการ ร่วมพฒันาการศึกษา เป็นความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วนครอบคลุม
องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ในการพฒันาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยทั้งภาครัฐและ           
ภาคประชาชน ร่วมเป็น “ภาคีการพฒันา” โดยร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล 
ร่วมปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการน าพลังประชารัฐมาใช้ในการจัดการศึกษานั้น           
เป็นกระบวนการด าเนินงานการท่ีท าให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากข้ึน ซ่ึงผูร้ายงานไดส้รุปประเด็นส าคญัเพื่อก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่าย ในการจดัการศึกษา โดยสามารถน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีศึกษาได ้ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์องคก์ร ชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การเช่ือมโยงเครือข่ายหรือสร้างเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.  การประเมินความพร้อมของเครือข่าย การวางแผน การก าหนดกิจกรรมการ
ด าเนินงานและการปฏิบติัการดว้ยเครือข่าย  
 4.  การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกบัเครือข่ายความร่วมมือ 
 จากข้อสรุปท่ีได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการข้างต้น ผู ้รายงานจึงน ามา
ประยกุตเ์ป็นรูปแบบการพฒันาทกัษะอาชีพ เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์  
“พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  ปรากฏรายละเอียด ดงัแผนภาพ 4  
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 แผนภาพ  4  รูปแบบการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
        โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 
 
 6.4   บทบาทการมีส่วนร่วมของ “พลังประชารัฐ” ในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
 การพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม อาศยัการมีส่วนร่วมของ “พลงัประชารัฐ” หรืออาศยัความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งจากทุก
ภาคส่วน ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการด าเนินงานการพฒันาการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะด้านอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถดูแล
ตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้ประกอบดว้ย  

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเครียะ  
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครียะ   
3. กลุ่มนาอินทรียบ์า้นหนองถว้ย  
4. ส านกังานชลประทานระโนด   
5. ส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด   
6. กลุ่มเล้ียงปลาดุกบา้นขาว 
7. กลุ่มปลาดุกร้าบา้นตะเครียะ  
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8. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.)   
9. ศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญช์าวบา้นบา้นโงกน ้า อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
10. แหล่งเรียนรู้ผกัออร์แกนิก ชินวงศฟ์าร์ม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
11. ศูนยเ์กษตรกรรมเกษตรเพื่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
12. กลุ่มร้อยลูกปัด ชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   ในการด าเนินงานการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีร่วมส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของโรงเรียน รายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  บทบาทของสถานศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนดา้นทกัษะอาชีพให้กบันกัเรียนโดยตรง โดยโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ไดบู้รณาการใน
การจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย ดงัน้ี การส่งเสริมจดัการศึกษาประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน โดยบูรณาการรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร จดัเป็นประสบการณ์ตรงให้กบัผูเ้รียน
ได้ฝึกงานอาชีพ อย่างครบวงจรให้ การส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และมุ่งเน้น
คุณธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงคอ์ยา่งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร ส่งเสริมจดัการศึกษาการพฒันา
ทกัษะอาชีพ เพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียน โดยด าเนินการ ในลกัษณะชุมนุม โครงงาน และกลุ่ม
สนใจ  การส่งเสริมจดัการศึกษาการพฒันาทกัษะอาชีพ เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน โดย ก าหนด
เป็นนโยบายเสริมหนุนกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ ท่ีให้ทุกคนทุกห้องเรียนด าเนินการ โดยมีครูประจ าชั้ นเป็นท่ีปรึกษา ผ่าน กิจกรรม              
“หน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีท ากิน” ส่งเสริมจดัการศึกษาการพฒันาทกัษะอาชีพ เพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียน ผา่นโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทกัษะอาชีพและคุณธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงมีครูท่ีสมคัรใจเป็นท่ีปรึกษาดูแลเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมทกัษะอาชีพ
ต่างๆ ตามท่ีนกัเรียนสนใจ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(ส.ส.ส.) โครงการส่งเสริมจดัการศึกษาการพฒันาทกัษะอาชีพ เพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียน โดยด าเนินการในลกัษณะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโครงการท่ีผูร้ายงานไดส้รุป
ประเมินในคร้ังน้ี คือ  “โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน             
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560”   
 2.  บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  2.1  ส่งเสริมสนบัสนุน นกัเรียน ครู ในการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อ
การมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
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  2.2  ร่วมวางแผน ก าหนดบทบาทหน้าท่ี แต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายหน้าท่ี 
ก าหนดกิจกรรม และปฏิทินปฏิบติังาน ในการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  2.3  ประชุมช้ีแจง แจง้แนวปฏิบติั บทบาทหน้าท่ี ท าความเขา้ใจ ครู นักเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  2.4  ก ากบัติดตาม และสร้างขวญัก าลงัใจแก่ นกัเรียน และครู ในการด าเนินงาน
โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
 3.  บทบาทหน้าท่ีของครู/เครือข่ายครูในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  3.1  ร่วมวางแผนก าหนดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ 
  3.2  ท าหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา ให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษาแนะน า ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการประสานเครือข่ายหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  3.3  ปรับกิจกรรมการเรียนเปล่ียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน          
มีทกัษะอาชีพ และสามารถหารายไดร้ะหวา่งเรียน และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีช่องทางประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
  3.4 ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง เครือข่ายชุมชน และผูเ้ก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” 
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 
  3.5  ก ากับติดตาม ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน ในการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
 4.  บทบาทหน้าท่ีของนกัเรียน/เครือข่ายนกัเรียน ในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  4.1  ร่วมกบัครูท่ีปรึกษา ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมทกัษะอาชีพท่ีตนเอง
สนใจตามโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  4.2  ร่วมกบัครูท่ีปรึกษา ในการก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมทกัษะอาชีพท่ี
ตนเองสนใจตามโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
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  4.3  ให้ความร่วมมือและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูในการปรับกิจกรรมการ
เรียนเปล่ียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีทกัษะอาชีพ และสามารถหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต 
  4.4  ประเมินผล และรายงานความกา้วหน้า ในการด าเนินงานโครงการพฒันา
ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และน าผลเพื่อการ
พฒันาต่อไป 
 5.  บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง/เครือข่ายผูป้กครอง   มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  5.1  ร่วมวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  5.2  ให้ค  าปรึกษาปรึกษาแนะน า ตลอดจนการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนวางแผน
ก าหนดกิจกรรม ในการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  5.3  ร่วมก ากบัติดตาม ประเมินผล และให้ก าลงัใจแก่นกัเรียน ครู และโรงเรียน 
ในการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
 6.  บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  6.1  ร่วมวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  6.2  ให้ค  าปรึกษาปรึกษาแนะน า ตลอดจนการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนวางแผน
ก าหนดกิจกรรม ในการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  6.3  ร่วมกบัโรงเรียนในการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง เครือข่ายชุมชน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใช้
กลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 
  6.4  มีส่วนร่วมก ากบัติดตาม ประเมินผล และให้ก าลงัใจแก่นักเรียน ครู และ
โรงเรียน ในการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
 6.  บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  6.1  ร่วมวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
  6.2  ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน 
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  6.3  ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์แก่ผูบ้ริหาร 
ครู และนกัเรียน 
  6.4  ร่วมติดตาม ประเมินผล และใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียน ครู และโรงเรียน ในการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
 
