
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สาระส าคญัในบทน้ี โดยสรุปกล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ วิธีการ

ด าเนินการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มล สรุปผลการประเมิน                  
การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะตามล าดบั  ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
 วตัถุประสงคข์องการประเมินการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                
ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
2560 เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายตน้
สังกดั และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 2.  เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
เก่ียวกับความพร้อมของบุคลากร ความพียงพอของงบประมาณ ว ัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี                   
ความเหมาะสม  การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ                     
 3.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 เก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามก ากบัและประเมินผลน ามาปรับปรุงและพฒันา 
 4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียน
ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  
ประกอบดว้ย การประเมินเก่ียวกบัความส าเร็จของการด าเนินงานพฒันาทกัษะอาชีพ ดงัน้ี 
  4.1  คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
   4.2  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560                
  4.3  ทกัษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 
  4.4   ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
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เครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน      
ของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560    
 
วธีิการด าเนินการประเมิน 
 รูปแบบของการประเมินโครงการ 
 ในการประเมินโครงการโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นกัเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ผูร้ายงานใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) โดยการแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน คือ ด้าน
สภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process 
Evaluation) และดา้นผลผลิต (Product Evaluation) ตามล าดบัของการด าเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ 
ดงัน้ี 
 1.  การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ ประเมิน 2 ส่วน คือ 
  1.1   ประเมินดา้นสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพฒันาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ปีการศึกษา 2560 เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงานตน้สังกดั และความเป็นไป
ไดข้องโครงการ 
  1.2  ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความ  
พร้อมของบุคลากร  ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ความเหมาะสม
การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 
 2.   การประเมินขณะด าเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินดา้นกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและระดับปฏิบัติท่ี เก่ียวกับการวางแผน                   
การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตามประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพฒันา 
 3.  การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินดา้นผลผลิต 
หลงัเสร็จส้ินโครงการ ดงัน้ี 
  3.1  คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  
  3.2  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
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  3.3  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2560   
  3.4  ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560  
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร ประกอบดว้ย 
 1.  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม               
ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 153  คน 
 2.  ครู ท่ีปฏิบติัการสอนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 15 คน 
 3. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน  153  คน   
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จ  านวน              
9 คน  
 5.   เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเครียะ เครือข่าย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายนาอินทรีย์บ้านหนองถ้วย เครือข่ายกลุ่ม             
เล้ียงปลาดุกบา้นขาว และเครือข่ายส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด 
 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1.  นกัเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่าของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ระดบัชั้นเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มอย่างง่าย(Sample Random) โดยวิธีการจบั
ฉลาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน  
 2.  ครูศึกษาจากประชากรครูท่ีปฏิบติัการสอน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน  
 3.  ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชผู้ป้กครองของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน 
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) โดยยกเวน้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูแ้ทนครู ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
7 คน  
 5.  เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
โดยใชเ้ครือข่ายละ 3 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ฉบับที ่1   การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน                  
ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560                   
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.75  
 ฉบับที ่2   การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  ดา้นปัจจยั
น าเขา้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.91 
 ฉบับที ่3  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน                   
ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560                  
ดา้นกระบวนการ ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.84 
 ฉบับที ่4   การประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบั คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                 
ปีการศึกษา 2560  ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.87 
 ฉบับที ่5  การประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับ พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการ
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม     
ปีการศึกษา 2560  ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.80 
 ฉบับที ่6   การประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบั ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.75 
 ฉบับที ่7 การประเมินด้านผลผลิตเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันา
ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.77 
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดย
ใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 สรุปผลได ้ดงัน้ี 
  1.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามความ
คิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมี
ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑ์การประเมิน  และเม่ือพิจารณา
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จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ( = 4.04, S.D. = 0.14)  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มครู ( = 3.94,   = 0.25)  อยู่
ในระดบัมากเช่นกนั โดยทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 2.   ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ด้านปัจจยัน าเข้า              
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.41,  = 0.07) 
คะแนนเฉล่ีย 15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเพียงพอของ
งบประมาณมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.64,   = 0.23) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารจดัการ ( = 4.51,  = 0.27) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความพร้อมของบุคลากรมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (= 4.11,  = 0.41) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกดา้นผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

3.   ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  การศึกษา 2560 ดา้นกระบวนการตาม
ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน 
โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัและคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มครูมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.52, = 0.11) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน  
(  = 4.51, S.D.= 0.12) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (  = 4.46, S.D.= 0.12) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกกลุ่มไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน   
 4.   ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ าแนกเป็น 
