
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการวิจัย 
ดังต่อไปนี้   
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -
2579 ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  
 2. แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ 
 3. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น    
 4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ   
 6. บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้รียน 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
                ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

          5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
     การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

      3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสู่งวัย 
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ประกอบด้วย         
6 ยุทธศาสตร์หลัก ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ กมล รอดคล้าย (2560: 2-8) 
ได้แก่ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals 
: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
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ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

      เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ตามแนวทางการพัฒนา 
                    3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          3.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          3.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สู่งพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 

          3.4 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ    
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย 
   1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา 
         3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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         3.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

                   3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

            3. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ. 2560 – 2564)  
     ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสู่ตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล   

      ผลผลิต /ผลลัพธ์  
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู่งขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิด

วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

     กลยุทธ์ 
      1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
       3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี

ครูครบตามเกณฑ์มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
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    กลยุทธ์ 
      1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
       2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
    ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
     มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

คุณภาพเพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

    กลยุทธ์ 
     1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
     2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ

ให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
     5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
     6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  
      ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 

2579 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ        
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(พ.ศ.2560–2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)         
มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) 

 4.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
   การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา

ก าลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  

 4.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา  
   ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่ส าคัญ           

4 ประการ ได้แก่ คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็น   
มืออาชีพ (Professional)  

 4.3 วิสัยทัศน์ 
    แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ

คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  

 4.4 พันธกิจ  
   เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว จึงมีภารกิจที่ต้อง

ด าเนินการดังนี้  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้อง

กับความต้องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล  

   2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดย

อาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
   4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ

จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  
   5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย    
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 5. วัตถุประสงค์  
 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้  
 5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ  
 5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย  
 5.3 เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  
 5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไห้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
     การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเป้าหมาย

เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ไดแ้ก  
 6.1 ด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
 6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกตใ์ช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน  

 6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  

 7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
      เพ่ือให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมี

เป้าหมายดังนี้  
   7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม    
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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   7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง แนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ มีระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท  

   7.1.3 ผู้ เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค ใต้            
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสู่มาตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับภูมิ
สังคมอัตลักษณ์และความต้องการของพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบ
เงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขา       
เป้าหมายมีงานท าหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ ที่มีต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

 7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้  

   7.2.1 ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จ อาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ในสาขากลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายตรงตามข้อมูลความ     
ต้องการก าลังคน อัตราการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ  

   7.2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ       
เป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสู่มาตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้น   
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
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ประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความ    
ต้องการของตลาดแรงงาน  

   7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนโครงการ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และสังคม จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับ
การจดสิทธิบัตร และจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

    7.3.1 ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

    7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคน  
ด้านอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษา  

    7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรทีไ่ด้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตรที่
ไดร้ับการพัฒนา  

    7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา จ านวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
และความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา  

 7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา  

   7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใหผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ 
และทุกระดับ การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ     
ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความ   
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษท่ีได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกบรม วิชาชีพ
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

    7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ ส าคัญ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชนร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร    
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้
ประโยชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ และความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  

 7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ     
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้  

   7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตส านึก ทัศนคติ       
ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝัง   
จิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สถานศกึษาทีด่ าเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

   7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต  
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   7.5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก ่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ประโยชน์หน่วยงาน
ภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้  

   7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ  

   7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาท่ีได้ รับการยกระดับคุณภาพให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  

 5. นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 
2555 - 2569 

 การก าหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนในระยะ 15 ปี เป็นการวิเคราะห์
จากข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและแนวโน้มประชากรในวัยเรียน จากข้อมูล
ประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการสนับสนุนนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานสนับสนุนทั้ง 3 คณะ รวมทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม เพ่ือให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในเชิงคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการก าหนดแนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการ
มีส่วนร่วมจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โครงการและกิจกรรมส าคัญผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งการ
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จัดระบบติดตาม และประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต  และแผนพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

  1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

  2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดย
มุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

 4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้
มีมาตรฐานในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนา ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาบริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วย
รูปแบบที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิต
และพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบ    
ทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
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  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียน
สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม
ผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได ้
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพตลอดชีวิต ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน อบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือ
สร้างอาชีพใหม่ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาใน
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา 
สร้างความม่ันคงในชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความ
รว่มมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 เป้าหมาย 
 1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อ

การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชน
และชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 

 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 

ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมศักยภาพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
  กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช., ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี

ส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 

6. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
      1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
         1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
        1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/
ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสู่ง 

       1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
       1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
       1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่ง

ได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง  
    2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

     2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
      2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง 
      2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
  2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสอง
ระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
   2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขา
ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/
รถไฟความเร็วสู่ง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
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   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือ     
คนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพศูนย์          
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade 
Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่ง ได้แก่ สถานประกอบการ 
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ   
  2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
  2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
    3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
    3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
      3.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์
จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และกรณี
ภัยพิบติั 
    3.1.2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่ 
สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

      3.1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
       3.1.4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง ตามความต้องการของพ้ืนที่และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิคนพิการ วัยท างาน ผู้สู่งวัย 
      3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) สื่อการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 

      3.1.6 พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้
ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
      3.1.7 จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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    3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ 
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชี พ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based Technology 
Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการ
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
  3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
   4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
   4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: 
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ
ตามนโยบายการกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างให้เพียงพอ  
  4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
   4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา 
การจัดอาชีวศึกษา  
 

แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ 
 1. ความเป็นมาของสมรรถนะ 
   แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของแมคเคิล แลนด์ 
(McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อปีค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การกับระดับทักษะความรู้
ความสามารถโดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพยังไม่เหมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้  
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  ในปี ค.ศ. 1970 บริษัทแม็คเบอร์ (Mcber) ซึ่ง แมคเคิลแลนด์เป็นผู้บริหาร เพ่ือให้หา
เครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นย าแทนแบบทดสอบ
แบบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ
จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ “Testing for Competence Rather 
Than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบ
ประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมคเคิลแลนด์เรียกว่า สมรรถนะ 
  ในปี ค.ศ. 1982  ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือ The Competent 
Manager : A Model of Effective Performance”และได้นิยามค าว่า Competencies เป็นความสามารถ
ในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปี ค.ศ.
1994 แกรีแฮเมล และ ซี.เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K. Prahalad) ได้เขียนหนังสือชื่อ 
Competing for the Future ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญคือสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระ หลักพ้ืนฐานความรู้
ทักษะและความสามารถในการท างานอะไรได้บ้างและอยู่ในระดับใด จึงท างานได้มีประสิทธิภาพสู่ง
สุดตรงตามความต้องการขององค์การ 
  ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับต้น ๆ มีการส ารวจพบว่า มี 708 บริษัททั่วโลกน าสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น      
1 ใน 25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากจริยธรรมขององค์กร (Coporate Code of 
Ethics) และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) แสดงว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
จะมีบทบาทส าคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลาย
หน่วยงานได้ให้ความสนใจน ามาใช้ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และส านักงานข้าราชการพลเรือน 
เป็นต้น เทื้อน ทองแก้ว (2554)  กล่าวถึง ความหมายของสมรรถนะ และส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2555 : 54 - 55) กล่าวว่า สมรรถนะ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Competency ในภาษาไทยมี
ผู้ใช้อยู่หลายค า เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า ความสามารถ มีความสามารถ ความมีสามัตถิยะ ใน
ที่นี้จะใช้ค าว่า สมรรถนะ เนื่องจากเป็นค าท่ีหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้กันแพร่หลาย
มากที่สุด นิยามของ ค าว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency นี้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ในต ารา
บทความ และข้อเขียน ทางวิชาการหลากหลายโดยทั่วไปกล่าวกันว่า ไม่มีนิยามใดผิดหรือถูกแต่ขึ้นอยู่
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กับวัตถุประสงค์ ในการน าไปใช้มากกว่าตัวอย่างค าจ ากัดความของค าว่า “สมรรถนะ” ตามที่มีผู้อธิบายไว้ 
อาท ิ
  แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1993 : 80) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่
อยู่ภายในของบุคคล (Underlying characteristics) ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายตามบทบาท หรือตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างดีเลิศ สเปนเซอร์ (Spencer, 
1995 : 112) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ และ/หรือการปฏิบัติงานที่ดี เยี่ยม ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
(2556:54) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กร การ
ปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าว
มากกว่าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานดีกว่าผู้อ่ืนสอดคล้องกับ 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554:48) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลซ่ึง
สามารถท านายไปถึงผลของการปฏิบัติงานที่เหนือชั้นกว่าคนอ่ืนได้อย่างมีความหมาย สุกัญญา รัศมี
ธรรมโชติ (2556 : 83) กล่าวว่า  สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
(Attributes) ที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ  
  สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลและแสดงออกมา
โดยการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและโดดเด่น ทั้งความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม 
 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  
     แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน (Competency) เกิดขึ้น
ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1993 โดยนักวิชาการชื่อ แมคเคิลแลนด์ (McClelland) ซึ่งได้ท าการศึกษา
วิจัยว่า ท าไมบุคลากรที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกันแมคเคิลแลนด์ 
(McClelland) จึงท าการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง  2 กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร         
ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ 
(Competency) จิรประภา อัครบวร (2554 : 58) และในปี ค.ศ. 1993 แมคเคิลแลนด์ (McClelland)    
ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence” ซึ่งถือเป็น
จุดก าเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่ส าคัญอธิบายบุคลิกลักษณะของ คนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขา
น้ าแข็ง (Iceberg) 
 3. องค์ประกอบของสมรรถนะ  
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555 : 59) จากโมเดลภูเขาน้ าแข็งใน แมคเคิลแลนด์   
(McClelland) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน และได้อธิบายความหมายของ      
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แต่ละองค์ประกอบไว้ดังนี้ องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ (McClelland) 
มี 5 ส่วนคือ  
    1) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นสาระส าคัญส าหรับ 
วิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 
    2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง 
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทาง ความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว  
   3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติค่านิยมและความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณะของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น  
   4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คน 
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  
   5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้ 
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุง่สู่ความส าเร็จ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ของแมคเคิลแลนด์ (McClelland) 
 
  องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ
ดังนั้น องค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของ
แมคเคิลแลนด์ (McClelland) กล่าว สมรรถนะ เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/
แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ   

องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

และทักษะ (Skills) 

บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) 
ภาพลักษณภ์ายใน (Self-Image) 

บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) 
แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) 

 
 
 

ความเชี่ยวชาญ ด้านตา่ง ๆ 

ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของคน 

ความเคยชิน พฤตกิรรมซ้ า ๆ 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

บทบาทที่บุคคลแสดงออก
ต่อผู้อื่น 

ข้อมูล ความรู ้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ 

จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด 
วิธีปฏิบัติตน อันเป็นโดย
ธรรมชาติของบุคคล 
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  ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดสมรรถนะ ดังนั้น
ความรู้โดด ๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดกิจกรรมจนประสบ
ความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลงานสู่งสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้าน าความรู้มาท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนขับรถและมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในท านองเดียวกันความสามารถในการ
ก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความแตกต่างจาก
คู่แข่งได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้
เกิดพลังท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ 
สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
    1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถที่จ างานที่สู่งกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะ
ในการพูด การเขียน เป็นต้น  
    2) สมรรถนะให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง 
ปัจจัยที่ให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสู่งกว่ามาตรฐาน สู่งกว่าคนทั่วไปจึงท าให้เกิดผลส าเร็จที่
แตกต่างกัน 