7.  องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 7.1  ความหมายของความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ ได้มีนักวิชาการและนักวิจยัหลายท่าน ให้ค  าจ  ากดั
ความหรือความหมายของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึง
พอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดั
ความตึงเครียด หรือ ความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถ
ขจดัส่ิงต่างๆ ดงักล่าวไดแ้ลว้ มนุษยย์อมไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
 จิราพร  หนูลาย (2550 : 59) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตนา
คติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานเม่ือได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการของตนท าใหเ้กิดความรู้สึกดีในส่ิงนั้นๆ 
 พิสมยั  แกว้ทาสี (2551 : 57) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ
เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวกนั้น ความพึงพอใจในการเรียน
หมายถึง ความรู้สึกพอใจชอบใจในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือความต้องการในการด าเนิน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลความส าเร็จ 

เซอร์เมอร์ ฮอร์น (Schemer horn. 1984 : 230) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นระดบัหรือ
ขั้นของความรู้สึกในดา้นบวก หรือดา้นลบของคนท่ีมีต่อลกัษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย การจดัระบบงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

สจ๊วต ออสแคมป์ (Stuart Oskamp.1984 : 174-175 ; อา้งอิงจากเสนอ ทองจีน, 
2549 : 36)  กล่าววา่ ความพึงพอใจมีความหมาย อยู ่3 นยั  คือ  

1.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพเหตุการณ์ท่ีผลการปฏิบติัไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคลได ้ 
คาดหวงัไว ้

2.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัของความส าเร็จท่ีเป็นไปไดต้ามความตอ้งการ 
3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  การท่ีงานไดเ้ป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของ

บุคคลจากความหมายทั้ง  3  ทฤษฎีท่ีส าคญั คือ ความหมายนยัแรก อยูใ่นกลุ่มทฤษฎีความคาดหวงั 
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(Expectancy  Theories) ตามความหมายท่ีสองอยูใ่นกลุ่มทฤษฎีความตอ้งการ (Need  Theories) และ
ตามความหมายนยัท่ีสาม จดัอยูใ่นกลุ่มทฤษฎีคุณค่า (Value  Theories)  
 โสพิณ ป้ันกาญจนโต (2550) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นทศันคติหรือความรู้สึกดีท่ี 
ผูรั้บบริการแสดงออกถึงความพอใจในทิศทางท่ีเป็นบวก เม่ือไดรั้บผลประโยชน์ในดา้นจิตใจและ
วตัถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเม่ือเกิดความไม่พอใจ ซ่ึงเกิดจากส่ิงเร้าท่ีเป็นตวักระตุน้ภายใน 
ความ พึงพอใจในดา้นบริการคือ ความรู้สึกของอารมณ์ท่ีเป็นสุขซ่ึงไดรั้บจากการบริการทั้งดา้นการ
จดัการท่ีดี ความสะดวก การบริการท่ีเสมอภาค ถูกตอ้ง รวดเร็ว  
 ศราวนี แดงไสว (2556) กล่าววา่โดยทัว่ไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ดา้น คือ
ความพึงพอ ในการทา้งาน และความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงในดา้นน้ีเป็นความคิด ทศันคติท่ีไม่
สามารถมองเห็น ได ้อยู่ในรูปของนามธรรม การท่ีจะวดัว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น 
สามารถวดัไดโ้ดยใหพ้วก เขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นตอ้งตรงกบัส่ิงท่ีพวกเขารู้สึก
จริง จึงจะสามารถวดัเป็น ความรู้สึกพึงพอใจได ้
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติทางดา้นบวกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อการท างานหรือการปฏิบติักิจกรรมอะไรต่างๆ ในเชิงบวก ท าให้เกิดความรู้ช่ืน
ชอบ ประทบัใจ ในส่ิงท่ีกระท าหรือในส่ิงท่ีปฏิบติั ในส่ิงท่ีไดส้ัมผสัรู้และเกิดความพึงพอใจ ดงัเช่น 
ความพึงพอใจในการเรียนหมายถึง ความรู้สึกพอใจชอบใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือความตอ้งการด าเนินการกิจกรรมนั้นๆจนบรรลุผลส าเร็จ 
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 7.2  แนวคิดทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 นกัวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน และ
อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัปัจจยัอ่ืนๆ ไวห้ลายทฤษฎี 
 บลูม (พิสมยั แก้วทาสี, 2551 : 61; อ้างอิงจาก Bloom. 1976 : 72-74) กล่าวว่า            
ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีตนตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนวา่นกัเรียนทุกคน
ไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกนั้นดว้ย ความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมัน่ใจเราสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมดา้นจิตใจไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัของนกัเรียนต่องานท่ี
เป็นวชิาบงัคบักบัวชิาเลือกจากส่ิงนอกโรงเรียนท่ีนกัเรียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต ์ดนตรีบาง
ชนิดเกมหรืออะไรบางอย่างท่ีนกัเรียนอาสาสมคัรและตดัสินใจไดโ้ดยเสรีในการเรียนการมีความ
กระตือรือร้น และความสนใจเม่ือเร่ิมเรียนจะท าใหน้กัเรียนเรียนไดเ้ร็วและประสบความส าเร็จสูง 
 อย่างไรก็ตาม บลูม (Bloom) เห็นว่า วิธี น้ีค่อนข้างเป็นอุดมคติท่ีจัดได้ล าบาก           
ความพึงพอใจของนกัเรียนในการศึกษาเล่าเรียนจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีคือหลกัสูตร
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อนท่ีจะสั่งสอนให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการ
เรียน ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะสร้างความสุขในการเรียนให้กับ
นกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจมีความรักและกระตือรือร้นในการเล่าเรียนโดยการปรับปรุง
องคป์ระกอบต่างๆของครูมีการยกยอ่งใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีกระท าความดีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเจริญกา้วหนา้ การสร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ี
เหมาะสมน่าอยู่เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
นกัเรียนมีปัญหาทุกขร้์อนปัจจยัความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะส่งผลให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