   4.1  ผลการประเมินดา้นผลผลิต เก่ียวกบัคุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน  จ  าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน พบวา่ทั้ง 5 กลุ่ม
ท่ีประเมินอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (= 4.52,   = 0.11) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากนั 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มนกัเรียนและกลุ่มเครือข่ายชุม ( = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกกลุ่มท่ีประเมินได้
คะแนนรวมเฉล่ีย 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
       4.2   ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ด้านผลผลิต เก่ียวกับ
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พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน จ าแนกตาม
กลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน  พบว่าทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมินอยู่ในระดบัมาก                  
เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.49, S.D. = 0.11) อยูใ่น
ระดบัมาก  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง ( = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ีย
โดยทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
      4.3   ผลการประเมินด้านผลผลิต เก่ียวกบัทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของ
นกัเรียน   จ  าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน  พบวา่ทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมิน
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.46, 
S.D. = 0.16) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
โดยทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
       4.4   ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการ             
มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                    
ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มท่ี
ประเมินมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า          
กลุ่มผูป้กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.59, S.D. = 
0.08) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน ( = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ กลุ่มครู (= 4.42,  = 0.25) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุก
กลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

สรุปผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ตามกลุ่มผูป้ระเมิน                 
ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ดา้นกระบวนการ  
และดา้นผลผลิต พบว่าทั้ง 4 ดา้น ทุกตวัช้ีวดัท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวม
เฉล่ีย 100 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 
อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน           
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ผูร้ายงานมีประเด็น
ส าคญัท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามความ
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คิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมี
ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑ์การประเมิน และเม่ือพิจารณา
จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ( = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มครู ( = 3.94,  = 0.25)             
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยทุกกลุ่มผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ไดม้องเห็นสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กบันักเรียน เน่ืองจากนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อการหารายได้ระหว่างเรียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น              
อย่างยิ่ง แต่ท่ีผ่านมา โรงเรียนยงัขาดการส่งเสริมทกัษะอาชีพ ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการจดัท า
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ โรงเรียนไม่ได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เข้ามาเพิ่มศกัยภาพในการจดัการศึกษาวิชาชีพ นักเรียนไม่มีรายได้
ระหวา่งเรียน นกัเรียนกวา่คร่ึงของโรงเรียนเป็นครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินให้ลูกมาเรียนมาก
นกั นกัเรียนยงัขาดทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย 
ทั้งนักเรียนครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน  
โรงเรียนจึงได้ร่วมประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกนัก าหนดแนวทางและ
วิธีการส่งเสริมพฒันาดา้นทกัษะอาชีพส าหรับนกัเรียนเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถดูแล
ตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมส าหรับการเป็นก าลงัท่ีส าคญั
ของประเทศในอนาคต  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551              
ท่ีมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)   
สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางการพฒันาประเทศไทยภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่โมเดล “ประเทศ
ไทย 4.0” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลปัจจุบนั โดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสชฺ.) ท่ีมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพชีวิตของคนเป็นหลกั ซ่ึงเป็น
เป้าหมายพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเป็นล าดับแรก เพื่อให้ประชาชน “กินดี อยู่ดี               
มีความสุข” ควบคู่กนัไปตามภารกิจของรัฐบาลท่ีวา่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” ขบัเคล่ือนตาม
กลไก พลงัประชารัฐ (วงศส์ถิต วิสุภี, 2560 : ออนไลน์) สอดคลอ้งกบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรี
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ลกัษณ์ รัตนาพนัธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การมีอาชีพ เป็นส่ิงท่ีส าคญัในวิถีชีวิตและ               
การด ารงชีพในปัจจุบนั เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายไดเ้พื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว และเป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2561) ท่ีให้ความส าคญัการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพของนกัเรียน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีให้นกัเรียนไดส้ ารวจรู้จกัและคน้พบตนเองและอาชีพเขา้สู่
โลกของการท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้โลกของอาชีพสร้าง
เสริมประสบการณ์และพฒันาคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมิน
โครงการของ ชุณนเกียรติ นันท์โภคินวงษ์ (2556 : 231) ซ่ึงประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะ               
การท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นห้วยคุ 
อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โครงการมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ เพราะเป็นโครงการท่ี
มุ่งพฒันาทกัษะทางสังคม และทกัษะการท างานท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รวมทั้งมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพ ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกบัวิมล นาวารัตน์ (2553) กล่าวเก่ียวกบั การสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ                                
มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งอาศยัการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุก            
ภาคส่วน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่างๆ ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงแค่งบประมาณของแผน่ดินท่ี
ไดรั้บการจดัสรร สถานศึกษาสามารถระดมไดทุ้กภาคส่วน นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถระดมทั้ง
ความคิด สติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลงัสมอง ของทุกองคแ์ละชุมชนในทอ้งถ่ินมาท าการพฒันา
การศึกษาของชาติให้เจริญกา้วหน้าต่อไปไดสู่้ความเป็นสากลต่อไป และสอดคลอ้งกบัศกัด์ินิพน 
สว่างวงศ์ (2557) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคีต่างๆ จ านวนมากและ                
มีคุณภาพเพียงพอ มาช่วยกนัผลกัดนัการศึกษาในส่วนท่ีตนเอง สามารถกระท าได ้เครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นกลุ่ม หรือองค์กร หรือหน่วยงาน หรือบุคคล ท่ีท างาน ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยมี
เป้าหมายเดียวกนั มีความตอ้งการร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประเด็นปัญหาร่วม โดยเขา้ร่วมมือ
กนัเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างพลงัและความ
แขง็แกร่งใน การผลกัดนัใหเ้กิดผลในการแกปั้ญหาร่วมกนัในอนาคต  
 2.   ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ดา้นปัจจยัน าเขา้           
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 15  
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   
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 ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ โรงเรียนมีความพร้อมทางดา้นบุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ซ่ึงทุกฝ่ายทั้งบุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประสานและให้ความร่วมมือกนัอย่าง
ต่อเน่ือง มีงบประมาณและอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม รวมทั้งหน่วยงานท่ีสนบัสนุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคญัและให้การสนบัสนุนโครงการเป็นอยา่งดี ทั้งการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครียะ ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.)  และจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ เป็นตน้            