 4. ประเภทของสมรรถนะ  
   นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ ดังนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554: 10-11) 
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้ 
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 
   2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้น ๆ 
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้่งกว่ามาตรฐาน  
      3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้น มีความสามารถใน
การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2557: 16) แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้าน ที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการปฏิบัติงานที่กลมกลืน  
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  2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึง ส่วนที่
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะแปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานไม่หยุดนิ่ง
เป็นส่วนที่สนับสนุนผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสู่งสุด ยึดถือเป้าหมายขององค์กร เป็นหลัก
และสามารถวัดผลได้  
  3. สมรรถนะในต าแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานนั้น ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  สรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก เป็น 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้และสมรรถนะตามสายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ มีความรู้ ทั กษะ 
ทัศนะคติ ความเชื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น  ๆ ได้ สู่งกว่า
มาตรฐาน 
  ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและ
ประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ด้อยคุณภาพทั้งทางด้าน
การน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก็
คือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง 
      “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้
ความรู้  และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาศาสตราจารย์ Davis 
McCelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จ
ในการท างานได้ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ใน
เมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก 
       คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือศึกษาหาค าตอบ คณะท างานดังกล่าวจึงจัดท าขึ้น
เป็นการน าร่อง โดยคณะวิจัยได้พัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะของผู้ที่เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้เห็นกรอบสมรรถนะในภาพรวมปลายทาง และใช้กรอบดังกล่าวเป็น
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หลักในการน าสู่กรอบสมรรถนะหลักระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ซึ่งมีความส าคัญเร่งด่วน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนระดับชั้นอ่ืน ๆ 
       กรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะส าคัญ 10 สมรรถนะ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง 1) ความ
ต้องการของประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา 2) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันและอนาคต 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 และพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4) ให้ความส าคัญกับความ
เป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพ่ือด ารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 5) สอดคล้องกับ
หลักพัฒนาตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และ
ภูมิสังคม และ 6) สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
           สมรรถนะทั้ง 10 ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการ
พัฒนาในช่วงเวลา 12 ปี ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ สมรรถนะทั้ง 10 ประการ ได้แก่ 

  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
  7. ทักษะการคิดชั้นสู่งและนวัตกรรม 
  8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 
  9. การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 
  10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตส านึกสากล  

            คณะท างานได้พัฒนารายการสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก ทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งได้พัฒนาแนวทางการ
น าสมรรถนะไปใช้การพัฒนาผู้เรียนได้ 6 แนวทาง และน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ กระบวนการน าไปใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน รวมทั้งปัจจัยที่เอ้ือและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
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พัฒนาครูให้สามารถเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่
ต้องการในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สมรรถนะทั้งสี่นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทย เป็น
คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรู้และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ส าหรับทักษะการคิด
ขั้นสู่งและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถ ความ
เก่งให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่งและรู้ทันโลก ท าให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถสู่งขึ้น 
(Smart Thais) ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย ส่วนสองสมรรถนะ
สุดท้าย คอื สมรรถนะการท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า และสมรรถนะการเป็นพลเมือง
ตื่นรู้และมีส านึกสังคม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าที่ดี
และเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจสังคมและมีส านึกสากล (Active Thais Citizen with Global Mindedness) 
มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขตลอดไป 
 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

 การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึก
ทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่า
เทยีมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน มีการจัดท า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational 
Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา 
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการ
สานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการ
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ฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English, 
Ethics” ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) 

 1. หลักการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น  
     ส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 6-25) กล่าวว่า การจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 8 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นแรกคือ ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่
สอง ก าหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้าน
ทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ ขั้นที่ห้า เขียนพฤติกรรม
ปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก ก าหนดค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด ก าหนด
มาตรฐานสมรรถนะ และข้ันสุดท้ายขั้นท่ีแปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือ
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ  
  การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ในปี 2560 ได้ด าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, 
New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม”  โดย
เรียกว่า “SEE” ทั้งในหลักสูตร Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super 
Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่  
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   Skills: ทักษะการท างาน เกิดจากการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของครูและวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง  
   English: ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
ส าหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษส าหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น  Echo Vocational ส าหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  
   Ethics: คุณธรรม จะเน้นให้มีการปลูกฝังด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของการ
ฝึกอบรมตามแนวคิด “Work Hard be Nice” เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา 
และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม โดยเปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง (ปวส.) และประชาชนที่ต้องการน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระ ซึ่งเปิดสอนกว่า 2,000 
หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve อาทิ หลักสูตรงานบ ารุงรักษา
จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (big bike) หลักสูตรเทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก หลักสูตรเทคโนโลยีระบบ
ลิฟต์และการซ่อมบ ารุง หลักสูตรอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve 
อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์ส าหรับกระบวนการผลิต หลักสูตรการตรวจซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรก
อากาศยาน หลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟบ้านผู้สู่งวัยด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว 
  กล่าวโดยสรุป หลักการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหา
ความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

 2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้คือ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
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    การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเ พ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมินดังนี้  
     1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิง
ทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี  
     1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน    
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
           สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ 
หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
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ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
     2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
              สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
     2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
             สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
           สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้  
     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
           สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน จัดท าขึ้นโดยส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
ในระดับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
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เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ 
วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบ โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการ
ที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยน
อาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(2554: 3-25) ได้จัดท าแนวทางการพฒันาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
      การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้น
เป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา ส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
ต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ 
   ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการ



49 

บริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 
ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ โดยให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และประสานความร่วมมือกับบุคลากรใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ โดย
ยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไป ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการสอนด้าน
ภาษามากขึ้น มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและครูผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการสอน
จริยธรรม รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยผลิต
บุคลากรและสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร ดังนั้น นโยบายการศึกษาด้านวิชาชีพจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการบูรณาการระเบียบ
วินัยเข้าด้วยกันและจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
   เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
ต้องมีการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ก าหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ  ตรงตามความต้องการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน
ด าเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  
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  นิยามศัพท์ 
       1.  กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
           เป็นข้อก าหนดแกนกลางที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษา
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งจะท าให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
           เป็นข้อก าหนดที่คาดหวังว่าผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากหลักสูตร
อาชีวศึกษาแล้ว จะต้องมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพ
ในระดับใดระดับหนึ่งที่ก าหนด ซึ่งสมรรถนะท่ีก าหนดในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจะต้องตรงตาม
ความต้องการของสาขาอาชีพหรือสถานประกอบการหรือชุมชน โดยประกอบด้วยสมรรถนะทั่วไป  
สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวจะแสดงถึงความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน ด าเนินการตรวจสอบ 
บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ท างานตามระดับท่ีปฏิบัติงาน 
    3.  มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ  
           การก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพหนึ่ง  
รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ 
   4. สมรรถนะของหลักสูตร  
                        หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจาก
ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

  ค าชี้แจงกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
   1. การก าหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
           คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพเป็นข้อก าหนดที่คาดหวังว่าผู้ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมแล้วจะต้องมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพของแต่ละอาชีพที่
ก าหนด ซึ่งในกรอบมาตรฐานหลักสูตรจะก าหนดเป็นสมรรถนะที่ต้องใช้ในการท างานหรือผลลัพธ์การ
เรียนรู้อย่างกว้าง ๆ ผู้ที่จะพัฒนาหลักสูตรต้องก าหนดรายละเอียดสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ 
      2. การก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นข้อก าหนดที่ใช้แสดงแนวคิด ลักษณะ
และจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเขียนในรูปของ “หลักการ” และ 
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“จุดหมาย” โดยการก าหนดหลักการของหลักสูตร ต้องน าแนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา มาพิจารณาแล้วก าหนดให้สอดคล้องกัน ส าหรับจุดหมายของหลักสูตรจะ
ก าหนดในรูปของผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะในงาน
อาชีพอย่างไร 
      3. การจัดการศึกษา 
           เป็นการจัดการศึกษานอกระบบในลักษณะการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 
   4. การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 
           โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพนั้น ๆ 
      5. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
         เป็นข้อก าหนดซึ่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้
สถานศึกษาที่จะน าหลักสูตรไปใช้ต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน โดยอย่าง
น้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น เช่น การประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 

  วิธีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
         1. ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น 
           ในการที่จะเปิดสอนวิชาชีพใดนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่พร้อมต่าง ๆ ทั้งของตัวหลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวก   
ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ ผู้จบการฝึกวิชาชีพแล้วสามารถท างานได้จริงและมีงานท าจริง ซึ่งขั้นตอนใน
การส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่นประกอบด้วย 
         1.1 ก าหนดชื่ออาชีพเฉพาะทางส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปิดสอน 
         ชื่ออาชีพ คือ ชื่อของงานที่เราเรียกกันอยู่โดยทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่จะบอกถึงลักษณะ
ของอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งชื่อเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ในโลกอาชีพ ส าหรับตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นชื่ออาชีพที่
ต้องการคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากการเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในระบบและจาก
การฝึก โดยการฝึกงานในสถานประกอบการ ดังเช่น 

 

 ช่างไม้ตกแต่ง 

 ช่างเทคนิคงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่างติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ 

 ช่างท าเครื่องมือและดาย 

 ช่างท่อสุขภัณฑ์ 

 พนักงานรับจ่ายเงิน 

 พนักงานบันทึกข้อมูล 

 พนักงานขายเครื่องมือการผ่าตัด 

 คนเลี้ยงวัวในฟาร์ม 

 คนดูแลเด็กเล็ก 

 กุ๊กท าอาหารตามสั่ง 
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    1.2  หาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะมาพัฒนาหลักสูตร  
           เมื่อได้รายการชื่ออาชีพเฉพาะมาแล้วการที่จะคัดเลือกมาจัดท าเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหัวข้อการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งมีตัวอย่าง
ข้อพิจารณาดังนี้ 1) อาชีพนี้ต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากการฝึกอบรมหรือเรียนในระบบ (ปวช., 
ปวส.) หรือไม ่2)  ตัวเรามีอ านาจหรือได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎที่จะจัดการ
ฝึกอบรมคนงานเพ่ือเข้าสู่อาชีพนั้นหรือไม่ (บางอาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพ)         
3) มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปริมาณการจ้างงานอาชีพนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพียงพอหรือไม่    
4) มีข้อมูลบ่งชี้แน่ชัดว่ามีผู้ฝึกที่ต้องการสมัครเข้าฝึกอบรมเพ่ือเข้าประกอบอาชีพนี้เพียงพอหรือไม่    
5) อาชีพนี้เป็นระดับขั้นต้นของสาขาอาชีพและไม่ใช่ระดับขั้นก้าวหน้าส าหรับคนงานใช้ฝึกในช่วงการ
ท างานใช่หรือไหม 6) มีครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติและมีความช านาญในอาชีพนั้นหรือไม ่7)  มีเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอหรือจัดหามาได้ครบเมื่อจะเปิด
หลักสูตรหรือไม่ 8) จะมีปริมาณผู้จบการศึกษาที่ต้องการเข้าฝึกอาชีพนี้เพียงพอหรือไม่ถ้ามีหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีพอ่ืนที่ใกล้เคียงกันเปิดเพ่ิมข้ึนมาอีก 

   2.  ก าหนดคุณลักษณะอาชีพหรือการเขียนค าอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ 
          ค าอธิบายลักษณะงานจะเป็นค าบรรยายอย่างย่อ ๆ ซึ่งจะบรรยายถึงกิจกรรม

หลักท่ีคนงานจะต้องปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 สภาวะหรือเงื่อนไขการท างาน โดยเฉพาะสภาพการท างานที่มีความเสี่ยง 

(ต้องแจ้งไว้) 

 ลักษณะหรือสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่คนงานต้องปฏิบัติ  

 ความสามารถพิเศษ ความถนัด ลักษณะเฉพาะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน

อาชีพนั้นให้ส าเร็จ 

 ระดับความต้องการการฝึกอบรม 

 ต้องมีข้อบังคับพิเศษหรือใบอนุญาตหรือไม่ 

   3. วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ 
            สมรรถนะ หมายถึง ความส าเร็จในการท างานที่มีคุณค่า ซึ่งสมรรถนะของผู้ฝึก  
จะได้จากการวิเคราะห์อาชีพที่ท ากันจริง ๆ ในการประกอบอาชีพโดยทั่วไป รายการข้างล่างนี้เป็น
ตัวอย่างของสมรรถนะซึ่งนายจ้างหรือลูกค้าจะจ่ายเงินให้เมื่องานส าเร็จ 
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  จัดเตรียมการคืนภาษี 