บาร์นาร์ด (วนิดา ไหมพรม, 2557 : 38 อา้งถึงใน Barnard. 1972 : 142)  ไดก้ล่าวถึง
ส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงาน หรือผูบ้ริหารหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการท างานไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงิน ส่ิงของท่ีให้แก่ผูป้ฏิบัติงานเป็นการตอบแทน              
เป็นการชดเชย หรือเป็นรางวลั 

2. งานนั้นตอ้งสามารถวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน
และการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

3.   เพื่อใหผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
3.1   คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
3.2  มีผลงานกลบัมาใหผู้ท้  าทราบโดยตรง 
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3.3   งานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
3.4   งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้

จากค ากล่าวเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจจากนกัวิชาการขา้งตน้สรุป
ไดว้า่แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจคือความตอ้งการของมนุษยใ์น 5 ขั้นตอน ของมาสโลว ์คือ 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ความตอ้งการท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง และความตอ้งการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความ             
นึกคิดของตน 

มมัฟอร์ด(รัตน์ชา  เล่ือนแกว้, 2550 : 162 อา้งถึงใน Manford.E.1972)  ไดจ้  าแนก
ความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวิจยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.  กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ Maslow,A.H. ,Herzberg. F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการ
ของบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและความตอ้งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  

2.  กลุ่มภาวะผูน้ า (Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการ
ปฏิบติัของผูน้ าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

3.  กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั (Effort-Reward  Bargain School) เป็นกลุ่มท่ี
มองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนๆ กลุ่มน้ีไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลยัแมนเชตเตอร์ (Manchester Business School) 

4.  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการ (Managerment Ideology School) มองความพึง
พอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

5.  กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) 
ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวิสตอค (Tavistock 
Institute) มหาวิทยาลยัลอนดอน 

เสนอ ทองจีน (2549 : 34 - 35) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจ
มีหลายทฤษฎีทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดไดแ้ก่ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ
ของมาสโลวท่ี์กล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาและไม่มีท่ีส้ินสุดความตอ้งการใดท่ีไดรั้บ
การตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไปแต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น
ท่ีเป็นส่ิงจูงใจแทนและมาสโลว์ได้ล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต ่ าไปหาสูงตามล าดับ
ความส าคญักล่าวคือเม่ือความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการระดบัสูง            
ก็จะเรียกร้องใหต้อบสนองแบ่งเป็น 5 ขั้นดงัน้ี 
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1.  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) ความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความ 
อยูร่อดของชีวิตเช่นความตอ้งการอาหารท่ีอยูอ่าศยัเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคและความตอ้งการทาง
เพศ 

2.   ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security of safety needs) ความตอ้งการ
ความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่างๆเช่นความปลอดภยัจาดอุบติัเหตุ ความมัน่คงในอาชีพ 

3.   ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or belongingness needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม 

4.  ความตอ้งการท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem or status needs) ความตอ้งการท่ี
จะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับ ยกยอ่งสรรเสริญของบุคคลอ่ืน 

5.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or self-realization)
ล าดบัขั้นความตอ้งการที่สูงสุดของมนุษยก์็คือความตอ้งการที่จะส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิด
หรือความคาดหวงัท่ีอยากไดรั้บผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงส่งในทศันะของตน 

บาร์นาร์ด (เสนอ  ทองจีน, 2549 : 38 อา้งถึงใน Barnard. 1972 : 142)  ไดก้ล่าวถึง
ส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงาน หรือผูบ้ริหารหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการท างานไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงิน ส่ิงของท่ีให้แก่ผูป้ฏิบัติงานเป็นการตอบแทน                 
เป็นการชดเชย หรือเป็นรางวลั 

2. งานนั้นตอ้งสามารถวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน
และการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

3.   เพื่อใหผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 3.1   คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
 3.2  มีผลงานกลบัมาใหผู้ท้  าทราบโดยตรง 
 3.3   งานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
 3.4   งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
จากความหมายและทฤษฎีที่กล่าวมาขอ้งตน้ สรุปไดว้า่ แรงจูงใจที่มาจากความ