การสนบัสนุนดา้นบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใหค้วามรู้และเป็นท่ีปรึกษาแนะน านกัเรียนและ
ครูในการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มนา
อินทรียบ์า้นหนองถว้ย ส านกังานชลประทานระโนด ส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด กลุ่มเล้ียงปลาดุก
บา้นขาว กลุ่มปลาดุกร้าบา้นตะเครียะ ศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญช์าวบา้นบา้นโงกน ้ า อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
แหล่งเรียนรู้ผกัออร์แกนิก ชินวงศ์ฟาร์ม จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เกษตรกรรมเกษตรเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มร้อยลูกปัด ชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เป็นตน้ นอกจากน้ีผูป้กครองและครูยงัให้การสนบัสนุนและประสานความร่วมมือกนัอย่างดีเช่นกนั 
รวมทั้งโรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
ขอบข่ายภาระงานอยา่งชดัเจนครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการวางแผนด าเนินงานแต่
ละขั้นตอนเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์เดือนเด่น และ
คณะ (2557 อา้งถึงใน Putti J.M. : 1987) ท่ีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุก
กิจกรรม กระบวนการตดัสินใจของกลุ่มจะเกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงปัจจยั
ส าคญัของการมีส่วนร่วมมี 4 ประการ คือ 1) เป็นความพยายามท่ีเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและ
ความรู้สึก 2) เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือ  3) เป็นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน 
และ 4) เป็นการพฒันาการมีส่วนร่วม ซ่ึงค านึงถึงความสมดุล การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงกับการมี         
ส่วนร่วมมากเกินไป สอดคลอ้งกบัเมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2553 : 71) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวว้า่ 
การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้มใน ลกัษณะของการรับรู้ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตาม ผลการเปิดโอกาสให้เขา้
ร่วมกิจกรรม จะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการน าเอาความรู้ความสามารถ (talent) และทกัษะ (skill) 
ของคนใน องคก์รหรือทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคลอ้งกบั วนัชยั 
วฒันศกัด์ิ (2549) ท่ีกล่าวว่า การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวระดับ
โรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองคก์ร หรือระดบัประเทศนั้น มีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนทศัน์
ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) และจะท าให้ผูมี้
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ส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียนั้นยินยอมปฏิบติัตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ไดอ้ย่างสมคัรใจ, เต็มใจและสบายใจ และสอดคลอ้งกบั วิมล นาวารัตน์ (2553) 
กล่าวเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางดา้นการจดัการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษา
ใหมี้คุณภาพ มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีสถานศึกษาตอ้งอาศยัการมีเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่างๆ ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงแค่งบประมาณของ
แผ่นดินท่ีได้รับการจดัสรร สถานศึกษาสามารถระดมได้ทุกภาคส่วนสอดคล้องกับ กฤชฐา              
พลตรี (2560 : บทคดัยอ่) ซ่ึงประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการ
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบดว้ย           
ด้านประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ สรุปผลการ
ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบา้นสันตน้เปาดา้นปัจจยัน าเขา้ โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมี
ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จของโครงการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และอาคารสถานท่ี 
ส าหรับด าเนินโครงการมีคุณภาพ มีความเพียงพอ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 
3.51 พบวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกขอ้ 

3.  ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน              
ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560               
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มีการปฏิบติัและคุณภาพ อยู่ใน
ระดบัมาก-มากท่ีสุด ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน   

ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีกลวิธีท่ีแยบยลในการดึงความร่วมมือของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน ครอบคลุมองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพฒันาการศึกษา
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะดา้นอาชีพมีรายไดร้ะหวา่งเรียน สามารถดูแลตนเอง
และแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้ซ่ึงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมไดด้ าเนินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โดยน ากระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการบริหารเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) เป็นตวั
ขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผูป้กครอง และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมวางแผน มีการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนอยา่งเหมาะสม มีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและผูเ้ก่ียวข้องในการจดักิจกรรมอย่างชัดเจนและเป็นระบบ                  
ทั้งผูส้นบัสนุนงบประมาณ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะอาชีพท่ีจดัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  มีการจดักิจกรรมตามขั้นตอนและปฏิทินท่ีร่วมกนัก าหนด 
นอกจากน้ีมีการนิเทศ ก ากบัติดตามโครงการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงาน การประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงพฒันา รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานแก่ผูป้กครอง 
ชุมชน และผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อร่วมช่ืนชมและร่วมพฒันาต่อไป โดยในกระบวนการดังกล่าวจะมี
ผู ้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคล่ือนให้กิจกรรมด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
ซ่ึงเครือข่ายทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนไดร่้วมแรงร่วมใจด าเนินงานจนส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบั ชุณนเกียรติ นนัทโ์ภคินวงษ ์(2556 : 231) ไดป้ระเมินโครงการ
ส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจยั
เบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินสรุปได้ดังน้ี ผลการ
ประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบา้นหว้ยคุ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดบั
มากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบริบท มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นผลผลิต และดา้นกระบวนการ
ด าเนินงาน มีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
วางแผน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยพบว่าการประชุมคณะท างานโครงการ เพื่อ
วางแผนปฏิบติัการ จดัท าแผนงาน และมอบหมายงาน มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข มีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด โดยพบวา่ น าผลการผลการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลโครงการฯมาปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ด้านการด าเนินงาน มีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด   
สอดคล้องกับ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 82)                
ไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 1) ประชา 
สัมพนัธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัทุกรูปแบบเพื่อให้ เครือข่ายเขา้ใจและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน 2) ใหค้วามส าคญักบัเครือข่ายก าหนดระดบัความส าคญัของ
ภาคีเครือข่ายเพื่อประเมินผล การสร้างเครือข่ายการท างานของถานศึกษา  3) สร้างขวญัก าลงัใจ
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ใหก้บัภาคีเครือข่ายโดยการใหเ้กียรติยกยอ่งเชิดชูภาคีเครือข่ายและ ก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อสร้าง
ขวญัก าลงัใจกบัหน่วยงานสถานศึกษาท่ีมีการประสานและร่วมมือกบัเครือข่ายจดักิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน  4) มีการจดัท าแผนและก าหนดกิจกรรมร่วมกนัพร้อมทั้งมีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมมือ การท างานร่วมกันและก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชัดเจนทั้ งในเชิงปริมาณและ           
เชิงคุณภาพ และ 5) ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมร่วมกบัภาคีเครือข่ายเพื่อสร้าง 
ความสัมพนัธ์อยา่งกลัยาณมิตรร่วมกบัเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร 
เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคดัยอ่) ไดป้ระเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3             
มีวตัถุประสงคเ์พื่อโครงการโดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L. 