  ติดตั้งชุดกุญแจ 

 ท าแผ่นเพลตพิมพ์ 

 ประกอบเครื่องยนต์ในรถยนต์ 

 ขจัดสิ่งที่ติดอยู่ในท่อน้ าทิ้ง 

 สร้างรากฐานอาคาร 

 พิมพ์ซองจดหมาย 

 กลึงเรียว 

 เติมโพรงบนแท่งโลหะให้เต็ม 

 พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 
 
   ให้สังเกตว่าไม่มีข้อใดของสมรรถนะเหล่านี้กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติของ
คนงาน ทุกข้อแสดงถึงการปฏิบัติที่มีคุณค่าเพราะทุกผลลัพธ์ของผลผลิตหรือบริการมีคุณภาพพอที่จะ
ท าให้นายจ้างหรือลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเงินให้ (เพราะขณะนี้ก าลังวิเคราะห์อาชีพว่าจะต้องท างาน
อะไรบ้างในอาชีพนี้) 

  การวิเคราะห์อาชีพ  เป็นการบรรยายความสามารถของคนงานในอาชี พที่
ประกอบด้วยการระบุและเขียนรายการ การท างานที่มีคุณค่าที่คนงานผู้มีความสามารถท าจริง ๆ และ
ได้รับค่าตอบแทนในการท างานนั้น มีความจ าเป็นมากในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพราะรายการ
งานเฉพาะจะช่วยให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องท าจริงในอาชีพ ท าให้เขาประสบความส าเร็จต่อไป ซึ่งจะ
เป็นวงจรปิดดังนี้ 1) งานเฉพาะที่ปฏิบัติจริงในอาชีพ (จะท าให้เกิด) 2) หลักสูตรฝึกอบรมที่ขึ้นอยู่กับ
งานเฉพาะเหล่านั้น (จะท าให้ผู้ฝึก) 3) จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ท าจากงานเฉพาะแล้วเข้าสู่อาชีพ
ในฐานะคนงานที่มีความสามารถ 
   วิธีการระบุสมรรถนะหรือการระบุงานเฉพาะ มีวิธีการหลายวิธีที่ เราสามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับการระบุงานเฉพาะที่ปฏิบัติอยู่ในอาชีพ 
   1)  ออกไปสังเกตการท าอาชีพของคนงานในช่วงเวลาหนึ่งและบันทึกงานเฉพาะที่ท า 
   2) น าร่างรายการงานเฉพาะที่ได้จากความรู้ในงานอาชีพของเราเองและแหล่งอ่ืน ๆ 
ไปให้คนงานจากอาชีพนั้นทวนสอบรายการนั้นให้เป็นไปตามจริง 
   3)  ออกไปพบกลุ่มคนงานจากอาชีพนั้นแล้วร่วมกันระบุงานเฉพาะที่ปฏิบัติหรือ
การใช้วิธีดาคัม (DACUM)  
   ในการระบุงานเฉพาะด้านทักษะที่เป็นส่วนย่อยของหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้อง
ปฏิบัติจริงในการท างานอาชีพ ให้ระลึกไว้ในใจเสมอว่าเราต้องการที่จะระบุทักษะหรืองานเฉพาะที่ต้อง
ปฏิบัติในงานอาชีพส าหรับให้นายจ้างเต็มใจที่จะจ่ายค่าแรงเท่านั้นยังไม่ต้องค านึงถึงความรู้และคุณธรรม 
   การเขียนงานเฉพาะควรค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับไม่เขียนเฉพาะเจาะจง
เกินไปหรือกว้างจนเกินไปตามค าแนะน านี้ 
  1)  เป็นหน่วยที่สมบูรณ์ของงานที่ปฏิบัติในอาชีพ เมื่อท าเสร็จรู้สึกว่าได้ท าส าเร็จ
แล้วหรือไม ่? 
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  2) มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือไม ่? 
  3) อาจแตกออกเป็นหลายขั้นตอนของกระบวนการจากเริ่มต้นจนจุดสุดท้ายหรือไม ่? 
  4) อาจเหมือนกับการมอบหมายงานให้คนงานท าในงานอาชีพหรือไม ่? 
  5) เริ่มต้นประโยคด้วยค ากริยาแสดงการกระท า (Present tense) 
  6) สามารถใช้เวลาเรียนปกติ 6 ถึง 30 ชั่วโมงหรือไม ่? 

   องค์ประกอบประโยคที่เขียนงานเฉพาะ ในการเขียนประโยคงานเฉพาะต่ าสุด
ประกอบด้วย 2 ส่วน อาจประกอบด้วย 3 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างที่เป็นประโยคที่ถูกต้องและเป็นหน่วยงานที่สมบูรณ์ในแต่ละรายการ 
 

การปฏิบัติ สิ่งท่ีน ามาใช้/ผลิตขึ้น ข้อแม้หรือเงื่อนไข 

- พิมพ์ 
- ประกอบ 
- ถอดเปลี่ยน 

- ตัวอักษร 
- ข้อต่อ 
- เพลาขับ 

- จากค าบอก 
- ท่อ พีวีซี 
- รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

    

   4. วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ 
      การวิเคราะห์งานเฉพาะเป็นการแยกงานเฉพาะออกมาเป็นส่วนประกอบย่อยเป็น
ขั้นตอน และมีความรู้และเจตคติเป็นส่วนสนับสนุน ผลการวิเคราะห์งานเฉพาะคือ รายละเอียด    
ของรายการทักษะเฉพาะความรู้และเจตคติที่ต้องการส าหรับคนงานในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ ส่วนประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์งานเฉพาะกลายเป็นเนื้อหา   
ด้านความรู้ ที่จะใช้ในการสอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและกิจนิสัยที่จ าเป็นในการ
ท างานเฉพาะแต่ละงาน โดยรวบรวมจัดท าเป็นงานเฉพาะด้านความรู้ 

  ลักษณะของงานเฉพาะด้านความรู้มี ดังนี้ 
   1) เป็นค าอธิบายกว้าง ๆ หน่วยความรู้หลักจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับงานเฉพาะด้าน    
ทักษะเดี่ยว 
  2) ช่วยคนงานเรื่องความปลอดภัยทั่วไป ความรู้ที่เป็นภูมิหลังที่อยู่ในอาชีพ 

  3) สามารถเรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการสอนแยกต่างหาก 
  4) ควรจะขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาแสดงการกระท า  

   5) ควรอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ผู้ฝึกแสดงออกให้เห็นได้จริง ๆ ว่าเขามีความรู้
ตามท่ีต้องการ 
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  6) ต้องเขียนให้ปรากฏร่วมกับงานเฉพาะด้านทักษะในรายการงานเฉพาะใน
หลักสูตร 

  7) จ านวนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ไม่มีจนกระท่ังเพียงพอกับความต้องการ 
  ระดับของงานเฉพาะด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถแบ่งได้หลายระดับซึ่ง
ระดับต่ าที่สุดคือ สามารถจ าได้ ระดับที่สู่งกว่าได้แก่ เข้าใจความหมาย สามารถน าหลักการไปใช้ 
วิเคราะห์หรือแยกแยะแนวคิดหรือความเห็น สังเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ให้เห็นภาพรวม ประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม 
   5. เขียนกฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมย่อย 
      กฤตกรรมปลายทาง (Terminal Performance Objective) หรือ TPO นั้นเป็น
ประโยคในลักษณะสรุปความทั้งหมด ซึ่งบรรยายอย่างชัดเจนในความหมายว่า ผู้ฝึกควรจะมี
ความสามารถท าอะไรได้ในขณะที่เขาปฏิบัติอยู่ในหลักสูตรของการฝึกอบรมของท่าน โดยแสดง
ความส าเร็จของงานเฉพาะหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จนจบหลักสูตรที่ก าหนดไว้แล้ว เมื่อรู้อย่าง
แน่ชัดว่าต้องการให้ผู้ฝึกไปทางไหนก็สามารถท าให้ง่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรและความต้องการการพัฒนาในเรื่องนั้น เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกได้รับสิ่งที่ต้องการท่านควรจะพัฒนา
กฤตกรรมปลายทางหนึ่งข้อส าหรับแต่ละงานเฉพาะในรายการงานเฉพาะในแต่ละเรื่อง การเขียนกฤต
กรรมปลายทางที่ดีจะมี 3 ส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  การเขียนกฤตกรรมปลายทางท่ีดี 

 

กฤตกรรม งานเฉพาะด้านความรู้ งานเฉพาะด้านทักษะ 
1. ภายใต้เงื่อนไขซึ่งผู้ฝึก

จ าเป็นต้องปฏิบัติงานเฉพาะ
เพ่ือแสดงสมรรถนะ 

2. การปฏิบัติของผู้ฝึกต้องแสดง
ให้เห็นจริง 

3. เกณฑ์ตัดสินความสามารถ
ของผู้ฝึก 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีนาและพืชพันธุ์ 
 
 
- ประมาณดอกผลจากพืชพันธุ์ 
 
- อยู่ในระหว่าง 10% ดอกผลแท้จริง 

- ให้เครื่องเดินสายไฟฟ้า 
  ใต้ดินและเครื่องมือ 
 
- ติดตั้งสายไฟฟ้า 
 
- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ไฟฟ้าแห่งชาติ 
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  6.  ก าหนดค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา 
 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

รหัสวิชา 1101-31.. ชื่อวิชา  ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 36  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา  (น ามาจากค าอธิบายงาน Job Description) 
 ศึกษาและปฏิบัติการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ งานทั่วไป งานเครื่องยนต์ 
งานไฟฟ้า งานเครื่องล่าง และงานส่งก าลังตามระยะที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือ
พิเศษ ตามคู่มือผู้ใช้รถยนต์ (Owner’s Manual) 

ที ่ มาตรฐาน / กฤตกรรมปลายทาง (TPO) 
เวลา/
ชม. 

1. อธิบายหลักการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ 90 % 5 
2. บ ารุงรักษารถยนต์ในงานทั่วไปโดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม

คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 
5 

3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตามคู่มือผู้ใช้  
รถยนต์ 100 % 

8 

4. บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 

5 

5. บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้
ตามคู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 
 

8 

6. บ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 

5 

 รวม 36 

  
  7. ขออนุมัติใช้หลักสูตร 

            7.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
             การด าเนินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ใน
ขั้นตอนแรกให้สถานศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เพ่ือดูแลด้านการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกประเภทวิชาของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ควรมีจ านวนประมาณ 
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7 – 10 คน หรือตามความเหมาะสม ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลาย ๆ 
ด้าน ตัวอย่างองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร อาจเป็นดังนี้ 
  - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)   1  คน 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร   1  คน 
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 – 2  คน 
  - ผู้แทนครู 1 คน 
  - อาจารย์ (กรรมการพัฒนาหลักสูตร)   2  คน 
   7.2  การน าเสนอหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา 
           เมื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการน าเอกสารหลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้น เสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เพ่ือเชิญคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรร่วมประชุมทวนสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสมของหลักสูตรต่อไป 
   7.3 การด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา 
              การด าเนินการของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาทวนสอบรายละเอียด
ของหลักสูตร ก่อนที่สถานศึกษาจะน าเสนอประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โดยอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้มีดังนี้ 
          7.3.1  ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เช่น   
              -  องค์ประกอบและจ านวนของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
              -  เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น 
              -  ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
              -  เอกสารและรายละเอียดที่ต้องน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เช่น  
รหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา รายการเครื่องมือ อุปกรณ์  ฯลฯ 
          7.3.2  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม/ถูกต้องของหลักสูตร 
          7.3.3  ทวนสอบรายละเอียดของหลักสูตร หากเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
ให้น าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาและน าเสนอขออนุมัติต่อประธานอาชีวศึกษา
จังหวัด หากเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ให้ส่งกลับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงใหม ่
   7.4  การน าเสนอหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
              เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรทวนสอบรายละเอียดของหลักสูตร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและน าเสนอขออนุมัติต่อ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด 
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   8. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
            เป็นข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาต้องด าเนินการในอย่างน้อย  
4 ประเด็น คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ
ชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

         8.1 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะของรายวิชา 
        8.2 จัดให้มีระบบการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีการติดตามประเมินหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
   8.3 จัดให้มีการประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ และสื่อการ
เรียนการสอน 