ตอ้งการของมนุษยท์  าให้เกิดความพึงพอใจ นัน่คือ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเกิดข้ึนต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคล
นั้นได ้แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
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 อ านวยชยั บุญศรี. (2556 : ออนไลน์) ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other)
มีปัจจยัหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ องคป์ระกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องคป์ระกอบค ้าจุน (Maintenance 
Factors)หรือองคป์ระกอบสุขอนามยั (Hygiene Factors) 
 องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับงานท่ี
ปฏิบติัโดยตรง และเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย 
                 1.  ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างาน
ไดเ้สร็จส้ินประสบผลส าเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆ เก่ียวกบังาน และรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 
 2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกยอ่งชมเชย 
การใหก้ าลงัใจ การแสดงความยนิดีการแสดงออกท่ีท าใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
               3.  ลกัษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะท าตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงั 
                 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ๆ และมีอ านาจอยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
           5.  ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การไดรั้บเล่ือนขั้น การเล่ือนต าแหน่งให้
สูงข้ึน มีโอกาสไดศึ้กษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ไดรั้บการฝึกอบรมดูงาน 
                 องคป์ระกอบค ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองคป์ระกอบสุขอนามยั (Hygiene 
Factors) เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไม่ชอบงานหรือ
หยอ่นประสิทธิภาพลง ประกอบดว้ย 
 1.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบติังานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท างาน 
  2.  โอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
ความน่าจะเป็นท่ีบุคคลจะไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 
 3.  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัสามารถท างานร่วมกนั มีความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
  4.  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคม 
มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี 
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 5.  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง                
การจดัการและการบริหารงานขององคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.  สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน 
เช่น  แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ 
 7.  ชีวิตส่วนตวั (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยูส่่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
เช่น การไม่ถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว 
 8.  ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในการท างาน 
 9.  การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถ
หรือความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูนิ้เทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ขั้นด้วยกันคือ ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางด้านความปลอดภยั ความตอ้งการที่จะเป็นส่วนหน่ึง 
ของสังคม ความตอ้งการท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง และความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความ
นึกคิดของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้
แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์
ท่ีไดรั้บ 
 7.3  การวดัประเมินความพงึพอใจ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัความพงึพอใจ   
 พระถิรวฒัน์วฑฺฒนเมธี(ค ามุงคุณ) (2556 : 52 อา้งถึงใน พงศ ์ หรดาล 2540 :  40-62)
กล่าววา่ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานใน
ทางบวก และเป็นสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตลอดจนท าให้เกิดความพึงพอใจ มีความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มีขวญัก าลงัใจในการท างานความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติ
หลายประการ ท่ีคนมีต่องานของเขา ต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานต่อชีวิตของเขา
เองโดยทัว่ไป เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจตามลกัษณะท่ีควรจะถามแบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  แบบส ารวจปรนยั (Objective Survey) เป็นแบบวดัท่ีมีค าถามและค าตอบให้เลือก
โดยท่ีผูต้อบ ตอบตามความท่ีตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นข้อมูลท่ีได้รับท่ีสามารถ
วเิคราะห์ไดเ้ชิงปริมาณ 
 2.  แบบส ารวจเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ผูต้อบดว้ยค าพูด
และขอ้เขียนตนเองเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดใหต้อบโดยอิสระเป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ชิงคุณภาพ 
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 การแบ่งแบบวดัความพึงพอใจตามลกัษณะของงานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
 1.  แบบวดัความพึงพอใจงานทั่วไปเป็นแบบวดัความพึงพอใจของบุคคลท่ีมี
ความสุขกบังานโดยมีส่วนร่วม 
 2.  แบบวดัความพึงพอใจเฉพาะเก่ียวกบังานลกัษณะของแบบวดัความพึงพอใจของ
งานในแต่ละดา้น 
 ความพึงพอใจในการเรียน จะมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจแบ่งตามลกัษณะดงัน้ี  
 1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบ
ความคิดเห็นซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือกหรืค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงานและเง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 
 2.  การสัมภาษณ์ เป็นวธีิวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้
 3.  การสังเกต เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 สรุปไดว้า่ เคร่ืองมือใชว้ดัความพึงพอใจข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้ค าถามและลกัษณะ
ของงาน  ลกัษณะของค าถามประกอบดว้ยแบบวดัท่ีมีค าถามและมีค าตอบให้เลือกและให้เลือกตอบ
โดยอิสระ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจตามลกัษณะงานเป็นการวดัความพึงพอใจงานทัว่ไปและ
ความพึงพอใจเฉพาะเก่ียวกบังานและวตัถุประสงคใ์นการจดั 
 การวดัความพึงพอใจ 
 โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ (2553 : 4) ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้นในการวดัความพึง
พอใจในการเรียนรู้กระท าไดห้ลายวธีิต่อไปน้ี 
 1.  การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง  
 2.  การสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นวิธีท่ีต้องอาศัยเทคนิค และความช านาญพิเศษของผู ้
สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ต้อบค าถามตามขอ้เทจ็จริง  
 3.  การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งการปฏิบติักิจกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม
และหลงัการปฏิบติักิจกรรม จะเห็นไดว้า่การวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวดัไดห้ลาย
วิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวดัดว้ย 
จึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
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 โยธิน แสวงดี (2551 : 9) กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่ 
 1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามจะออกแบบ แบบสอบถามเพื่อ
ตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถาม
อิสระ ค าถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และ
เง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 
 2.  การสัมภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจ าให ้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงได ้ 
 3.  การสังเกตเป็นวธีิการวดัความพึงพอใจโดยสงเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่วา่ จะแสดงออกจากการพดู กิริยาท่าทาง วธีิน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 สรุปวา่ การวดัความพึงพอใจสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ 
โดย เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความพึงพอใจ ก็จะข้ึนอยู่กบัลักษณะของขอ้ค าถาม และลกัษณะของงาน  
ลกัษณะของค าถามประกอบด้วยแบบวดัท่ีมีค าถามและมีค าตอบให้เลือก หรือให้เลือกตอบโดย
อิสระ ซ่ึงสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจให้เหมาะสมตามลกัษณะงาน และวตัถุประสงค์           
ในการวดั 
 

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 8.1  งานวจัิยในประเทศ 
 ราชนั มานะกิจ (2561 : บทคดัยอ่) การประเมินโครงการอาชีพท่ีสดใส ภายใตป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนริมวงั 2 ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการทกัษะอาชีพท่ีสดใส 
ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนริมวงั 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
ประชากรท่ีใช้ในการประเมินในคร้ังน้ีได้แก่ คณะครู จ  านวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 7 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 32 คน และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
จ านวน 17 คน รวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน 59 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ส าหรับ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนกัเรียน และใชแ้บบสัมภาษณ์
ส าหรับนกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการ
ประเมินโครงการทกัษะอาชีพท่ีสดใสภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนริมวงั 2 ในภาพรวมมี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นบริบท(Context) และดา้นผลผลิต(Product) มีผลการ
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ประเมินสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ (Process) ส่วนผลการประเมินต ่าท่ีสุด คือ                   
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  