Stufflebeam ประกอบดว้ยดา้นประเมิน สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตของ
โครงการ สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบา้นสันตน้เปาดา้นกระบวนการ
โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการ
ก าหนดวิธีการปฏิบติังานชดัเจน และการด าเนินกิจกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือการด าเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือครูผูรั้บผิดชอบน าผลการนิเทศมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกขอ้ สอดคลอ้งกบั  ทวีผล  แปงณีวงค ์(2558 : 194) การประเมินโครงการหารายไดร้ะหวา่ง
เรียนของนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยัการอาชีพเทิง ประจ าปีการงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา และน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นกัศึกษา วิทยาลยัการอาชีพเทิง โดยใชห้ลกัการ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam มาเป็นกรอบ
ในการประเมิน มีทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ 
(Process) และดา้นผลผลิต (Product) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย นกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 165 คน ครูท่ีปรึกษาโครงการ จ านวน 14 คน รวม 179 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียน ผลการวิจยั พบว่าระดบั
สภาพการด าเนินงานโครงการหารายได้ระหวา่งเรียนของนกัเรียนนกัศึกษาวิทยาลยัการอาชีพเทิง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบริบท มีสภาพการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้านผลผลิต ด้านปัจจยัน าเขา้ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก  และ
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สอดคลอ้งกบั ประเสริฐ ศรีแกว้ (2551 : 289) ซ่ึงรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพ
การท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอม
กง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขตมีวตัถุประสงคข์องการประเมิน เพื่อประเมิน
ดา้นบริบทของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมิน
ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประเมินดา้นกระบวนการของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
และประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน           
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 โดยแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียน
บา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2551 ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 7 คน คณะครูโรงเรียนบา้นอมกง จ านวน 9 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 48 คน 
และนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) จ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 3 ฉบบั ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ พบว่า ดา้นกระบวนการของโครงการ
ส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.17) ดา้นกระบวนการของโครงการส่งเสริม
ทกัษะอาชีพการท านาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง
นกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.29, S.D. = 0.16) ดา้นกระบวนการของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ            
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.37, S.D. = 0.23)    
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4.  ผลการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ 
  4.1  ผลการประเมินดา้นผลผลิต เก่ียวกบัคุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน  จ  าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน พบวา่ทั้ง 5 กลุ่ม
ท่ีประเมินอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (= 4.52,   = 0.11) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ( = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากนั 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มนกัเรียนและกลุ่มเครือข่ายชุม ( = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุกกลุ่มท่ีประเมินได้
คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
 ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีการประชุมวางแผนร่วมกนัในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  ตลอดจน
ผูบ้ริหารมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ซ่ึงใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ท่ีลุ่มลึกและแยบยลเพื่อดึงเครือข่าย                
“พลังประชารัฐ” ทั้ งภาครัฐและเอกชน และชุมชนมาร่วมก าหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน 
กระบวนการในการด าเนินงาน  การควบคุมตรวจสอบและเป้าหมายท่ีชัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ พร้อมทั้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสด มีการประชุม
ช้ีแจงท าความเขา้ใจ ร่วมก าหนดกิจกรรมของโครงการ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายอย่าง
ชดัเจน รวมทั้งมีการนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุง
พฒันา ในส่วนของการปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนก็เช่นเดียว มีการวางแผนและก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ชัดเจน ซ่ึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง              
โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาทุกกิจกรรม มีผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเครือข่ายชุมชน แนะน าให้
ความรู้เพิ่มเติม มีเครือข่ายพลังประชารัฐทั้ งภาครัฐและเอกชนหลากหลายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  และบุคลากร เช่น การสนับสนุนงบประมาณ           
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครียะ จากส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.) และจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเครียะ เป็นตน้  การสนบัสนุน
ดา้นบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาแนะน านกัเรียนและครูในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มนาอินทรียบ์า้น
หนองถว้ย ส านกังานชลประทานระโนด  ส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด  กลุ่มเล้ียงปลาดุกบา้นขาว 
และจากกลุ่มปลาดุกร้าบา้นตะเครียะ การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญ์ชาวบา้น
บา้นโงกน ้า  อ.ควนขนุน จ.พทัลุง  แหล่งเรียนรู้ผกัออร์แกนิก ชินวงศฟ์าร์ม จงัหวดันครศรีธรรมราช   
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ศูนย์เกษตรกรรมเกษตรเพื่อส่ิงแวดล้อมชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช  กลุ่มร้อยลูกปัด 
ชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นตน้  ส่งผลให้คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการ
มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม               