  8.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน 
  กล่าวโดยสรุป แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ สังคม 
ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การประกอบอาชีพเสริม การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดย
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น 2) ก าหนดคุณลักษณะ
อาชีพหรือการเขียนค าอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ 3) วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะ
ด้านทักษะ 4) วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้  โดยการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษาตามหลักสูตร 
ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการประเมินผลการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้   
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2559: 45-48) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู่งขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไป
ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน         
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไก
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สู่งขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 
(2561: 84-87) 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดย   
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
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จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสู่ง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
     ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อ
และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้     
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก  
ช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สู่งอายุ ส่งเสริมให้ผู้สู่งอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ เป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
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   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) 
การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความ
สามารพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
   5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม   
สุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ   
ที่ดีในทุกพ้ืนที ่
   6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
   7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดย (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2 ) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา 
  2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม       
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และท าประโยชนแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของ
รายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน              
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม และ
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เทคโนโลยีและ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสู่งอายุ โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
   1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติโดย (1) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและ
การเข้าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
   2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย       
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและ
สังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสู่งวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่  
   3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัย  
อย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน (4) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้างสรรค์สังคม     
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  
   4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองโดย (1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัวการเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
และการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการมีสวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆเพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ    
(5) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาใหกับชุมชน  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ 
     ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ท าให้การท างานร่วมกันหรือ
การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ ความร่วมมือจึงเป็นคุณลักษณะที่กลุ่มทีมหรือองค์กร           
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พึงปรารถนา ซึ่งหมายถึงการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การร่วมมือกัน การร่วมรู้ ร่วมคิด การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเพ่ือสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน โครเทอร์ (Crowther, 1996: 273) จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า ความร่วมมือเป็นพฤติกรรมการท างานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและการจัดล าดับ
ความส าคัญของเป้าหมาย เพ่ือน ามาท าแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการประเมิน
ศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงงานสมาชิกทุกคนต้องมีจิตส านึกด้านความ
รับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ในการท างานของตน 
 ด้านแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวไว้เกี่ยวกับความร่วมมือ อย่างเช่น ลูคัส 
(Lucas, 1998) ให้ความหมายความร่วมมือในการท างานขององค์กรว่า เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
บุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรในการร่วมกัน
รับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการท างาน มีกลุ่มร่วมมือสมาชิก มีการ
วิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง และรู้สึกว่าตนได้รับความไว้ วางใจจากผู้อ่ืน ส่วน ร็อบบินส์และฟินเลย์ 
(Robbins & Finley, 1998) ให้ความหมายของความร่วมมือในการท างานโดยเน้นความส าคัญว่า   
ทุกผ่ายจะให้การช่วยเหลือกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถท าให้ทีมคงอยู่ได้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับ มาร์ติน (Martin, 1999) ที่เสนอว่า ความร่วมมือในการท างาน
ไม่ใช่กระบวนการท างานแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล (Human Relationship) ในการ
ท างานร่วมกันของบุคคล 
  กล่าวโดยสรุป ความร่วมมือในการท างาน หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มาปฏิบัติการท างานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจไม่ต้องท าวาระการประชุมร่วมกัน การท างานร่วมกันดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบด้วย การวางแผนก าหนดเป้าหมาย ท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินการตามที่ก าหนด โดยสมาชิก
ทุกคนต้องมีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน สร้างพลัง และการช่วยเหลือกัน 

4. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ 
    เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ เกรเฮม และไรท์ (Graham & 

Wright, 1999) ได้ศึกษาความหมายของความร่วมมือจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยการศึกษาว่าจะน าความร่วมมือสู่การปฏิบัติได้อย่างไร รวมทั้งได้น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้
ในการสร้างตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ สร้างแบบวัดความร่วมมือ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความร่วมมือ
หมายถึง การท างานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรม ส่วนตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning)        
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2) การแบ่งปัน (Sharing) และ 3) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (Goal Achieving Activities) 
ส่วน เวลท์ และทัลเบิร์ท (Weltch and Tulbert, 2000) ได้ท าการวิจัยและสรุปว่า องค์ประกอบของ
ความร่วมมือมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประนีประนอมเพ่ือให้เกิดการเคารพความคิดใหม่และ
การเปลี่ยนแปลง 2) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอความคิด ความรู้สึก 3) การ
แก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจ าเป็น การระดมสมอง การปรับสิ่งที่ได้เพ่ือใช้ในการสร้าง
แผนปฏิบัติการ และการประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ 
ในขณะที่ เมซา พับลิซ สกูล (Mesa Public School, 2003) เสนอว่า ตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ
ประกอบด้วย 1) การค้นคว้า และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต่อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) 
การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม และ 5) การร่วมมือกับทีม นอกจากนี้ พลีเมาท์ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ 
(Plymouth State University, 2003) กล่าวถึงการร่วมมือว่า เป็นความสามารถในการสนับสนุน
เพ่ือนร่วมงานและท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันและตัวบ่งชี้ของ
ความร่วมมือประกอบด้วย 1) ความมุ่งม่ันพยายามท่ีจะร่วมมือ 2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
การสื่อสารที่แสดงการเคารพผู้อ่ืน 3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร่วมกันของกลุ่ม การ
ตระหนักและรับรู้งานของผู้อ่ืน 4) การตั้งเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญร่วมกับผู้อ่ืน และ 5) การ
ท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน 

 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การวางแผน   
2) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) การประนีประนอมเพ่ือให้เกิด
การเคารพความคิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง 5) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอ
ความคิด ความรู้สึก 6) การแก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจ าเป็น การระดมสมอง การปรับ
สิ่งที่ได้เพ่ือใช้ในการสร้างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 7) การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม         
8) การร่วมมือกับทีม 9) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 10) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็น
ร่วมกันของกลุ่ม การตระหนักและรับรู้งานของผู้อ่ืน  

5. การสร้างความร่วมมือ 
    กนกอร สมปราชญ์ และคณะ (2553) กล่าวว่า ความร่วมมือ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาองค์การสู่ความส าเร็จ เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพ่ือน
บ้าน การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้งในระดับหุ้นส่วนแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงระดับการวางแผน
สร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็นแบบแผน กล่าวได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิด
โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้าน ความเป็นชุมชน เพ่ิมความตระหนักใน
การยอมรับประโยชน์ในการขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการลดทอนความซ้ าซ้อน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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  ล าดับขั้นเพ่ือความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ (The Steps to Successful Collaboration) 
ความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ มีล าดับขั้นในการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Identify Stakeholder) ความร่วมมือจะประสบผลส าเร็จได้
ต้องมีการระบุถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจะได้ร่วมประชุมวางแผนก าหนดความต้องการ นิยาม 
เป้าหมายและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สู่งสุดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณประโยชน์ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ 

  2. การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม (Have Collaborators State 
Their Reasons for Wanting to Participate) หลังจากการก าหนดผู้เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่ง
อาจอยู่ในรูปตัวแทนองค์การหรือครอบครัวชุมชนแล้ว ต้องทบทวนอยู่เสมอว่าความร่วมมือที่
ด าเนินการอยู่ได้สนองความต้องการ โดยท าให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความต้องการและเป้าหมายของชุมชนแล้วหรือยัง 

  3. สร้างพันธสัญญาสู่ เป้าหมายร่วมกัน (Get a Commitment to Stated Goals) 
ความร่วมมือที่เกิดจากการสั่งการ จะไม่ท าให้เกิดจิตส านึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และหาก
ปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการก าหนดเป้าหมาย จะท าให้โอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน
การสร้างความร่วมมือมีน้อย ดังนั้นควรพิจารณาถึงข้อค าถามต่อไปนี้อยู่เสมอ คือ 1) ใครมีพันธะ
สัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 2) ใครคือผู้สนับสนุนหรือผู้ด าเนินการให้ประสบ
ผลส าเร็จ 3) ทุกคน มีทักษะเฉพาะ มีอ านาจหรือมีความรู้ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือหรือไม่            
4) ครอบครัวและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเมืองครั้งนี้อย่างไร 5) เราเป็นหุ้นส่วนที่สะท้อน
ความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือไม่ 6) ประโยชน์ของความร่วมมือจะมีความส าคัญกว่า
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ 7) เราเคยรู้มาก่อนหรือไม่ ว่าเคยมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มขององค์การและชุมชน
ในอดีต 8) ผู้บริโภคจะมีความส าคัญเท่ากับหุ้นส่วนใช่หรือไม่ 9) องค์การแต่ละแห่งมีกลุ่มทีมงานที่
พอเพียง และมีเงินทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมืออย่างพอเพียงในการด าเนินการวันต่อวันใช่
หรือไม่ 10) สิ่งใดที่สังคมและผู้น าจะต้องมีต่อการสร้างความร่วมมือ 

  4. การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Eshtablishing a Shared Vision) การสร้างความร่วมมือ
จะประสบความส าเร็จจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความ
หลากหลายอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจและการควบคุม การหลอมรวมความร่วมมือท า
ได้ดังนี้ 1) ในระหว่างอภิปราย ต้องช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยปราศจากการ
สร้างอาณาจักรทางความคิดส่วนตนจนเกินไป 2) สร้างให้เกิดภาวะที่ง่ายต่อการตัดสินใจด้วยค าถาม 
ได้แก่ ผู้ร่วมมือจะรักษาความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบได้อย่างไร ผู้ร่วมมือจะ
ย้อนกลับมาประเมินและจะประสบผลส าเร็จได้อย่างไร จะได้ฉลองความส าเร็จหรือไม่ และจะท า
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อย่างไร ผู้ร่วมมือทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการแบ่งปันอ านาจใช่หรือไม่ และประสบการณ์ใดที่ได้จาก
ครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านที่ได้น ามาใช้ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ 3) สร้างการยอมรับในนิยาม 
วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาค าถามได้แก่ กิจกรรมที่ด าเนินอยู่เป็นการให้โอกาสใน
การมีส่วนร่วมพอเพียงแล้วใช่หรือไม่ ทุกคนมีอ านาจในการตัดสินใจใช่หรือไม่ ทุกคนมีความเข้าใจ
อย่างแจ่มชัดต่อพันธะสัญญาแล้วใช่หรือไม่ การประชุมด าเนินไปอย่างไร และจะมีการสื่อสาร
ข้อสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการด าเนินงาน และพันธกิจต่าง ๆ ใช่หรือไม่ 4) สร้างและประกาศ
พันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมโดยการเน้นย้ าด้วยค าถามได้แก่ ใครคือผู้ที่จะปฏิบัติ
ตามพันธกิจเหล่านี้ สิ่งใดบ้างที่ต้องเตรียมการ และอะไรคือความปรารถนาของหุ้นส่วนทุกคน              
5) ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ ในขณะเดียวกันจะต้องมีการก าหนดเวลาในการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
หุ้นส่วนต่าง ๆ มีการก าหนดกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการสร้างบรรยากาศที่เป็นการให้
เสรีภาพในการใช้ภาวะผู้น าของหุ้นส่วนทุกคน 6) ให้โอกาสทุกคนแลกเปลี่ยนข่าวสารการประชุม มี
การเลือกประเด็นที่เป็นแนวคิดของแต่ละคนมาสื่อสารและอภิปรายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

 5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Developing a Collaborative Strategic 
Plan) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดความส าเร็จระยะยาวภายในสองถึง
สี่ปี ในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกคน ต้องร่วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งที่เป็นความวิตก
กังวล และร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากรที่ขาดแคลน เน้นมุมมองที่
หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆที่จะเกิดผลต่อองค์การและเพ่ือนบ้าน 
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริการจัดการ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
อ่ืน สร้างพันธะสัญญาความร่วมมือในการสร้างพันธกิจและเป้าหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของ
หุ้นส่วนทุกคน 

 6. การก าหนดข้อปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถร่วมก าหนดข้อปฏิบัติบางส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือ
เรื่องที่จ าเป็น ได้แก่ 1) เริ่มประชุมตามวาระที่ก าหนดให้ และมีเวลาเพียงพอต่อการอภิปรายในแต่ละ
ประเด็น 2) เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมอย่างตรงต่อเวลา และ 3) การใช้ภาวะผู้น าให้เกิดประสิทธิผล
เป็นกุญแจส าคัญที่จะด าเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้น าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสู่งเพ่ือแสวงหา
ข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 