เกลา้ฟ้า ทองสนธิ (2561 : 182) การประเมินเชิงระบบ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
เน้นทกัษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส “ศิริอุปถมัภ์”     
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะอาชีพโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน และศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะอาชีพโดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส “ศิริอุปถมัภ”์ ตามแนวทางการประเมิน
เชิงระบบโดยใชอ้งคป์ระกอบการประเมินแบบ CIPPI ประกอบดว้ย ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูป้กครอง และนกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส            
“ศิริอุปถมัภ”์ จ านวน 165 คน ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ีผลการประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
เน้นทกัษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส“ศิริอุปถมัภ์”             
1.1 ด้านบริบท มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่                       
การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการหลักการ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และการจดับรรยากาศในการด าเนินงาน
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการ ตามล าดบัดา้นปัจจยัป้อนเขา้ มีคุณภาพอยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด าเนิน
โครงการอยา่งเพียงพอ มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใน
ชุมชนและไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน ตามล าดบัดา้น
กระบวนการ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรมมีการจดัท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุด
พฒันาตามสภาพปัญหาและความตอ้งการและบุคลากรในชุมชน และมีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการ ตามล าดบัดา้นผลผลิต มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมครูมีการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน และผา่นการตรวจรับรองจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครูน าผลการ
ประเมินมาพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ตามล าดบัดา้นผลกระทบ                                                        
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ
และพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้กบัสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งบูรณาการ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และคนในชุมชนมีแนวคิดในการพฒันา
อาชีพท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนืมากข้ึน ตามล าดบัแนวทางการปรับปรุงโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเนน้
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ทกัษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์”             
ดา้นบริบท ควรปรับปรุงการขยายเครือข่ายแนวร่วมและแรงสนบัสนุนจากชุมชนและ ดา้นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นวถีิปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ดา้นปัจจยัป้อนเขา้ ควรมีงบสนบัสนุน
เพิ่มเติมจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน ด้านวสัดุอุปกรณ์ควรจดัให้มีห้องเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีเฉพาะ 
ระบบการบริหารจดัการควรมีกิจกรรมเสริมในหลกัสูตรท่ีทนัสมยั ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้
หลากหลาย ด้านบุคลากรควรมีการช้ีแจงท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายโครงการให้ครู นักเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน ดา้นกระบวนการควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอนและควรมีห้องปฏิบติัการเฉพาะดา้นท่ีรองรับความสนใจในการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของนกัเรียนซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานให้เป็นและทกัษะวิชาการควบคู่กนั 
โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวนัเวลากิจกรรมท่ีท าตลอดปีการศึกษาท่ีแน่นอน ชดัเจน 
ด้านผลกระทบควรส ารวจความตอ้งการและก าหนดเป้าหมายของโครงการในปีต่อไปได้อย่าง
ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง และ                    
การสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ควรให้นกัเรียนไดมี้บทบาทในการคิดคน้
สร้างสรรคว์ิธีการในการกระตุน้ทางเศรษฐกิจท่ีท าให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนมากข้ึน พฒันา
ชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชนหรือช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนภายในชุมชนให้เห็นเป็นเชิง
ประจกัษ ์เพื่อสร้างการยอมรับของคนในชุมชนและการสนบัสนุน น าไปสู่การด าเนินโครงการอยา่ง
ต่อเน่ืองและพฒันาทกัษะของนกัเรียนร่วมกบัการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างย ัง่ยืนนวตักรรมส าหรับ
ชุมชนไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ดา้นผลผลิตควรส่งเสริมให้โอกาสเขา้รับการเสริมความรู้และทกัษะ
จากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นควรจดักิจกรรมท่ีพฒันานกัเรียนดา้นทกัษะอาชีพ 

กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคดัยอ่) การประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียน
โรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการโดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Daniel 
L. Stufflebeam ประกอบดว้ยดา้นประเมิน สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต
ของโครงการ ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
ครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นสันตน้เปา จ านวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนบา้นสันตน้เปาจ านวน 7 คนผูป้กครองนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 30 คน และ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 –6 โรงเรียนบา้นสันตน้เปาจ านวน 30 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 
73 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถามความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจ เคร่ืองมือท่ีใช้
ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
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น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย สรุป ผลการประเมินได้ดงัน้ีด้านสภาวะแวดล้อม              
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบา้นสันตน้เปา พบวา่ ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าวตัถุประสงค์สอดคล้องกับการจดั
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการโครงการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
วตัถุประสงค์สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัปัญหา และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นกัเรียน ครู และ
ผูป้กครอง และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือการก าหนดหลกัการและเหตุผลของโครงการ สอดคลอ้งกบั
นโยบายหรือกลยุทธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 การก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินโครงการมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั กิจกรรมต่างๆ สอคลอ้งและตรงความ
ตอ้งการของโรงเรียน นักเรียน ครู และผูป้กครอง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 
3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้านปัจจยัน าเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านสันต้นเปา              
ดา้นปัจจยัน าเขา้ โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จของโครงการมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และอาคารสถานท่ี ส าหรับด าเนินโครงการมีคุณภาพ มีความเพียงพอ และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้าน
กระบวนการ พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบา้นสันต้นเปาด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนักเรียน
โรงเรียนบ้านสันตน้เปา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการก าหนดวิธีการปฏิบติังานชดัเจน และ
การด าเนินกิจกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา คือการด าเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายและค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือครูผูรั้บผิดชอบน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการด าเนินงาน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบวา่ ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ดา้นผลผลิต 
พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในโรงเรียนบา้นสันตน้เปาด้านผลผลิต เก่ียวกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนมี
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การท างานค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือนกัเรียนมีความเขา้ใจในกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเม่ือประเมินเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ด้าน               
ส่วนผลิตในเร่ืองของทกัษะการท างานร่วมกนัพบว่าอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายทกัษะพบว่า
ทกัษะการปฏิบติัตามแผนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทกัษะการประเมินผลและปรับปรุงงาน 
และน้อยท่ีสุดคือทกัษะการวางแผน เม่ือประเมินเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบว่า              
ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกขอ้ ดา้นผลผลิตเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การด าเนินกิจกรรมการท าขนม
ไทยส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือการด าเนิน
กิจกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียนและค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือการด าเนินกิจกรรมการจกัสานส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า นกัเรียนพึงพอใจการจดักิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ
นกัเรียนพึงพอใจการกิจกรรมการนวดแผนไทย และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนพึงพอใจการจดั
กิจกรรมการขยายพนัธ์ุพืชและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกขอ้จากการด าเนินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในคร้ังน้ีผูป้ระเมินไดน้ ารูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model มาเป็นแนวคิดหลกัการประเมินโครงการอย่างมีระบบ มีกระบวนการ 
รวมทั้งการใชผ้ลจากประเมินขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งรวมทั้งคุณค่าของการ
ประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการประเมินท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ครบ
องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นของรูปแบบการประเมินคือ ประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) 
วา่มีความพร้อมความเหมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดจุดประสงคข์องโครงการ ประเมินปัจจยั
น าเขา้ (Input Evaluation) เพียงพอ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ส าหรับตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลในการ
ก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และ ขั้นตอนของการด าเนินงาน ประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแก้ไขให้มี
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ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาการยุติ/ลม้เลิก หรือ
ขยายโครงการท่ีจะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป ผลจากการประเมินโครงการท าให้ทราบว่าโครงการ
ส่งผลให้นกัเรียนเกิดทกัษะดา้นอาชีพ ทกัษะการท างานร่วมกนัท าให้นกัเรียนสามารถวางแผนการ
ท างาน ปฏิบติัตามแผนงาน ก ากบัติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุงงานได ้ส่งผลให้นกัเรียน
มีมีทกัษะการด ารงชีวิตและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีระดบัความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จึงท าให้โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 บรรลุตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการทุกประการ 