ปีการศึกษา 2560 ประสบความส าเร็จระดบัมากและผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบั
กลุ่มพฒันาระบบงานแนะแนว ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2561: 37-40) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน หรือการจดัการเรียนการสอน
เสริมทักษะทางอาชีพในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 สู่การปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ นั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเขา้ใจบทบาทของ
ตนเอง และตอ้งประสานความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั ซ่ึงหน่วยงานทั้งระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษา
มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้การจดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ตามความตอ้งการของตลาด สถานการณ์แรงงานของประเทศ    
สอดคลอ้งกบั วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2554 : 27) ท่ีได้กล่าวถึงการจดัการเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นการ
ด าเนินงานท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีลุ่มลึกและแยบคายเพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน 
กระบวนการในการด าเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ พร้อมทั้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสด  สอดคลอ้งกบั  
วนัชยั วฒันศกัด์ิ (2549) ไดก้ล่าววา่การท างานแบบมีส่วนร่วมพลงัประชารัฐนั้น ไม่วา่จะเป็นระดบั
ครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองค์กร หรือระดบัประเทศนั้น มีความส าคญัอยา่งยิ่งใน
กระบวนทศัน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) และ
จะท าใหผู้มี้ส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียนั้นยินยอมปฏิบติัตาม (Compliance) และรวมถึงตกลง
ยอมรับ (Commitment) ไดอ้ย่างสมคัรใจ, เต็มใจและสบายใจ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤชฐา 
พลตรี (2560 : บทคดัยอ่) เร่ืองการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้
เปา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
โครงการโดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบดว้ย
ดา้นประเมิน สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ  พบวา่ ผา่นเกณฑ์
การประเมินทุกข้อ  ด้านผลผลิต พบว่าความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านสันต้นเปาด้านผลผลิต เก่ียวกับความ
สอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือนกัเรียนมีความเขา้ใจใน
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กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือประเมินเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 
พบวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ดา้น ส่วนผลิตในเร่ืองของทกัษะการท างานร่วมกนัพบวา่อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายทกัษะพบวา่ทกัษะการปฏิบติัตามแผนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ทกัษะการประเมินผลและปรับปรุงงาน  และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ชุณนเกียรติ นันท์
โภคินวงษ ์(2556 : 231) รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย             
มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย ผลการประเมินสรุปไดด้งัน้ี ผลการประเมิน
โครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นหว้ยคุ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบริบท มีผลการประเมินอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นผลผลิต และดา้นกระบวนการด าเนินงาน   
มีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบัดา้นบริบทในภาพรวมมีความสอดคลอ้งในระดบัมาก
ท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้ดา้นผลผลิตในภาพรวม มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมของ
โครงการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และระยะเวลาท่ีก าหนด มีผลส าเร็จในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มีผลส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนร้อยละ 90 มีทกัษะการท างาน ทกัษะอาชีพ จากกิจกรรม
ของโครงการและสามารถน าไปใชใ้นชีวติไดมี้ผลส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด     
 4.2  ผลการประเมินผลการประเมินดา้นผลผลิต เก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้
ของครูในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน จ าแนกตามกลุ่มผู ้ประเมิน               
ค่าน ้าหนกั และเกณฑก์ารประเมิน พบวา่ทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมินอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามกลุ่ม
ท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.49, S.D. = 0.11) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา
ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง ( = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ียโดยทั้งสองกลุ่มท่ี
ประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมให้ครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน โดย
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ Active Learning                 ตามแนวทางการ
จดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและ              ดา้นนกัเรียน
มากยิ่งข้ึน เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการท างานและการแกปั้ญญาเป็น
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ระบบ มีสมรรถนะตามประเภทวชิาชีพ และสาขาวชิาชีพท่ีตนสนใจ ซ่ึงในการจดักิจกรรมของครูเปิด
โอการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนกิจกรรมทุกขั้นตอน นกัเรียนได้ท างานร่วมกนั 
รับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้ งครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพท่ีให้นักเรียนได้วิเคราะห์
สังเคราะห์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อมาพฒันากิจกรรมทกัษะอาชีพของตนเอง โดยทุกกิจกรรมครูจะ
ท าหน้าท่ีเป็นเพียงท่ีปรึกษาหรือเป็นพี่เล้ียงอย่างใกลชิ้ดซ่ึงสอดคล้องกบั ผลการศึกษาของ สุกญัญา  
แช่มชอ้ย และชญาพิมพ ์ อุตสาโห (2555) ศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพของโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง สรุปไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1.1) วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
ผูเ้รียน 1.2) การเช่ือมโยงความรู้จากครูสู่นกัเรียน 1.3) เครือข่ายองคก์รภายนอก และ 2) เง่ือนไขท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จได้แก่ 2.1) การก าหนดนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพและ
บริบทของผูเ้รียนและสถานศึกษา 2.2) ความทุ่มเทเสียสละของครูในโรงเรียนท่ีตอ้งการให้เด็ก
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี และ 2.3) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  