 7. การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about Decision 
Making) ข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือจึงถือ
เป็นสิ่งท้าทาย การย้อนกลับไปทบทวนเพ่ือหาค าตอบของข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จการให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ หากปราศจากความ
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ไว้วางใจแล้วหุ้นส่วนทุกคนจะไม่ยอมเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากความไว้วางใจแล้วยังมี
ประเด็นอ่ืน ๆ อีกที่จะส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ โดยก าหนดให้
มีช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ ในการร่วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข้องใจหรือการยกย่อง ชมเชย      
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายทั่ว ๆ ไป และมีการก าหนดวาระที่จะสะท้อนผลของการ
ปฏิบัติตามจุดประสงค์นั้น 3) สื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษาทบทวนและน าไปสู่
ข้อสรุปในที่ประชุม และ 4) การแสดงความยินดีกับความส าเร็จหลังสิ้นสุดการท างานเพราะเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างหนึ่งต่อการสร้างทีมงาน 

  กล่าวโดยสรุป การสร้างความร่วมมืออาจกระท าได้ทั้งในระดับหุ้นส่วนแบบไม่เป็น
ทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็นแบบแผน กล่าว
ได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้าน ความเป็น
ชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ ในการขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วย
การลดทอนความซ้ าซ้อน ซึ่งความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ สรุปล าดับขั้นในการด าเนินการ 
ได้แก่ 1) ระบผุู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม 3) สร้างพันธ
สัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน 4) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม 5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ           
6) การก าหนดข้อปฏิบัติในการประชุม และ 7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 6. ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม        
พ.ศ. 2545) ได้ชี้น าการปฏิรูปภาคสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการกระจายอ านาจที่น าไปสู่การมีส่วนร่วม หรือการเพ่ิมบทบาทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาคน และส่งเสริมความ
เป็นธรรมในสังคม มีกฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
  มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
         (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
      (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
   (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
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 (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิน่ เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนิน 
การดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้    
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
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สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
  มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังนี ้
 (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไว้หลายหลากหลายแนวคิด เช่น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552: 180-181) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทาง
สังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทน
ของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมใน
ด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึกษา คือ การ
ให้บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบ
ความต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  
  ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public interest) 
ซึ่งความสนใจของประชาชนมีความหมายรวมถึงความต้องการของเยาวชน ความต้องการของชุมชน 
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และความต้องการของสังคม ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจ
ของประชาชนมีความส าคัญ ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือ จัดหา จัดระบบ 
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่คณะครู ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญในการจัดการศึกษา สถานศึกษาประสบความส าเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้อง
ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู่งขึ้น ใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน – 
สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมท าให้ผู้ปกครองมีความพอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา 
 สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2554: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความส าคัญหรือ
ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถ้าด าเนินงานโดยประสบความส าเร็จ 
กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้โดยใช้
องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา คือ  
  1. ความกระจ่างในจุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจน จะส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผู้กพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมายและมีความผู้กพันกับการ
น าออกใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์น าไปสู่เป้าหมาย
ที่ท้าทายยิ่งขึ้น และระดับการจูงใจสู่การท าเป้าหมายเหล่านั้นให้บรรลุผล  
  2. มีความผู้กพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระท าของครูและผู้บริหารในขอบข่าย
จ านวนหนึ่ง เป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันจะเป็นจุดรวมที่ส าคัญและเป็นจุดอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจ
ในอนาคต เมื่อเอกบุคคลเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีความผู้กพันมากขึ้นต่อ
การตัดสินใจเหล่านั้น  
  3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันให้กลไก
ส าหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเอกบุคคลขององค์การเป้าหมายให้กรอบ
ของข้อตกลงภายในทั้งหมดซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์  
  4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วย
เพ่ิมความสามารถขององค์การเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
ตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวน าที่มีประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารและคณะครู
เพ่ือวิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาค าตอบของปัญหาร่วมกัน  
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  5. ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการ
ปรับปรุงระดับพนักงานขององค์การเสียใหม่ โดยใช้การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ จะเห็นได้ว่า 
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและก าลังใจ
ของพนักงาน อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับและมีความผู้กพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  
  กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการมีส่วนร่วม
ของสังคมและประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของ
สถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมในด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ 
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน - สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้
ผู้ปกครอง และประชาชนมาเก่ียวข้องในกิจการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมท าให้ผู้ปกครองมีความ
พอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา    

 7. การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
     การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบ    
พหุภาคีเข้ามาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น  
     มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย เช่น พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล่าวว่า  ส าหรับประเทศไทยการ
จัดการศึกษาที่เป็นเพียงการด าเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงกลุ่มเดียว     
ไม่เพียงพอที่จะท าให้การศึกษากระจายอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชน 
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า 
“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดเรื่องเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร 
หรือสถาบันต่าง ๆในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่ วมของ
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ประชาชนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการก าหนดเป็น
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในการนี้ 
พบว่า การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เป็นกลไกส าคัญของการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
สนับสนุนและร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา   
  ประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาคือ การสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากท่ีจ าเป็นต้องเข้า
มามีส่วนในการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญ กับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน 
และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นความร่วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน สถานศึกษา องค์กรชุมชน 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ด าเนินอยู่
ในปัจจุบันในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรหรือ
สถาบันสังคมที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวนี้  ใครจะเป็นผู้จัดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษา บ้าน วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบการ 
เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือและผนึกก าลังกัน ขององค์กรที่มีใน
ท้องถิ่น/ชุมชนนั้น ๆ 
  แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว ยึดแนวคิดว่า เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
คนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียนเป็นส าคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรใน
ท้องถิ่นร่วมกันบนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจาก     
ฐานรากด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวกับผู้จัดการศึกษา บนความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
และสังคมไทย 
  สอดคล้องกับ อภิญญา เวชยชัย (2553: 25) มีแนวคิดว่าครอบครัวและชุมชน ต่างเป็น
เครือข่ายส าคัญของสถานศึกษาบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ซึ่งเท่าเทียมกัน ครอบครัวและชุมชน
ช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ 
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์
โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบันพบว่าครอบครัวและชุมชน ไม่เพียงแต่ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายร่วมกับ
สถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่งของสถานศึกษา เพราะเป็นต้นทุนทาง
ความคิด ความเสียสละ เอ้ืออาทร ที่สถานศึกษาสามารถพ่ึงพิงได้ตลอดเวลา ดังนั้นแต่ละสถานศึกษา
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ควรถือเป็นภารกิจที่ต้องรักษาเครือข่ายทางสังคมนี้ให้แข็งแกร่ง และต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของ
ต้นทุนทางสังคมนี้ไปพร้อมกัน 
  ในขณะที่ กมล สุดประเสริฐ (2554: 13) ให้ทัศนะว่า การจัดการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชนมีส่วนส าคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ควรด าเนินการประสานงานกับผู้ปกครองดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  การ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน 
 2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการศึกษา และความ 
ส าคัญของการเรียนของสถานศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเองให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ 
 3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม ่
 4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อม มีก าลังความสามารถ มีก าลังทรัพย์เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ 
  การมีส่วนร่วมในแง่ที่ว่าการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาของสาธารณะที่คน 
จ านวนมากที่สุดสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้หมายถึงเข้ามาท าหน้าที่ทดแทนรัฐ หากแต่เข้ามา 
ร่วมกับรัฐ ผนึกก าลังกับรัฐในกระบวนการอย่างใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
และแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายนอกห้องเรียน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ โรงเรียนและครู
จะต้องเปิดใจกว้างแก่การมีส่วนร่วมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาซึ่งก็คือชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ให้มีบทบาท 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2555: 2 – 17) ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาตามต าราเรียนแบบเก่า นอกจากจะท าให้
ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและอารมณ์ เพราะเนื้อหาวิชาการที่ตายตัว ไม่ท าให้ผู้เรียน
ตื่นตัวรู้สึกสนุกทั้งยังไม่เชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย มีชีวิตชีวาแก่ผู้เรียน เป็นเนื้อหาวิชาชีวิตที่เพ่ิมทักษะ 
ความ สามารถในการคิดอย่างรอบด้านและเชื่อมโยง ประเด็นส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือ ความ
เข้าใจอย่างใหม่ที่จะมองให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้ที่ชุมชนมี   
   2) การมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือด าเนินงานได้แก่ การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหาร
หรือจัดหางบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการท างาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ได้พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนคือลูกหลาน
ของชุมชนมีความสุขกับการเรียนรู้ ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   ส าหรับ ไวท์ (White, 1982: 18) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ประชาชนประกอบด้วยมุมมอง 4 มิติ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรท าและท าอย่างไร 
2) การมีส่วนร่วม เสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ 
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วม ในการประเมินผล 

  ในส่วนของ ประเวศ วะสี (2556: 73) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องของครูและสถานศึกษาเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมควรเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน วัด สถานศึกษาโรงงาน เพราะการศึกษาเป็นของทุกคน สังคมทุกมวล 
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าการจัด
การศึกษาเป็นของทุกคน ทุกส่วนของสังคม (All for Education) การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัด
การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพราะความ
จ ากัดด้านทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการก็ดี ท าให้การผู้กขาดใน
การจัดการศึกษาของรัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อใคร ๆ ในสังคมส่วนรวม สมควรที่จะระดมสรรพก าลังของ
คนในชาติมาใช้ประโยชน์ เพราะการศึกษายังเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคม การดึงชุมชน 
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิปปนนท์ เกตุทัต 
(2557: 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นภารกิจร่วมกันของปวงชนทุกสถาบัน ทุกองค์กรเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน กล่าวโดยสรุป ผู้ปกครองมีความส าคัญที่จะต้องให้
การศึกษากับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยผู้ปกครองจะต้องให้โอกาส 
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหากับนักเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่
จะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้พัฒนาไปตามศักยภาพ 
  กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันสนับสนุน 
และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกันอย่างเห็น
ได้ชัดประการหนึ่งคือต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยต้องจัดการศึกษาให้มีการ
ประสานสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของผู้ปกครองการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และมีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ 
เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันเพราะการจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
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ดังนั้นปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม ผู้ปกครอง และชุมชนควรส่งเสริมการเรียน
ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 1 
มาตร 8(2) และ (6) ก าหนดให้สังคม บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาที่จะน าไปสู่ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   