ทวีผล แปงณีวงค์ (2558 : 194) การประเมินโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของ
นกัเรียน นกัศึกษา วทิยาลยัการอาชีพเทิง ประจ าปีการงบประมาณ พ.ศ. 2558 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียนนักศึกษา และน าเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน
นกัศึกษา วิทยาลยัการอาชีพเทิง โดยใชห้ลกัการ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam มาเป็น
กรอบในการประเมิน มีทั้ งหมด 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยัน าเข้า (Input)                   
ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Product) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 165 คน ครูท่ีปรึกษาโครงการ จ านวน 14 คน รวม 179 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
ผลการวจิยั พบวา่ระดบัสภาพการด าเนินงานโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนนกัศึกษา 
วทิยาลยัการอาชีพเทิง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบริบท มีสภาพ
การด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นผลผลิต ดา้นปัจจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการ อยูใ่น
ระดบัมาก   
 แนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา 
วิทยาลยัการอาชีพเทิง ผูว้ิจยัน าเอาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการด าเนินงานโครงการหารายได้
ระหวา่งเรียน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียรายดา้นต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม น ามาสร้างเป็นแนวทางพฒันา 

ชุณนเกียรติ นนัทโ์ภคินวงษ ์(2556 : 231) รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะ
การท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอ
เวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ 
และดา้นผลผลิตของโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นหว้ยคุ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
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ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นห้วยคุ รวมจ านวนทั้งส้ิน 582 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
ประกอบดว้ย แบบสอบถามเพื่อประเมินดา้นบริบท ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต 
และความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล จดัอนัดบั และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ีผลการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจยั
เบ้ืองต้น ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการด าเนินงาน มีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด 
ตามล าดับด้านบริบทในภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี
ก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า โครงการมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ เพราะเป็น
โครงการท่ีมุ่งพฒันาทกัษะทางสังคม และทกัษะการท างานท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได ้
รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษา 
และวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบัความตอ้งการของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน                 
มีความสอดคล้องในระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบัด้านปัจจยัเบ้ืองตน้ในภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้โดยผูบ้ริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนปฏิบติักิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จของโครงการ มีความเหมาะสม
ในระดบัมากท่ีสุด และบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ และการจดัสรรงบประมาณลงสู่กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบัดา้นกระบวนการในภาพรวมมีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์
การประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการวางแผน มีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยพบวา่การประชุมคณะท างานโครงการ เพื่อวางแผนปฏิบติัการ จดัท าแผนงาน 
และมอบหมายงาน มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข มีผลการ
ประเมินในระดบัมากท่ีสุด โดยพบว่า น าผลการผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ             
มาปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการปฏิบติัในระดบั
มากท่ีสุด ดา้นการด าเนินงาน มีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุดโดยพบวา่การด าเนินกิจกรรมของ
โครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด และด้านการตรวจสอบ ติดตาม 
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ประเมินผล มีผลการประเมินในระดับมาก โดยพบว่ามีวิธีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
โครงการฯ อยา่งสม ่าเสมอ มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบัดา้นผลผลิตในภาพรวมมีการ
ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ โรงเรียน
ด าเนินการจดักิจกรรมของโครงการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีผลส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูจดัการเรียนการสอนบูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนร้อยละ 90 มีทกัษะการท างาน 
ทกัษะอาชีพ จากกิจกรรมของโครงการและสามารถน าไปใชใ้นชีวติไดมี้ผลส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ครูจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมของโครงการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายการท่ีมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด คือ 
โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากการจดัโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด 

