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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาให้สังคม      
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน โดยให้บุคคลองค์กรดังกล่าวนั้น      
ให้สามารถเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่
สถานศึกษาและมีส่วนรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้รัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน 
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น นอกจากนี้
ในหมวด 7 เรื่องครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้มีการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางการศึกษาอย่างชัดเจนต่อเนื่อง แต่จากการ
ประเมินผลของพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2558 : 51-52) พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ 
ยังเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา น้อยมาก ภาครัฐยังคงรับภาระในเกือบทุกภารกิจเป็นส่วนใหญ่   
โดยรายจ่ายด้านการศึกษามาจาก ภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
สัดส่วนน้อยมาก ในส่วนของบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม ยังเป็นการร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ แต่การเข้ามาร่วมก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบยังมีน้อย  
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบทบาทหน้าที่และภารกิจส าคัญของ 
สถานศึกษา โดยอาศัยแรงศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง        
ทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่คอยเกื้อหนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและระดม 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของทุกภาคส่วน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้เข้ามา      
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาก็  พบว่า สัดส่วน
งบประมาณในส่วนนี้ยังมีไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง (2551),     
สรัญญา จุฑานิล (2556), สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2558) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
เป็นเรื่องของการบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของมีมากกว่าการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ
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การมีส่วนร่วม ควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา และยังได้กล่าวถึงปัญหาการมีส่วน
ร่วมว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประการแรก ทัศนคติ
ของผู้บริหารและครูที่มองว่าชุมชนมีความรู้น้อยสถานศึกษาจึงไม่เอาใจใส่ที่จะถามความเห็น ดังนั้น
สถานศึกษาจึงเป็นผู้ก าหนดสิ่งที่จะท าและวิธีด าเนินการเอง แล้วจึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน 
การประเมินความส าเร็จในการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจึงประเมินจากจ านวนเงิน
และสิ่งของที่รับบริจาค ประการที่สอง ลักษณะของความเป็นราชการของผู้บริหารและครูท าให้
สถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไม่เอาใจใส่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากข้ึนและไม่เห็น
ความส าคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามาท าความสนิทสนมคุ้นเคยกับครู 
ผู้บริหาร และครูจึงไม่ทราบว่าบุคคลในชุมชนคนใดมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพเรื่องใด การ
เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาจึงเกิดปัญหา อุปสรรค ประการที่สาม 
สถานศึกษาขาดแนวความคิดที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับชุมชน หวังเพียงที่จะให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน ด้านทรัพยากรเพียงฝ่ายเดียว โดยสถานศึกษาไม่คิดที่จะท าในสิ่งที่จะเป็น
การช่วยพัฒนาชุมชนด้านอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในชุมชน 
และประการสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาท างานโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก ชุมชนจึงไม่กล้า
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าการจัดการศึกษาเป็ นหน้าที่ของ
สถานศึกษาฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา จึงเป็นการเข้ามาเก่ียวข้องและให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเท่านั้น 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชน ซึ่ง
รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความ
เชี่ยวชาญเพ่ือให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 
4.0 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
ก่อนที่จะออกไปท างานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพในสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561: 3-4) การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็น
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธี
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การศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษา
มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น   
มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร      
8 ขั้นตอน โดยส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 6-25) ขั้นแรกคือ ส ารวจความต้องการ
อาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง ก าหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ ขั้น
ที่ห้า เขียนพฤติกรรมปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก ก าหนดค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา 
ขั้นที่เจ็ด ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
หรือฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยการด าเนินการ
ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ  และร่วม
ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ผ่านมายังมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาแล้วไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการน้อยมากหรือไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อาจเป็น
เพราะปัญหาอุปสรรคด้านหลักสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการหรือ
ระบบการท างาน ดังเช่นปัญหาการด าเนินงานที่พบจากผลการวิจัยของ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้
วิจัย การน าเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการน้อย และผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านปัญหาด้านการวัดและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา ไทธานี (2559) ที่
ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ด้านส่วนตัว ควรสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหรือ
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 2) ด้านอาชีพ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐรับคนจากศูนย์ไปท างาน
ยังสถานประกอบการต่าง ๆ หรือส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการในอาชีพของ
ตนเอง 3) ด้านสังคม ควรมีการติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพหรือดูงานด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนให้
นักศึกษาได้ฝึกงาน เพ่ือใช้เสริมประสบการณ์หรือประยุกต์กับอาชีพพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการต่อไป 
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   วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน ด้านการพัฒนาหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วม ยังมีปัญหาการและอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไขหลายประการ 
ซึ่งจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) คณะผู้ประเมินได้
เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ 1) จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านการทดสอบวิชาชีพจากคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับมีจ านวนน้อย 2) การแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น 3) การ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ ยังมีชุมชนและองค์กรภายนอกหรือตัวแทนจาก
สถานประกอบการเข้ามาส่วนร่วมไม่หลากหลาย 4) ชุมชนและองค์กรภายนอกยังเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงาน
ค่อนข้างน้อย และ 5) ขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล จากข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
เรื่องส าคัญที่สถานศึกษาขาดหรือมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  คือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือความร่วมมือของชุมชน เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วม และสอดคล้องกับผลการส ารวจของ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2560) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.41) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2560  