 8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล 
     องค์คณะบุคคล (Commission) คือ บุคลากรในกลุ่มท างาน กับองค์คณะบุคคลที่เป็น
คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนักการศึกษาได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการหรือการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นคณะ ดังเช่น ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2555: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
โดยองค์คณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมรับผิดชอบ ก าหนด
นโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไป
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล 
  ส าหรับ พิษณุ ตุลสุข (2556: 29-31) กล่าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว่า 
เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และร่วม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินการด้วย  ดังนี้ 
  1. ความหมายการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ 
      การบริหารในรูปคณะกรรมการ คือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไป
ร่วมกันรับผิดชอบ ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน 
เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไปปฏิบัติก่อให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
การมีส่วนร่วมดังกล่าว อาจด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการบริหารโดยตรง หรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุ่มของตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเป็น
คณะกรรมการทางการบริหารนั้น ๆ แทนสมาชิกเพ่ือให้การบริหารสามารถสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากที่สุด 
  2. องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการ 
      องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจจากการอภิปรายถึงเหตุผลการด าเนินการประกอบข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของการใช้ดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมีความเสี่ยงน้อยแต่มี
ข้อจ ากัด คือ ความล้าช้าในการด าเนินการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
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      2.1 ประธานคณะกรรมการ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็น
ฝ่ายตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการส าคัญต่อการควบคุมให้การประชุมเพ่ือการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ จึงควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเป็น
ที่ยอมรับของกรรมการทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
      2.2 รองประธานคณะกรรมการ จ านวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะ 
กรรมการ เพ่ือท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานคณะกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
      2.3 กรรมการมาจากตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงกรรมการ
โดยต าแหน่งแต่งตั้งข้าราชการประจ าด้วย จ านวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
เป็นหลัก 
    2.4 กรรมการและเลขานุการ จ านวน 1 คนต่อ 1 คณะกรรมการ มาจากฝ่าย
ข้าราชการประจ าหรือจากกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมและน าการประชุมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อความ ส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารอีกด้วย 
  3. หลักการบริหารแบบคณะกรรมการ 
      ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลของการบริหารโดยคณะกรรมการ ต้องใช้หลักการ
ประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหาร ดังนี้ 
    3.1 ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นตัวก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กิจกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่วงเกินหรือ
ละเมิดในสิทธิหรือภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครผูู้ปฏิบัติ 
   3.2 ต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการหรือภารกิจที่ปฏิบัติเพราะการท า
กิจกรรมและการใช้ดุลยพินิจต้องใช้การปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะกรรมการ
ไม่มีความรับผิดชอบ อาจท าให้กิจกรรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
   3.3 คณะกรรมการต้องถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพราะคณะกรรมการเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายคาดหวังในความเป็นกลางและการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
ทุกกิจกรรมที่บริหาร 
   3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการต้องไม่เข้าไปเพ่ือ
แสวงหาอ านาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพราะผลแห่งการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทุกคนโดยรวม และท าให้ระบบงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเสียหาย ไปด้วย 
  4. แนวทางของผู้บริหารในการบริหารในรูปคณะกรรมการ 
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    ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2555: 2-3) กล่าวถึง แนวทางของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจ
สับสนในการใช้อ านาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามได้ จึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 การบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝ่าย ดังนี้ 
         4.1.1 ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ าและท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง 
     4.1.2 ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อ านาจบริหารทางการ
ประชุม วินัจฉัย ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้ฝ่ายส านักงานน าไปด าเนินการ 
    4.2 บทบาทของฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกก าหนดไว้ชัดเจน ต้อง
ยึดถือบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หากไม่เข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่จะเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติได้ 
   4.3 ฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องประสานการท างานให้เข้ากัน โดยยึด
จุดหมายปลายทาง คือ ผลส าเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก 
   4.4 การใช้อ านาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใด ๆ จะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้อง ทั้งนี้ต้องใช้การ ประนีประนอมเป็นหลัก ควร
หลีกเลี่ยงการใช้มติหรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จะเหมาะสมยิ่ง เพราะสังคมของ
คณะกรรมการมีลักษณะคับแคบ ไม่ควรเกิดความเสียหน้าหรือแพ้ชนะกันในที่ประชุม 
   4.5 ผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต้องมีทีมงาน
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วย 
  ในขณะที่  สนธิรัก เทพเรณู (2552: 17) ได้กล่าวว่า การท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือองค์คณะบุคคลหรือการท างานเป็นกลุ่มเป็นคณะเชื่อกันว่าสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิดและประสบการณ์
ของบุคคลหลายคนเพ่ือพิจารณาปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผลและโดยหลักวิชาการ 
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือด าเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจ
จากวิธีหาความคิดเฉลี่ย ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน 
ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์แบบประชาธิปไตยในกรณีที่ไม่สามารถท านายผลล่วงหน้าได้ หรือในกรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องตัดสินใจแก้ปัญหาส าหรับเรื่องที่มีอิทธิพลหรืออ านาจของผู้มีผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้องซึ่งบุคคลคนเดียวไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่เหมาะที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้การบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถป้องกันความล าเอียงที่จะพึงมีขึ้นได้ ส่วนผลเสียที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้น คือ ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า สิ้นเปลือง ทั้งงานและเวลา ทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการ
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สมาชิกต้องรับผิดชอบในผลงานอย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิก
ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สิ่งใดก็ตามถ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแล้วมักดูเหมือนว่าไม่มี
ผู้ใดรับผิดชอบเลย 
                 เลขานุการคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ ถือเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการท างานของคณะกรรมการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องมีการตระเตรียมและปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้นต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านนโยบาย ทิศทางหรือ
แนวโน้มในอนาคต โอกาส ข้อจ ากัดและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในภาพรวมและเฉพาะกรณีตลอดจน
ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจพ้ืนฐาน มีการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่จะน าเข้าหารือในคณะ 
กรรมการวางแผนจัดท าปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณาไว้ล่วงหน้า เสนอแต่งตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์
เรื่องส าคัญ ๆ ก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุม จัดเตรียมเอกสารสรุปประเด็นส าคัญและเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง น าส่งให้คณะกรรมการศึกษาเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 - 7 วัน ชี้แจง
รายละเอียดเป้าหมาย หรือความต้องการในการพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ ให้ประธานกรรมการ
ทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง กรณีที่รับทราบภายในหรือคาดคะเนว่ากรรมการมีความคิดเห็นแปลก
แยกกันเป็นกลุ่มควรชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นส าคัญอย่างไม่เป็นทางการกับกรรมการบาง
กลุ่ม ที่คาดว่าจะท าให้ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ต้องการ และการประชุมจะ
รวนเรล่าช้า ทั้งนี้หากไม่มีข้อขัดข้อจ าเป็นจริง ๆ เลขานุการต้องน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมด้วยตนเอง 
โดยพยายามสรุปประเด็นให้ชัดเจน กะทัดรัดและเข้าใจง่ายรวมทั้งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วย
สนับสนุน ทีมเลขานุการต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซักซ้อมสนับสนุนและประสานการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี การน าเสนอ และการบันทึกรายงานการประชุม 
           นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการต้องน าบันทึกรายงานการประชุม
มาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการหรือกรรมการ
ท่านใดบ้าง และภารกิจดังกล่าวมีภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการต้องสนับสนุนหรือมีก าหนดการในการปฏิบัติ
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และรวบรวมน าเสนอผลหรือปัญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารงานในรูปคณะกรรมการเป็นการใช้กลยุทธ์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทางความคิด การปฏิบัติ การก ากับติดตามผล การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน โดยกลไกส าคัญของการปฏิบัติ คือ การแต่งตั้งหรือ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าไปรับผิดชอบท างาน ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและการอุทิศเวลา
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องเข้าใจชัดเจนตรงกันสามารถปฏิบัติได้และบทบาท
หน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการโดยเฉพาะเลขานุการและคณะเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลที่มี
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ความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความลล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีบุคลิกแห่ง
ความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีการวิเคราะห์ และคาดคะเนผลด้วยความแม่นย า ซึ่งองค์คณะ
บุคคลหรือคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย         
1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 2) คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 

  

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  ค าว่า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช้ค าเรียกที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น รูปแบบ 

หรือ โมเดล หรือ ตัวแบบ หรือ แบบจ าลอง หรือต้นแบบ เป็นต้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้ค าว่า 
รูปแบบ ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวิจัย   
ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบการ
พัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายของรูปแบบ 
                 รูปแบบ (Model) เป็นค าที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะ
หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจ าลองสิ่งต่าง ๆ หรือรูปแบบ
ในการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
    พลอเตอร์และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายค าค านี้ ไว้ใน 
Longman Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model   
ที่หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจ าลอง เช่น 
แบบจ าลองของเรือด าน้ า เป็นต้น Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model 
หมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นต้น ในขณะที่ บาร์โด      
และฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ว่า รูปแบบมีลักษณะเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะ 
หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยอธิบายว่ารูปแบบประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมา 
เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและ
การน าไปใช้ ส าหรับ โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล่าวว่ารูปแบบอาจสร้างเป็น
ของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆ จนถึง
รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่เป็นแบบจ าลองของ
วัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือ
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สัญลักษณ์ สอดคล้องกับ สโตเนอร์และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ที่กล่าวว่า 
รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นได้ง่ายขึ้น คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให้นิยามว่า 
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การแสดงโครงสร้างหลักของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปร และ ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้ 1) รูปแบบ คือรูปย่อของ
ความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จ านวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ 
ท าให้เข้าใจ ความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ 
โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ    
  นอกจากนี้ กู๊ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมาย
ของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้
ผู้เรียน ได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
หลักการ หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมตัวกันเป็นตัว
ประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสู่ตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายเป็นภาษาก็ได้ ส่วน ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008: 1) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) เป็น
แบบจ าลองขั้นตอนหรือระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่เขียนไว้ล่วงหน้า หรือ
สิ่งของที่เป็นตัวแทนที่แสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
(2556: 25-28) ให้นิยามค าว่า รูปแบบหรือแบบจ าลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอด
ความคิดความเข้าใจ จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวให้ปรากฏ โดยการสื่อสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ ภายใต้
หลักการอย่างเป็นระบบ และ ทิศนา แขมมณี (2560: 42) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า 
รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทางความคิดเพ่ือใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง แบบจ าลอง หรือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ จินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน รวมกันเป็นโครงสร้างหรือชุดขององค์ประกอบหรือเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม  
สามารถจ าแนกได้สองลักษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและรูปแบบจ าลองของสิ่งที่
เป็นนามธรรม 
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 2. ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74) 
ได้ศึกษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบนั้น ๆ และ ได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ การสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  

  1) Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ 
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2) Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัต ิ

  3) Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่าง บุคคลและบุคคลต่อสังคม  

  4) Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม 
ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ ของ
ผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้  
  ส าหรับ สไตเนอร์ (Steiner, 1998: 148) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ           
1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of ) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model 
or Model-of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่
รูปแบบหรือแบบจ าลอง เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  

 ในขณะที่ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งรูปแบบทางการศึกษาไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 
   1. รูปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue models) เป็นรูปแบบที่ใช้
หลักการคิดหาเหตุผล โดยใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และไม่ค่อย
ใช้ในสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ตัวอย่างของรูปแบบประเภทนี้ที่ใช้ในทางการศึกษา คือ 
รูปแบบที่เกี่ยวข้องขนาดของโรงเรียนหรือจ านวนของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับจ านวนนักเรียน
ที่เข้ามาและออกไป โดยที่จ านวนที่เข้ามาจากหลายแหล่งหรือหลายปัจจัย เช่น เกณฑ์อายุ เขตพ้ืนที่ 
การย้ายเข้ามาอยู่ของผู้ปกครอง ส่วนจ านวนนักเรียนที่ออกไปมาจากหลายแหล่งหลายปัจจัยด้วยกัน 
เช่นอพยพตามผู้ปกครองออกไปอยู่ที่อ่ืน ส าเร็จการศึกษาชั้นสู่งสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน์
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการท านายในอนาคตซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการก าหนด
นโยบายได้รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจาก
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การเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถังนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วย
นักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
   2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้วยการใช้ค าพูด
ภาษาท่าทางและรูปภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดจ าแนกเป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบที่อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ  แต่
รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการทดสอบ ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา 

  3. รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) เป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยและกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขา
จิตวิทยา รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันคือรูปแบบของ Guilford ที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน  
3 มิติ คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลลัพธ์ และด้านการจัดกระท า 

  4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้มากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาส่วนสาขาทางการศึกษา              
มีการใช้น้อยในการวิจัย แต่มีการน ามาใช้บ้างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้                  
มีประโยชน์ที่สามารถท าให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณและทดสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปของสูตร หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ได ้

  5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่
เรียกว่า Path analysis และหลักการสร้าง Semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แสดงความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน
และระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 และใช้ในการวิจัย
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) มาใช้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่าง
ง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผลการตัดสินใจ 
  นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า มีหลาย
ประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ได้แบ่งออก เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรือ



83 

อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อใน
การแสดงความ สัมพันธ์ของตัวแปร และรูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึน เป็นต้น  
     กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
รูปแบบที่ใช้นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และ
รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการบรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพ่ือให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิด
อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมด าเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยง การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การก าหนดขอบข่ายการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น และ
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

3. องค์ประกอบของรูปแบบ  
    นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท 

(Husen and Postlethwaite, 1994: 386; ทิศนา แขมมณี, 2560: 220) ได้แบ่งและอธิบายถึง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   1) รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้ 
   2) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่

ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
   3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ 

ช่วยสืบเสาะความรู้  
   4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
    ในขณะที่ บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล่าวว่า รูปแบบ

ประกอบ ด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะบาง
ประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
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1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และได้เสนอ
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด้วย 