สุรพงษ์ รัตนโคตร (2555 : 234) การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนตามรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ใน 4 ดา้น คือ 1.1 รายงานผลการประเมิน
ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท (Context Evaluation) 1.2 รายงานผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
(Input Evaluation) 1.3 รายงานผลการประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) 1.4 รายงาน
ผลการประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระแก้วต่อผลการด าเนินงานโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพระแก้วต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) เพื่อรายงานผลการศึกษาด้านปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขปัญหา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานตามโครงการระบบ
ช่วยเหลือดูแลนกัเรียน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน และนกัเรียน
โรงเรียนบา้นพระแก้ว จ  านวน 279 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบา้นพระแก้ว อ าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สรุปผลการประเมินโครงการ  จากการตอบแบบสอบถาม 
ของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดงัน้ี 1. ด้านสภาวะ
แวดลอ้มหรือบริบท (Context: C) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนจดัการประชุมอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและชุมชน และผูป้กครองนกัเรียน
มีความตอ้งการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามล าดบั แต่คณะกรรมการมีความรู้และ
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของท่านเก่ียวกบั การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
นอ้ยท่ีสุด 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและก าหนดบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน รองลงมาคือ 
โรงเรียนมีการจดัองค์กร โครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และผูป้กครอง
นกัเรียนใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของตน ตามล าดบั แต่โรงเรียนมีเอกสาร
และแบบฟอร์มต่างท่ีเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบถ้วนน้อยท่ีสุด 3. ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูท่ีปรึกษาไดท้  าความรู้จกักบันกัเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ ครูท่ี
ปรึกษาในแต่ละระดบัชั้นไดว้างแผนร่วมกนัในการด าเนินงานเพื่อการดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน 
และคณะกรรมการประสาน (ทีมประสาน) มีการก าหนดแผนหรือปฏิทินปฏิบติังานท่ีชัดเจน 
ตามล าดับ แต่ผูป้กครอง องค์กรอ่ืน ๆ หรือชุมชมมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนอ้ยท่ีสุด 4. ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน รองลงมาคือ นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูอยา่งทัว่ถึงและใกล้
ชิต และมีความ พึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน ตามล าดบั แต่ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์นอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนบา้นพระแก้ว โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการระดม
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ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
และการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประโยชน์ ต่อนกัเรียน ตามล าดบั แต่มีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียนในการช่วยเหลือนกัเรียนดา้นทุนการศึกษา ดา้นสุขภาพ ดา้นรายไดร้ะหว่างเรียน
นอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อผลการด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนบา้นพระแกว้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบวา่ 1. ดา้น
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อท าการคดักรอง โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูท่ีปรึกษาไดไ้ปเยี่ยมบา้นนกัเรียน รองลงมาคือ ครูท่ี
ปรึกษาไดท้  าความรู้จกักบันกัเรียน และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน 
SDQ และประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ตามล าดบั แต่นกัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพจากครู
ท่ีปรึกษาหรือโรงเรียนน้อยท่ีสุด 2. ด้านการส่งเสริมนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก             
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ กิจกรรมโฮมรูมเกิดประโยชน์กับ
นกัเรียน รองลงมาคือ นกัเรียนได้รับค าแนะน าด้านการเรียนจากครูท่ีปรึกษา และนักเรียนได้รับ
ค าแนะน าจากครูท่ีปรึกษาหรือโรงเรียนในดา้นการป้องกนัตนเองได้พน้ภยัจากบุคคลและสังคม 
ตามล าดับ แต่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้านการหารายได้ระหว่างเรียนจากครูท่ีปรึกษา          
นอ้ยท่ีสุด 3. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูท่ีปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหา ดา้นโทษของสารเสพ
ติด รองลงมาคือ ครูท่ีปรึกษาได้ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหา ดา้นการคบเพื่อนต่างเพศ และครูท่ี
ปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาดา้นความประพฤติกบันกัเรียน ตามล าดบั แต่ครูท่ีปรึกษาได้
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจกบันักเรียนน้อยท่ีสุด 4. ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวม             
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูท่ีปรึกษามีการ
ประสานงาน เพื่อติดตามครูท่ีรับช่วงเพื่อดูแลแกไ้ขนกัเรียนท่ีถูกส่งต่อ รองลงมาคือ ครูท่ีปรึกษาได้
ส่งต่อนักเรียนท่ีแก้ไขปัญหาไม่ได้ไปยงัครูคนอ่ืนคือ ครูแนะแนว หรือครูปกครอง ตามล าดับ                
5. ดา้นการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนเห็นวา่โครงการระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียนเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน 
รองลงมาคือ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามล าดับ แต่ระบบ          
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท าใหน้กัเรียนไดรู้้จกัตนเอง นอ้ยท่ีสุด  