 

 

ข้อ 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   

 

S.D. 
ระดับ 

กำรมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
2.39 0.77 น้อย    
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)     
 

 

ข้อ 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   

 

S.D. 
ระดับ 

กำรมีส่วนร่วม 
2. การส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหาต่าง ๆ 

ในการพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
2.41 0.81 น้อย 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.40 0.83 น้อย 

4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.36 0.85 น้อย    

5. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.54 0.78 ปานกลาง 

6. การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ 

2.33 0.86 น้อย   

7. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.42 0.84 น้อย 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 2.41 0.43 น้อย 
 

ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี, 2560. 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ท าให้ส่งผลที่ดี
ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจ
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้ก าหนดไว้คือ ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือ
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2561: 2-3) รวมทั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่าง
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เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิง
วิชาการ และเชิงวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และสถานศึกษาอ่ืนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
           วัตถุประสงค์หลัก  
           เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
           วัตถุประสงค์เฉพำะ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต การวิจัย 4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 
 1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
                 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                  ศึกษาด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2561), ส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554), ส านักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2563), ทฤษฎีวงจรคุณภาพของเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง 
(Edward Deming, 1995) และหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ ไวท์ (White, 1982)  
                  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
                ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
                 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
            1.2 ศึกษำสภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี ได้จากการสอบถาม ผู้บริหาร และครูผู้สอน   
                 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                   ศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
                 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

    ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จ านวน 
33 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
จ านวน 31 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 29 คน ก าหนดขนาด
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กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 43) 
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)   
                ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
                ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
 1.3 ศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                   ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ 
                 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
                  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือการ
บริหารสถานศึกษา ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ  
                 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 4 คน 
                   2) เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ที่มีประสบการณ์อย่าง
น้อย 3 ปี จ านวน 3 คน 
                ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
                ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
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           ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้  
            2.1 สังเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี  
                 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                  โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการสัมภาษณ์ 
                  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
                  สรุปผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถามสภาพและการสัมภาษณ์แนวทางการ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในตอนที่ 1 
                 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                  ตัวแปรที่ศึกษา สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                  ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
             2.2 (ร่ำง) รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี และจัดท ำคู่มือ โดยการสนทนากลุ่ม 
                 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                    (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดท าคู่มือ ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
    องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
    องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
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    องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
    องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

     กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือยกร่างรูปแบบ โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน รวมจ านวน 
5 คน บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน ผู้แทนจากชุมชน จ านวน 
2 คน และนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ จ านวน 2 คน รวมกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 11 คน 
                 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และจัดท าคู่มือ 
                 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                  ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
            2.3 ตรวจสอบ (ร่ำง)รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี และจัดท ำคู่มือ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
                 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                  (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดท าคู่มือ ใน 4 องค์ประกอบ  
                  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

     กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มตรวจสอบร่างรูปแบบและจัดท าคู่มือ ได้แก่  
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหาร
สถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

     1) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี จ านวน 3 คน 
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     2) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
จ านวน 3 คน   

     3) เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือผู้บริหารในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 3 ปี จ านวน 3 คน 
                 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                  (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และจัดท าคู่มือ 
                 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                 ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
           2.4 ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ที่สร้างขึ้น โดยประยุกต์จากแนวคิด
ของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 198-204) ใน 2 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety) และ ความ
เป็นไปได้ (Feasibility)                
                  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

     กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้าน
การบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

     1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน 

     2) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จ านวน 2 คน  

     3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
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                     ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
           ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                     ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                      ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
 
          ตอนที่3 ทดลองใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี  
        ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามคู่มือการใช้รูปแบบ ดังนี้ 

            ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                       ทดลองใช้รูปแบบโดยด าเนินกิจกรรมภายใต้ 4 องค์ประกอบของรูปแบบ ใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ จ านวน 4 โครงการ  
                       ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

1.  โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
                               กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 20 
คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วนร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
          2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จ านวน 3 รายวิชา 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน 
         2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร  จ านวน 30 ชั่วโมง 
         2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร   จ านวน 75 ชั่วโมง 
         2.3 วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  จ านวน 75 ชั่วโมง 
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         กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนสาขาอาชีพอาหารและ
โภชนาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
     3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ในการจัดการเรียนการสอน ระยะละ 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน  
                           กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน 
และผู้เรียน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปีการศึกษา 2562   
        4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                           กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 10 
คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วนร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                        ของเขตด้ำนตัวแปร 
                       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่
                        1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
      2. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการเข้า
ร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง 
                     ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                      ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 (ดังแผนการทดลอง) 
 
            ตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
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                       ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                       ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
                      ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
                        1. ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ 
โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562   
       1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้  
                              1.2 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด 
                              1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
                                   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 
2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                        2. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ     
จนประสบผลส าเร็จ 
                            แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีตาม
แบบรายงานจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลส าเร็จ ปีการศึกษา 2562   
     3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ       
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-
2562 
                            แหล่งข้อมูล จากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีตาม
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ปีการศึกษา 2561-2562 
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     4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                          กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และ
เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
    5. จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
                          แหล่งข้อมูล จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตาม
แบบรายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
                       ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                      ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
                       ตัวแปรตำม ได้แก่ 
     1. ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ 
โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562   
     1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
     1.2 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด 
     1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
     2. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ     
จนประสบผลส าเร็จ 
    3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ       
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
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เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-
2562 
     4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
    5. จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
           ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                       ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการด าเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 3. สภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง สภาวะการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
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เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 4. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง วิธีด าเนินการในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ให้บรรลุผลส าเร็จ ในประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  5. โครงกำรทดลองใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำง หมายถึง โครงการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 6. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ 1) เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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  7. ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่าโอกาสที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ 

  8. กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
หนึ่งในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่มีกลุ่มวิชา/กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย งานขนมอบ งานอาหารไทยและขนมไทย งานอาหารนานาชาติ และงานถนอมอาหาร
และการแปรรูป   

  9. กำรเป็นผู้ประกอบกำร หมายถึง การที่ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่คิดริเริ่มด าเนิน
ธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดย
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ตนเอง 

  10. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้นกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในลักษณะของการท างานร่วมกัน วิทยาลัยสนับสนุน
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของชุมชนในสถานการณ์กลุ่ม จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ด าเนินกิจกรรม การใช้ประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 11. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
 12. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รองผู้อ านวยการของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562 
 13. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าท าหน้าที่สอน พนักงานราชการท า
หน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 
 14. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีทักษะ
ปฏิบัติและทักษะการคิด และมีเจตคติ กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนหรือการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีงานท าและต่อยอด   
ไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ 
 3. ครูผู้สอนและบุคลากรได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ   
 4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 5. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ ของกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
  