   1. สถาบัน ( Institution) เป็นระบบของสังคมที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
แนวทาง และมีการน าเอาแนวปฏิบัติมาใช้อย่างสม่ าเสมอ หน่วยย่อยของสถาบันแบ่งออกเป็น บทบาท 
(Role) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งบทบาทจะเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล และใน
บทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะของต าแหน่งหน้าที่และสภาพซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันเป็นตัว ก าหนด
พฤติกรรมของผู้สวมบทบาท ในส่วนของความคาดหวังเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือ
สถาบันที่มุ่งหวังจะได้รับจากผู้สวมบทบาทที่สมบูรณ์ ควรก าหนดความสัมพันธ์กับบทบาทอ่ืน ๆ 
ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองท าให้การก าหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็นไปในรูปของการจัดล าดับขั้น โดย
ก าหนดให้บทบาทหนึ่งมีบทบาทต่อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต่อไปเรื่อย ๆ จนท าให้การด าเนินงาน
ของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. บุคคล (Individual) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม ทั้งนี้สถาบันจะ
ด าเนินการไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบด้านบุคคล ส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
สถาบัน 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disposition) โดยที่
บุคลิกภาพของบุคคลมีความส าคัญต่อการวางตัว การสวมบทบาท ความต้องการในการท างาน ในส่วน
ของความต้องการเป็นแนวโน้มในการพยายามท าตัวให้เหมาะสม และปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ลักษณะที่แน่นอนของแต่ละคน โดยมีความคาดหวังบนพื้นฐานในการแสดงออก 
  ส าหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุป
ควรประกอบด้วย  
   1. หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ในการก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 
   2. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่
ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้ 
   3. วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ในรูปแบบ โดยเรียงล าดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการด าเนินงาน 
   4. การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็นวิธีการ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ของรูปแบบนั้นประสบความส าเร็จเพียงใด เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน  
  ส่วน บราวน์และโมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980: 98) ได้สังเคราะห์รูปแบบ
ขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ
จัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี้ 
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ภาพที่ 2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems Model) ของ Brown and Moberg 
 

  นอกจากนี้ ศักดา สถาพรวจนา (2553: 55) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ
แนวคิด ส่วนที่ 2 คือ ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 คือ 
เงื่อนไขของรูปแบบ และ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญ
ของรูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญใน
การท าหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่ 
และล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น และจากผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558: 7-8) ที่ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความ
ร่วมมือ 4) องค์ ประกอบส าคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัยของ ภัทรวรรธน์ นิล
แก้วบวรวิชญ์ (2559: 42) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างเครือข่าย 2) 
องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการ รวมทั้ง
ผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 5) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทาง
วิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง พบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย  

สภาพแวดล้อม 

การตัดสินสั่งการ กระบวนการจัดการ 

โครงสร้าง เทคโนโลยี 
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   กล่าวโดยสรุป รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององค์การหรือ
งานบางส่วนขององค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถออกแบบองค์ประกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ได้
ทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากเกินไป การออกแบบรูปแบบ จึงก าหนด
เฉพาะองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบเท่านั้น โดยมีสมมุติฐานว่าหากองค์ประกอบเหล่านั้นท าหน้าที่
ตามที่ออกแบบไว้แล้ว การด าเนินงานขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค่อนข้างจะ
แน่นอน ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ควร
ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context) 
4) ตัวป้อนของรูปแบบ (Input) 5) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 6) กระบวนการของรูปแบบ 
(Process) 7) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารหรือการพัฒนางานมาเป็นกรอบในการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น              
2) เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น 3) ขอบข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น 4) กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น และ 5) คุณภาพผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ 
               นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด 
หลักการคล้ายกันโดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ พัฒนารูปแบบไว้ดังนี้ 
    สตรีกแลนด์  (Strickland, 2006: 3-5) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่ า 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) 
การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” สอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (Meason 
and Khedourri, 1985) ได้ เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้  1. รวบรวมปัญหา (Problem 
formulation) 2. สร้างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing the model) 4. การ
น ารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัว
สนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็น
กระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันตามล าดับ 
กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการน าไปใช้ส าหรับด าเนินงานใน 
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ขั้นตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 
3 การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม และขั้นตอนที่ 5 
การเผยแพร่นวัตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8-9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนารูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ 
   ในขณะที่ บุญชม ศรีสะอาด (2560: 10-12) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบว่า อาจกระท าได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็น
รูปแบบตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่อง
เดียวกันหรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้น
จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัย
สารสนเทศจากการศึกษาองค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรที่ส าคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือก
องค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรก าหนด
หลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย    
ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบายผลได้มาก เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
  2. ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้น
แล้วจ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรือแม้กระ
ทั่งได้รับจากการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่ง
จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือ
ทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในข้ันนี้บางครั้งใช้ค าว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การ
ทดสอบรูปแบบ การน ารูปแบบไปใช้จริง และการปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพ
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และแนวทาง การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพ่ือให้
ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. ลักษณะของรูปแบบที่ดี 
                 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้  
     เกตเซล และคนอ่ืน (Getzels and others, 1968: 30) ได้ให้หลักการของรูปแบบ                
ที่ดีไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
      1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิดและแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด     
ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาตามมาได้อีกด้วย 
        2. โครงสร้างของแนวความคิด และความสัมพันธ์ ดังกล่าว จะต้องสามารถปฏิบัติ 
(Operation) และวางอยู่ในรูปแบบขององค์การ (Organization) ได้ หมายความว่า แนวความคิดและ
ความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้อีกด้วย 
       3. รูปแบบจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยว
โยงกับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว 
  ส าหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นมี ดังนี้       
              1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship) 
               2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
               3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
                    4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา  
  สอดคล้องกับ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได้
กล่าวว่ารูปแบบที่ดี มีประโยชน์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

 1. รูปแบบควรจะน าไปสู่การท านายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการ
สังเกตที่น่าเชื่อถือได้ 

 2. โครงสร้างของรูปแบบควรจะแสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เป็นกลไกเชิง
เหตุผล ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา   

 3. รูปแบบควรจะให้ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การ
แสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น 
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 4. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่          
เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และการถดถอยจะน ามาใช้ในช่วงแรกของการ
ตรวจสอบ เพราะว่าอาจจะบอกได้ถึงตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ์
และการถดถอยจะสามารถน าสู่การสร้างรูปแบบได้ 
  กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา  4) รูปแบบควรจะให้
ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น 
 7. การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ 
  การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้
เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง อุทุมพร จามรมาน
(2552: 23) คือ 1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัว
แปร 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณ
ข้ามกาลเวลากลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites) 
 ส าหรับ อิสเนอร์ (Eisner, 1994: 192 - 193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดย  
การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่า 
การรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 
ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้ เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณาซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการตรวจสอบ 

 2. เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องที่จะตรวจสอบ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย 
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เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบอย่างแท้จริง 

 3. เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้
ความเชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

 4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็น 
ที่เชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ 
  ในขณะที่ พูลสุข หิงคานนท์ (2551: 53-55) ได้ศึกษาและสรุปว่า การทดสอบรูปแบบ
ทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส่วนการวิจัยทางการศึกษาด าเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
มากเกินไปบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งจึงประเมินโดยอาศัยความรอบรู้ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้การตรวจสอบแบบล าลองทางการศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ จินตนา 
ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ยังไดส้รุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
  1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง เฉพาะ
ประเด็นที่น ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
  2. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
เรื่องที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสู่งมาเป็นผู้วินิจฉัย เป็นการวัด
คุณค่าท่ีไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
  3. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ       
มีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และ
ความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง 
  4. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิย่อมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานตาม     
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละบุคคล นับแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ซึ่งมีการประเมินรูปแบบ
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 



91 

  สรวง วรอินทร์ (2558: 7-8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายงานส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และผลการประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับ ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ได้
วิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กเขต
ภาคเหนือตอนบน  พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการของรูปแบบ 
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียน ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของรูปแบบ ส่วนที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 5 
เงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็น
ความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
บนเขตพ้ืนทีสู่ง พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ 
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ  
2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน 
การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
  กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถท าได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบ
รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และในส่วนของการ
ประเมินรูปแบบส่วนใหญ่จะประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ 
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บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 
36 ล้านบาท เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่า
อุทัยธานี ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย-หนองฉาง (ข้างส านักงาน
ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 20 ไร่ 
 พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2541 และได้จัดการเรียนการสอนโดยในระยะแรกเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  
ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง (ปวส.) โดยมีการจัดการศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาการบัญชี 
และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในเขตภาคเหนือห่างจาก
กรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็นสถานศึกษา
หนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี 3 แห่ง คือ 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 สภาพเศรษฐกิจ 
  จากการท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการส่งผลต่อแนวคิดในการ
ปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของ กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชรและ
พิจิตร วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ประชากรในจังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพท านา ท าไร่ 
เลี้ยงสัตว์ และประมงน้ าจืด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นน าของประเทศไทย  (Rice Hub 
of Thailand) มีพันธกิจ คือส่งข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศและ
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ตลาดโลก วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัย
ผาสุก” โดยจังหวัดอุทัยธานีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้หัวหน้าส่วน
ราชการปรับแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด (ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 45,636 บาท/คน/ปี) และประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ก าหนด 37 ตัวชี้วัด จึงเป็นภารกิจที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องจัดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 สภาพสังคม 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดรูปแบบอาชีวศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่, โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน, โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน, รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือในภาพรวม
ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวต่อการศึกษาของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ต่าง ๆเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นอาชีพส ารองและอาชีพหลักให้แก่ตนเอง 

 ข้อมูลผู้เรียน 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่าง 
              อุทัยธานี 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที ่1/2562 รวม

ทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ปีที่ 1  ปีที่ 2 ปีที่ 3  รวม ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม  

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 40 37 29 106 10 - 10 116 
    - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิศึกษา) 20 26 22 68 - - - 68 
    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 20 16 11 47 10 - 10 57 
    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง (เรือนจ า) 20 13 14 47 - - - 47 
    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง (ทวิศึกษา) 20 7 22 49 - - - 49 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
    - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 20 18 10 48 10 - 10 58 
    - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิศึกษา) 20 17 - 37 - - - 37 
    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 16 13 49 - - - 49 
    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ (เรือนจ า) 20 13 14 47 - - - 47 
    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ (ทวิศึกษา) 40 - 48 88 - - - 88 

รวมท้ังสิ้น 240 163 183 586 30 - 30 616 
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 ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 6 อัตราก าลัง ปี 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

อัตราก าลัง จ านวน/คน 
ข้าราชการ   
 1. ผู้บริหาร 3 
 2. ข้าราชการครู 9 
 3. ข้าราชการพลเรือน - 
ลูกจ้างประจ า   
 1. ท าหน้าที่สอน - 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน - 
พนักงานราชการ   
 1. ท าหน้าที่สอน 13 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน - 
ลูกจ้างชั่วคราว   
 1. ท าหน้าที่สอน 9 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 18 

รวมทั้งสิ้น 52 

 
  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา 
  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่อาชีพ 
  

 อัตลักษณ์ 
  สุภาพชน จิตอาสา 
  

 เอกลักษณ์ 
  บริการวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นองค์กรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม น าสู่การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้ 
 

 พันธกิจ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเสริม วิชาชีพแกนมัธยมศึกษาโดยเน้นการใช้แผนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆของจังหวัด บูรณาการให้แผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและชุมชน
ท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนแต่ละระดับผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ครูผู้สอนเชียวชาญในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน 



96 

 เป้าประสงค์ท่ี 6  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 7  ร่วมกับโรงเรียนที่ท า MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. สาขาวิชาระดับ ปวช. ที่เปิด เพ่ือรองรับผู้เรียนที่ท า MOU 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และมีสถานที่ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 9  ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์ตามสื่อต่าง ๆ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น  
 เป้าประสงค์ท่ี 1  มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  มีผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนที่ ได้รับการประเมินตาม
แผนการเรียนรู้ มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้กับครูลุ
บุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  มีแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ผู้บริหารที่มานิเทศการสอนของครู 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  การจัดอบรมกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 เป้าประสงค์ท่ี 7  มีสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดตั้งสถาน
ประกอบการในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  ผู้เรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 เป้าประสงค์ท่ี 9  งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาเรียนได้จริง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ละวันส าคัญ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียน คณะลูกเสือ-เนตรนารี ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนเข้ารับการอบรมแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 บอร์ดประชาสัมพันธ์การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของอาเซียน 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  ครูและนักเรียนที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน 
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  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ ได้รับการส่งเสริม  ต่อยอดจาก
สถานศึกษา ครูที่มีผลงานวิจัยหรือจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
ของนักเรียน นักศึกษาและของครู 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 จัดท าแผนการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดท า SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผล และ
ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 ครจูัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูสามารถส่งถ่ายข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 การน าจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 มีห้องเรียนทฤษฎีประจ าสาขาวิชาที่มีสภาพสมบูรณ์ 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 มีการพัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
และชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 ออกหน่วยบริการชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 การอบรมให้กลุ่มอาชีพในชุมชน 
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    เป้าประสงค์ที่ 4 มีศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2. ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4. ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
  5. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ
ประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย 
  6. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    กลยุทธ์ที่ 2 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมนิเทศการสอนของครู 
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    กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาตามเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
    กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
วิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จักสัมมนาแลกเปลี่ยนละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
    กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนการประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของ
สถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    กลยุทธ์ที่ 4 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  
และชุมชนท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการละวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 