ประเสริฐ ศรีแกว้ (2551 : 289) รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการ
ท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอมกง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวตัถุประสงคข์องการประเมินเพื่อประเมินดา้นบริบท
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ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินด้านปัจจยั
เบ้ืองตน้ ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินดา้น
กระบวนการของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  และ
ประเมินดา้นผลผลิตของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1               
โดยแหล่งข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน โรงเรียน              
บา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2551 ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 7 คน คณะครูโรงเรียนบา้นอมกง จ านวน 9 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน            
48 คน และนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) จ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน             
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จ านวน 3 ฉบบั ผลการประเมินโครงการพบวา่ โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดา้นบริบทของโครงการ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในประเด็น
ดา้นบริบทของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1               
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบา้นอมกง โดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก (X  = 4.35, S.D. = 0.18) ดา้นบริบทของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบา้นอมกง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.20) ระดบั
ความคิดเห็นในประเด็นดา้นบริบทของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อ การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอมกง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ตามความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.26) ผลการประเมิน
โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้
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ของโครงการ พบวา่ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันา
อย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียน
บา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.34, S.D. 
= 0.20) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (X  = 4.30, S.D. = 0.24) ระดบัความคิดเห็นใน
ประเด็นดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียน บา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.38, S.D. = 0.27) ผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดา้นกระบวนการของ
โครงการ พบวา่ ดา้นกระบวนการของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอมกง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียน
บา้นอมกง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.13,                   
S.D. = 0.17) ดา้นกระบวนการของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอมกง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.16) ดา้นกระบวนการ
ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียน  บ้านอมกง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.37, S.D. = 0.23) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการ
ท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดา้นผลผลิตของโครงการ พบว่า ดา้นผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็น
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านอมกง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( X = 4.32, S.D. = 0.26) ดา้นผลผลิตของโครงการ
ส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 4.36, S.D. = 0.22) 4.3 ระดบัความคิดเห็นในประเด็นดา้นผลผลิตของโครงการ
ส่งเสริมทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียนโรงเรียน บา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 4.39, S.D. = 0.21)  
 8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  คริสติน จอย  แบแซม (Christine Joy Basham : 2011) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
การแนะแนว อาชีพในปัจจุบนั ส าหรับนกัเรียนเกรด 13 ว่ามีประโยชน์ส าหรับนกัเรียนหรือไม่ 
ในช่วง ระหว่างท่ีรอการตดัสินใจในการเลือกแนวทางการศึกษาของนักเรียน โดยมีการศึกษา
หลกัสูตรเก่ียวกบั การให้ค  าปรึกษาแนะแนวดา้นอาชีพ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้เพื่อใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการตรวจสอบ และพิจารณาคุณสมบติัของวิชาชีพ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนตอ้งการ
การใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า เพื่อท่ีจะท าการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ และส่ิงท่ีนกัเรียนและผูป้กครอง
ควรไดรั้บการพิจารณาเป็น ส่วนหน่ึงของการศึกษาอาชีพใด ๆ โดยมีผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการอาชีพ และควรให้ ความส าคญักบัครูท่ีปรึกษาและการจดัการบริหารหลกัสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ 
 ฮาร์เกรฟ (Hargrave : 2004) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบั
นกัเรียน เกรด 6 ผลการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะช่วยกระตุน้นกัเรียนให้
ประสบความส าเร็จในการท างานได ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี  
หลากหลาย และพฒันาความสามารถในการท างานของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานส่งผลให้เกิดผลส าเร็จในเชิงบวกกบันกัเรียน โดยผา่นกิจกรรม
ท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้ ไดเ้สนอปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจจะท า และเรียนรู้ผา่นกระบวนการการท างาน ได้
พฒันาความคิดและการปรับปรุงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถเช่ือมโยงไปสู่ความเป็นจริง
ภายนอกได ้
 กินส์เบิร์ก (Ginzberg. : 1996) ไดก้ล่าวถึงการประเมินและพฒันาทกัษะน้ี จะมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในข่วงอาย ุระหวา่ง 13-15 ปี เด็กจะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได ้
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และพิจารณาเลือกอาชีพได้ ตลอดจนสามารถประเมินความสนใจและความสามารถของตนเองว่า
ตนควรเลือกอาชีพใด ยิ่งไปกวา่นั้น การเสริมสร้างการเรียนรู้ทกัษะดา้นน้ี บุคคลจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออนุบาล) ไปจนถึง ม. ๖ และมหาวิทยาลยั รวมถึงตลอดชีวิต โดยรูปแบบการ 
เรียนจะจดัให้เหมาะสมตามพฒันาการของสมอง ครูจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ 
Project Based Learning (PBL) ให้แก่บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพฒันาการของสมองแต่ละคน 
เพราะทกัษะกลุ่มน้ีใชรู้ปแบบวธีิการสอนเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้แต่ละบุคคลจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ยิง่ไปกวา่นั้น ครูตอ้งท างานหนกัในการคิดคน้หาวธีิออกแบบการเรียนรู้ วธีิกระตุน้และอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ของเด็ก  
 สมิท (Smith : 1994) ได้ศึกษาผลจากวิธีการสอนท่ีมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาเกรด 7 โดย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกไดรั้บการสอนแบบบรรยาย กลุ่มท่ีสองได้รับการสอน 
แบบให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และกลุ่มท่ีสามไดรั้บการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบติั 
ดว้ยตนเอง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และ 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการ 
สอนแบบบรรยาย 
  บลูม (Bloom, 1976 : 72-74)  สรุปวา่ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีตน
ตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนว่านกัเรียนทุกคนไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกนั้นดว้ย 
ความกระตือรือร้น พร้อมทั้งความมัน่ใจเราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมดา้นจิตใจ
ได้ชัดเจน จากการปฏิบติัของนักเรียนต่องานท่ีเป็นวิชาบงัคบักับวิชาเลือกจากส่ิงนอกโรงเรียนท่ี
นกัเรียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต์ ดนตรีบางชนิดเกมหรืออะไรบางอย่างท่ีนกัเรียนอาสาสมคัร
และตดัสินใจไดโ้ดยเสรีในการเรียนการมีความกระตือรือร้น และความสนใจเม่ือเร่ิมเรียนจะท าให้
นกัเรียนเรียนไดเ้ร็วและประสบความส าเร็จสูง 
 ด๊อบบินส์ (Dobbins : 1969) ศึกษาเก่ียวกบัความปราถนาและความมุ่งหวงัทางดา้น
การศึกษาและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐหลุยเซียนา โดยใชแ้บบสอบถาม
ความปรารถนาและความมุ่งหวงัของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 492 คน พบว่า บิดา
มารดา มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมากกวา่การเลือกศึกษาต่อ 
 เอดด้ี (Eddy : 1969) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนกัเรียน
เกษตรกรรม ของรัฐหลุยเซียนา จ านวน 741 คน พบว่า 1) บิดา มารดามีอิทธิพลต่อการเลือก
สาขาวิชาเรียนต่อ 2) ระดบัการศึกษาของบิดา มารดา มีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัการเลือก
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สาขาวชิาเรียนต่อของเด็ก มากกวา่ความมีช่ือเสียงของบิดามารดา 3) การเลือกสาขาวิชาเรียนต่อของ
เด็กข้ึนอยูก่บัความสนใจส่วนตวั ความพึงพอใจ ความสามารถ และค่าตอบแทน และ 4) บิดามารดา 
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวชิาชีพ มีอิทธิพลต่อการเลือกสาขาวชิาเรียน ตามล าดบั 
 จากการศึกษางานวิจยัทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การส่งเสริมการ
พฒันาทักษะอาชีพของนักเรียน มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก  ผู ้บริหารและครูควรให้
ความส าคญั  เพราะท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะการท างาน ทกัษะการแกปั้ญหา 
ทกัษะการแสวงหาความรู้วิธีการต่างๆ  และทกัษะการจดัการจากการท ากิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
อาชีพ นอกกจากน้ีกางส่งเสริมทกัษะอาชีพยงัมุ่งพฒันาทกัษะทางสังคมและทกัษะการท างานท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ รวมทั้ งมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ซ่ึงการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ
นักเรียนจะประสบส าเร็จมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนมากน้อยเพียงใด มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม ทั้งความตอ้งการจ าเป็น ความ
เหมาะสมของวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกบันโยบายตน้สังกดั ดา้นปัจจยัน าเขา้ซ่ึงควรจะตอ้งมี
ความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี หน่วยงานท่ีสนบัสนุนทั้งภาครัฐ
และเอกชน และชุมชน ดา้นกระบวนการมีการวางแผนด าเนินการและก ากบัติดตามอยา่งเป็นระบบ 
และสามารถน าผลไปปรับปรุงพฒันา ซ่ึงจะส่งต่อดา้นผลผลิต โดยผลจากการประเมินโครงการท า
ใหท้ราบวา่โครงการส่งผลให้นกัเรียนเกิดทกัษะดา้นอาชีพ ทกัษะการท างานร่วมกนั ท าให้นกัเรียน
สามารถวางแผนการท างาน ปฏิบติัตามแผนงาน ก ากบัติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุงงาน
ได ้และยงัส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียน รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 