สอดคลอ้งกบั กลุ่มพฒันาระบบงานแนะแนว ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561 :  37-
40) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีสนับสนุนการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนหรือการ
จดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะทางอาชีพในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สู่การปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพนั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะต้องเขา้ใจ
บทบาทของตนเอง และตอ้งประสานความร่วมมือกนัอย่างจริงจงั ซ่ึงหน่วยงานทั้งระดบัทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้การจดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะ
อาชีพท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศกัยภาพของผูเ้รียนตามความต้องการของตลาด โดยได้สรุป
บทบาทของครูไวว้่า การส่งเสริมให้นักเรียนส ารวจรู้จกัตนเอง  จดัหาสารสนเทศเก่ียวกบัอาชีพ          
ให้ค  าปรึกษานกัเรียน ร่วมกบัผูป้กครองหาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาชีพ  ก ากบัดูแลสนบัสนุนดา้นแหล่ง
เรียนรู้แหล่งฝึกประสบการณ์ดา้นอาชีพ  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน  เป็นตน้   
สอดคล้องกับ นันทวนั จนัทร์กล่ิน (2557 : 27) กล่าวว่า การเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะการท างาน
ส าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีครูตอ้งไดรั้บพฒันาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตใน
ด้านทกัษะชีวิตท่ีดี ทกัษะชีวิตจะช่วยให้คนเรารู้จกั เจตคติ และทกัษะ ซ่ึงจะสามารถจดัการกับ
ปัญหารอบๆตวั ให้อยู่รอดในสภาพสังคมและวฒันธรรมยุคปัจจุบนัไดอ้ย่างมีความสุข โดยเรียน
ตามพฒันาการของ สมอง ครูจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL ให้แก่ศิษยแ์ต่ละ
กลุ่มอายุและตามพฒันาการของสมองเด็กแต่ละคน ทกัษะท่ีส าคญัดงักล่าวประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้ม
วฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบั ผูช่้วย
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ศาสตราจารย ์ดร.จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์ (2557 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่การมีอาชีพเป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
วิถีชีวิตและการด ารงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายได้เพื่อเล้ียงชีพตนเองและ
ครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ซ่ึงสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ
ท่ีส าคญัคือ อาชีพมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความส าคญัของอาชีพจึงเป็นฟันเฟือง
ส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ   
โดยการจดัการเรียนรู้อาชีพท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนนั้น จะมีการให้ผูเ้รียนได้เยี่ยมชมหรือสังเกตการ
ปฏิบติัจากผูรู้้ผูช้  านาญในแต่ละสาขาอาชีพท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การจดัประสบการณ์ในลกัษณะ
น้ีนิยมเชิญภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีอยู่ในชุมชนเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่ผูเ้รียนซ่ึงอาจเป็น
ผู ้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลในชุมชน   การจัดประสบการณ์เรียนรู้ลักษณะน้ีจะก่อให้เกิด
สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูป้กครองกบัครูและผูบ้ริหารโรงเรียน สอดคลอ้งกบั ฮาร์เกรฟ (Hargrave 
: 2004) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานกบันกัเรียน เกรด 6 ผลการศึกษาพบวา่ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการท างานได ้
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี หลากหลาย และพฒันาความสามารถ
ในการท างานของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ท าให้การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน
ส่งผลใหเ้กิดผลส าเร็จในเชิงบวกกบันกัเรียน โดยผา่นกิจกรรมท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้ ไดเ้สนอปัญหาท่ี
นกัเรียนสนใจจะท า และเรียนรู้ผา่นกระบวนการการท างาน ไดพ้ฒันาความคิดและการปรับปรุงงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถเช่ือมโยงไปสู่ความเป็นจริงภายนอกได ้ สอดคลอ้งกบั คริสติน จอย  
แบแซม (Christine Joy Basham : 2011) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการแนะแนว อาชีพในปัจจุบนั 
ส าหรับนกัเรียนเกรด 13 วา่มีประโยชน์ส าหรับนกัเรียนหรือไม่ ในช่วง ระหวา่งท่ีรอการตดัสินใจใน
การเลือกแนวทางการศึกษาของนกัเรียน โดยมีการศึกษาหลกัสูตรเก่ียวกบั การให้ค  าปรึกษาแนะ
แนวดา้นอาชีพ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงในการตรวจสอบ และพิจารณา
คุณสมบติัของวิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนตอ้งการการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า เพื่อท่ีจะท า
การตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ และส่ิงท่ีนกัเรียนและผูป้กครองควรไดรั้บการพิจารณาเป็น ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาอาชีพใด ๆ โดยมีผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการอาชีพ และควรให ้
ความส าคญักบัครูท่ีปรึกษาและการจดัการบริหารหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.3  ผลการประเมินด้านผลผลิต เก่ียวกบัทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของ
นกัเรียนจ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้าหนกั และเกณฑ์การประเมิน  พบวา่ทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมินอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.46, 
S.D. = 0.16) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู  (= 4.41,   = 0.22) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
โดยทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด 
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 ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการประชุมวางแผนร่วมกนัในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และ
ก าหนดกรอบกิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมในการ
ส่งเสริมทกัษะอาชีพตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะและสามารถน า
ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีจดัให้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของตนเองและครอบครัว ท าให้มีรายได้
ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้นอกจากน้ีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพท่ีจดัสามารถฝึก
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ท าให้นกัเรียนมีพื้นฐานส าหรับ
การเลือกศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  สอดคลอ้งกบั  หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความ
เขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความ
ขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  2) 
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น
ความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม                     
4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลการจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการ
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 5) ความสามารถใน             
การใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร               
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การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 6-7)  สอดคลอ้งกบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์ (2557 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ 
การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั “อาชีพ” เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการจดัการเรียนรู้ในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะเลือกการประกอบ
อาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต  โดยได้สรุปความส าคญัของการจดัการเรียนรู้การอาชีพท่ีมีต่อ
ผูเ้รียน ดงัน้ี 1) ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของอาชีพ  ท าใหผู้เ้รียนรู้จกั
อาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะอาชีพในชุมชน 2) ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเองในดา้นของความสามารถ
และความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 3) ท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานในการท างาน ไดแ้ก่  
มีทกัษะในการท างาน มีทกัษะในการจดัการ การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ และ 4) ท าให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่          
มีความซ่ือสัตย ์มีความขยนัอดทน มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบั  โรงเรียน
สามคัคีวิทยาคม (ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงการหารายไดเ้สริมระหว่างเรียนว่า เป็นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึง
ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีนักเรียนมัธยมธรรมดาไม่สามารถเสาะหาได้ในร้ัวโรงเรียน                         
ในขณะเดียวกนัยงัสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงินของผูป้กครองไดใ้นระดบัหน่ึง  และสอดคลอ้ง
กบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) ซ่ึงส่งเสริมการสอนวชิาอาชีพอิสระ  
จะเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นนายของตนเอง ไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง แต่เป็น เจา้ของกิจการ เล็กบา้งใหญ่
บา้งตามก าลงั ในการท าจริงควรรวมกนัเป็นกลุ่มจะไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดด้ว้ย ซ่ึงเป็น
วิธีการสอนวิชาชีพอิสระนั้นโรงเรียนจะตอ้งปล่อยให้กิจการเป็นของเด็กเอง โดยมีครูเป็นผูค้อย 
ดูแล แนะน า ไม่ใช่เป็นธุรกิจของโรงเรียน ซ่ึงจะท าให้เด็กไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของขาดความ
กระตือรือร้น และคิดไม่เป็นว่าการท ามาหากินเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามการสอนวิชาอาชีพ                 
ไม่จ  าเป็นตอ้งงดการสอน วิชาการการสอนวิชาการเท่าเดิม แต่การสอนวิชาอาชีพเป็นส่วนเสริม              
ซ่ึงแมเ้ด็กจะมุ่งเรียนต่อ ก็ไม่ถือเป็นเร่ือง เสียหาย กลบัเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมให้มีความซ่ือสัตย ์
ขยนั อดทน และหมัน่ศึกษาหาความรู้ สอดคลอ้งกบั สมิท (Smith : 1994) ไดศึ้กษาผลจากวิธีการ
สอนท่ีมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาเกรด 7 โดย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกไดรั้บการสอนแบบ
บรรยาย กลุ่มท่ีสองไดรั้บการสอน แบบให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และกลุ่มท่ีสามไดรั้บการสอน
แบบทั้งบรรยายและใหล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบให้ลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบทั้งบรรยายและ
ให้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเองสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบบรรยาย  สอดคลอ้งกบั กินส์เบิร์ก (Ginzberg. : 1996) 
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ไดก้ล่าวถึงการประเมินและพฒันาทกัษะน้ี จะมีประสิทธิภาพท่ีสุดในข่วงอายุ ระหวา่ง 13-15 ปี เด็ก
จะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ และพิจารณาเลือกอาชีพได้  ตลอดจนสามารถ
ประเมินความสนใจและความสามารถของตนเองว่าตนควรเลือกอาชีพใด ยิ่งไปกว่านั้น การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ทกัษะดา้นน้ี บุคคลจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออนุบาล) ไปจนถึง 
ม. ๖ และมหาวิทยาลยั รวมถึงตลอดชีวิต โดยรูปแบบการ เรียนจะจดัให้เหมาะสมตามพฒันาการ
ของสมอง ครูจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ให้แก่
บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพฒันาการของสมองแต่ละคน เพราะทกัษะกลุ่มน้ีใช้รูปแบบวิธีการ
สอนเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้แต่ละบุคคลจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง ยิ่งไปกวา่นั้น ครูตอ้งท างานหนกัใน
การคิดคน้หาวธีิออกแบบการเรียนรู้วธีิกระตุน้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็ก  
 4.4  ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการ             
มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                    
ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน ค่าน ้ าหนกั และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มท่ี
ประเมินมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า          
กลุ่มผูป้กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.59, S.D. = 
0.08) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน ( = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ กลุ่มครู (= 4.42,  = 0.25) อยูใ่นระดบัมาก โดยทุก
กลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีให้ความส าคญั ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน การร่วมก าหนดกรอบกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  ตลอดจนผูบ้ริหารมีกลยุทธ์ท่ีแยบยลและใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ท่ีลุ่มลึก ในการดึงเครือข่าย “พลงัประชารัฐ” ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม               
ในการสนับสนุนส่งเสริม ด้านงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  และบุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการให้
ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาแนะน านกัเรียนและครูในการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ  นอกจากน้ี ครู
ยงัมีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน จากบทบาทท่ีเป็นผูส้อน (Teacher) แบบPassive Learning 
เป็นการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  ท่ีเน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและดา้นนักเรียนให้มีทกัษะและสมรรถนะตามประเภทวิชาชีพ และ
สาขาวิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจตรงกับความต้องการของนักเรียนและผูป้กครองท่ีสามารถท าให้
นกัเรียนมีรายไดร้ะหว่างเรียนแบ่งเบาภาระครอบครัวไดอี้กทางหน่ึง ส่งผลให้โครงการพฒันาทกัษะ
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อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 ประสบความส าเร็จ  นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก – มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั บลูม (พิสมยั             
แก้วทาสี, 2551 : 61; อา้งอิงจาก Bloom. 1976 : 72-74) ท่ีกล่าวว่า ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนได้ท า
กิจกรรมท่ีตนตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ี         
ตนเลือกนั้นดว้ย ความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมัน่ใจเราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความ
พร้อมดา้นจิตใจไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัของนกัเรียนต่องานท่ีเป็นวิชาบงัคบักบัวิชาเลือกจากส่ิงนอก
โรงเรียนท่ีนกัเรียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต์ ดนตรีบางชนิดเกมหรืออะไรบางอย่างท่ีนกัเรียน
อาสาสมคัรและตดัสินใจไดโ้ดยเสรีในการเรียนการมีความกระตือรือร้น และความสนใจเม่ือเร่ิม
เรียนจะท าให้นกัเรียนเรียนไดเ้ร็วและประสบความส าเร็จสูง   สอดคล้องกบับาร์นาร์ด (วนิดา               
ไหมพรม 2557 : 38 อา้งถึงใน Barnard. 1972 : 142) ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงาน หรือผูบ้ริหาร
หน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานไว ้3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเป็นการตอบแทน เป็นการชดเชย 
หรือเป็นรางวลั 2) งานนั้นตอ้งสามารถวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน
และการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล และ 3) เพือ่ใหผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงาน จะตอ้ง
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 3.1 คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 3.2 มีผลงานกลบัมาให้ผูท้  าทราบ
โดยตรง 3.3 งานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา และ 3.4 งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได ้สอดคลอ้งกบั  
ประเสริฐ ศรีแกว้ (2551 : 289) ไดร้ายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ
การพฒันา อยา่งย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ผลการประเมินโครงการดา้นผลผลิตของโครงการส่งเสริม
ทกัษะอาชีพ การท านาเพื่อ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน         
บา้นอมกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบา้นอมกง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบั มาก (X = 4.32, S.D. = 0.26) ดา้นผลผลิตของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นอมกง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.36, S.D. = 0.22)         
4.3 ระดบัความคิดเห็นในประเด็นด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพการท านาเพื่อ                  
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นอมกง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียน บา้นอมกง ส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.39, S.D. = 0.21) สอดคลอ้ง 
กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคดัยอ่) ซ่ึงประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้น 
สันตน้เปา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการประเมิน พบว่า 
ดา้นผลผลิตเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนกัเรียนต่อโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพนกัเรียนโรงเรียนบา้นสันตน้เปา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การด าเนินกิจกรรมการท าขนมไทยส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะ
อาชีพของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือการด าเนินกิจกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษ
ส่งผลต่อพฒันาการดา้นทกัษะอาชีพของนกัเรียนและค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือการด าเนินกิจกรรมการ
จกัสานส่งผลต่อพฒันาการด้านทกัษะอาชีพของนกัเรียน และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเกณฑ์
ค่าเฉล่ียท่ี 3.51 พบวา่ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อโครงการส่งเสริม
ทกัษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันตน้เปา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชุณนเกียรติ 
นนัท์โภคินวงษ ์(2556 : 231) ประเมินโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย  
พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมทกัษะการท างานและสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นห้วยคุ อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ครูจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้
อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมของโครงการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายการท่ีมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด คือ 
โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากการจดัโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
   1.1  โรงเรียนควรให้ความส าคญัในการรวมพลงัประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   1.2  โรงเรียนควรให้ความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนักให้แก่นกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน เครือข่ายชุมชน ถึงความส าคญัในการ
พฒันาพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย เพราะจะส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวได ้
  1.3  การด าเนินกิจกรรมควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และควรประเมินผล
ผลิตด้านทกัษะอาชีพของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อดูการพฒันาและเสริมแรงสร้างขวญัก าลงัใจ 
ตลอดจนแนวโนม้ในการต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพในโอกาสต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     2.1   ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน เช่น ดา้นการตลาด การบรรจุหีบห่อท่ีสวยงามและมีมาตรฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
     2.2  ควรศึกษาทกัษะอาชีพของทอ้งถ่ินหรือชุมชนดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ไวแ้ละพฒันาสู่
ความเป็นสากลหรือสินคา้โอทอป  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 