100 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็น ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
    1.1 ด้านความรู้ 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม   

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยการประเมิน ดังนี้ 
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
           สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
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กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน จามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้องบังคับเกี่ยวกับการจัดการทางการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
    2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
           สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
           สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชฯ 
    2.5 ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
           สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการจัดการการเรียนการสอนและฝึก
อาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยความร่วมมือกับเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้
ผู้ต้องขังมีวุฒิการศึกษาหลังพ้นโทษ และสามารถน าไปประกอบอาชีพสุจริตได้ 

  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 
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    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
           สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธรณชน 
    3.3 ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 
           สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ทหาร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐแปละเอกชน เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
  กล่าวโดยสรุป วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท 
เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่าอุทัยธานี 
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย-หนองฉาง (ข้างส านักงานขนส่ง
จังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร่ ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง (ปวส.) โดยมีการจัด
การศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในเขต
ภาคเหนือห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็น
สถานศึกษาหนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี 
3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา 
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สภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย
ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ ด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 โรง   
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่วมมือ          
4) องค์ประกอบส าคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 2) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบปลายภาคที่ 2 ของนักเรียนสู่งขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสู่งกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ร้อยละ 100 
  มงคล แสงอรุณ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษา
ขั้นตอนการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิชาการทั่วไป เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 9 ส่วน 
ได้แก่ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ความต้องการของสถาน
ประกอบการสมรรถนะของผู้เรียน การวิเคราะห์งานทดสอบสมรรถนะ การเสริมสมรรถนะ Social 
Media และตัวชี้วัดสมรรถนะผู้เรียน 2) การเสริมสมรรถนะของผู้เรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนการแนะน าชิ้นงาน ขั้นตอนการสาธิตปฏิบัติตามข้ันตอน ขั้นตอนประยุกต์สร้างชิ้นงาน และข้ัน
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ประเมินผลชิ้นงาน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นตอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
   สรวง วรอินทร์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
   ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย        
3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ           
2) ขอบข่ายงานส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือ และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ฉันทนา บุญจริง (2558) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในปีการศึกษา 
2550 จ านวนทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์  
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรระยะสั้น และด้านการปรับปรุง
หลักสูตรระยะสั้น 2. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. แนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 3.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และศึกษาขอบข่ายของสาระและมาตรฐานการ
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เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ 3.2 มีการน าหลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ไปทดลองใช้ และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ระหว่างการทดลองใช้ 3.3 มีการประเมินเอกสารหลักสูตร ภาษาที่ใช้
ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม สื่อให้เข้าใจและมีความชัดเจนในการน าไปสู่ การปฏิบัติ หรือไม่ และ
วิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ 3.4 มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นฉบับ ที่ผ่าน
การปรับปรุงแล้วให้สมบูรณ์ และน าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 อังคณา เรืองชัย (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท า
น้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นเรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยคือ ประชาชนในต าบล
ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน  
  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีข้อมูลที่สอดคล้องกันและมีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
หลักสูตรในระดับมาก 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท าน้ าสมุนไพร
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 คะแนน และ 3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ โดย
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความเป็นไปได้จากการสัมมนา
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1) ควรมีเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือควร
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มี 5 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) เป้าหมายเครือข่าย 
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ความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  3) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ                
4) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ เงื่อนไขความส าเร็จที่ 1 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเงื่อนไขความส าเร็จที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง การ
ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง 2) การสร้างรูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง และ         
3) การประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์    
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ 
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะ
ของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้
และ ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบ การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพ้ืนสู่ง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สู่งมีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างและ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้อ านวยการ รอง
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ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ จ านวน 
380 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบและแบบสอบถาม 
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1) กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน 1.1 ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
1.2 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 1.3 ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 1.4 ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 1.5 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 1.6 ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมส าคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและ
การสะท้อนผล 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบสู่งก
ว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  กานดา เข็มศร (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการด าเนินวิจัยแบ่งเป็น       
2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 1 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การเป็นคนเก่ง ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ปัญหาด้าน
การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มีแนวทางพัฒนาทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้1) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้ของครู สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนจัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 2) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่งสถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมให้
มีการนิเทศการสอนของครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิต
จริงของผู้เรียน ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3) 
การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง น าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมพี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 
จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 จินตนา ไทธานี (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ แรงจูงใจด้าน
ส่วนตัว แรงจูงใจด้านอาชีพและแรงจูงใจด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน 390 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า ศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าเรียนฝึกอาชีพ ในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีแรงจูงใจในด้านส่วนตัว เป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือด้านสังคม และมีแรงจูงใจในด้านอาชีพเป็นอันดับสุดท้าย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของ
นักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านส่วนตัว ได้แก่ ควรสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ แต่มีปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 2) ด้านอาชีพ ได้แก่ 
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รับคนจากศูนย์ไปท างานยังสถานประกอบการต่าง ๆ 3) ด้านสังคม ได้แก่ 
ควรมีการติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพ หรือดูงานด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เพ่ือใช้
เสริมประสบการณ์หรือประยุกต์กับอาชีพได้ 
  เรืองแสง ห้าสกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น 
โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตร 
ระยะสั้น โดยใช้โมดูลในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกและครูผู้สอน จากวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สังกัดส านักงาน 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการบริหารหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 8 ท่าน  
  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
องค์ประกอบ จ านวนทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          
(2) วางแผนการใช้หลักสูตร (3) ด าเนินการใช้หลักสูตร (4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรและ              
(5) ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสั้น พบว่า มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพ
ระยะสั้น ในการจัดท าโมดูลฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสั้น การ
ประยุกต์ใช้ IPO Model พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สู่งกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบด าเนินการตามรูปแบบ และเพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีและสถาน
ประกอบการ ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่ก าหนดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เริ่มจากร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และท าการวัดและประเมินผลร่วมกัน 2) การด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่สถานประกอบการต้องการ คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาช่างเดินสายไฟ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ช านาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ระดับมากท่ีสุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัย
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร



110 

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 2) เพ่ือประเมินผลการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 1.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นนี้  ได้จากการประยุกต์แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
UNESCO Model ซึ่งประกอบด้วย 2 วงจรคือ วงจรที่ 1 วงจรการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการประเมินความต้องการจ าเป็น (2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (3) ขั้นการทดลองและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ (4) ขั้นการประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ส าหรับวงจรที่ 2 วงจรการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (5) ขั้นการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (6) ขั้นการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (7) ขั้นการน าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะไปใช้จริง และ (8) ขั้นการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะ   
  นนท์ อนัคกุล (2560) ได้วิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการตามการรับรู้ของนักศึกษา ครู ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้น าชุมชน ในด้านหลักสูตร ด้าน
ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน ด้านการ
วัดและประเมินผล ตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้น าชุมชน ที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบประเมิน ค่าแบบลิเคิร์ต (Likert’s Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
และแบบสัมภาษณ์  

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพท าการจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยรวมอยู่ที่ระดับ
เป็นจริงมาก ปัญหาด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสถานที่ใช้สอน และฝึกงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการน้อย และผู้ส าเร็จการศึกษาไม่
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการวัด และประเมินผล โดยรวมอยู่ที่
ระดับปัญหาปานกลาง ได้แก่ การติดตามและประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง ความต้องการ
ด้านหลักสูตรและด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ที่ระดับความต้องการปานกลาง แนวทางใน
การจัดการฝึกอบรม ด้านหลักสูตร ควรส ารวจความต้องการของนักศึกษา และร่วมมือกับท้องถิ่น และ
แหล่งอาชีพ สถานประกอบการณ์ ปรับปรุงหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ด้านครู ผู้สอน ควรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อุทิศตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา 
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เอาใจใส่ทุ่มเทในการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ 80% ใช้
เทคนิคการสาธิต ด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน ควรปรับปรุงบริเวณรอบโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 
ถูกสุขอนามัย ด้านการวัดและประเมินผล มีการวัดผลการเรียนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติงานในทุก ๆ 
บทเรียนย่อย ควรใช้วิธีที่หลากหลาย และติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 นิติ นาชิต (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการน ารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอ านาจ ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการน า
รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอ านาจไปใช้ใน
สถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 5 คน และกลุ่มทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 24 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 2) แบบประเมิน
ความสอดคล้อง 3) ใบงาน 4) แบบทดสอบ และ 5) แบบประเมินการจัดการฝึกอบรม การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการน ารูปแบบการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอ านาจไปใช้ในสถานศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ 2) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการน ารูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอ านาจไปใช้ในสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพของค่า E1/E2 เท่ากับ 82.41/89.86 และมี
ผลการประเมินการจัดการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  อุไรวรรณ พูลสมบัติ (2560) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นสากล ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
สากล และเสนอยุทธศาสตร์และตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การก าหนด
ตัวชี้วัดและการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน สู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ก าหนดองค์ประกอบหลักคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วย
โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติ ระยะที่ 2 การเสนอยุทธศาสตร์และตรวจสอบความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน 
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  ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่
มีความเหมาะสม 53 ตัวชี้วัด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านวิชาการ 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการคิด 5) ทักษะการแก้ปัญหา 6) ทักษะชีวิต 7) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยค่าสถิติวัดความสอดคล้อง ขององค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี      
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะ 3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลโลก ซึ่งมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมาก 
  วศินี รุ่งเรือง (2560) ได้ประเมินเรื่อง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา โดยประเมินสมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัย รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ระดับชั้นปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 คน 2) ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 7 คน 3) ครูนิเทศ จ านวน 
1 คน และ 4) เพ่ือนร่วมงานของผู้เรียน จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
ตนเองและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยประเมินสมรรถนะผู้เรียนช่วงฝึกอาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ซึ่งผู้เรียนฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 จนถึงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ผู้เรียนในแต่ละด้านโดยรวม พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส าหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป อยู่ในระดับมาก 
  มณฑา บัวศิริ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การน าความรู้ไปใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการน าความรู้ไปใช้ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ในด้านการประกอบอาชีพ 
ด้านการยกระดับความรู้ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปรียบเทียบการน าความรู้ไป ใช้ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 3 ด้าน ประชากรที่ใช้ใน
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การวิจัย ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 
345 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เพชรบุรี น าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประกอบอาชีพ
น าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านยกระดับความรู้และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตน าความรู้
ไปใช้อยู่ในระดับมาก 2) ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ที่
มีเพศต่างกัน น าความรู้ไปใช้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึก
อาชีพระยะสั้น ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้นของหน่วยงานจัดฝึกอาชีพระยะสั้นของรัฐ ในแง่
ของความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดฝึกอาชีพระยะสั้น และการ
พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย อัตราประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่าง
แต่ละแห่ง รวมทั้งเสนอข้อพิจารณาปรับปรุงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่จัดการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
คือ อัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จการฝึกที่ติดตามได้นี้อยู่ในระดับที่ไม่สู่งเกินไป และมีแนวโน้มลดลง 
ผู้ส าเร็จการฝึกส่วนใหญ่มีงานท าตรงตามสาขาวิชาที่ได้รับการฝึกถึง 2 ใน 3 ของผู้เข้ารับการฝึกที่
ติดตามได้ และผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 75% ในอัตราที่
เพ่ิมข้ึนทุกป ี

 สุจินต์ วังใหม่ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือชุมชน
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ สร้างองค์ประกอบ และติดตามผลการด าเนินงานตามรูปแบบศูนย์
ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือชุมชน ใช้วิธีด าเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ พัฒนารูปแบบ และสร้างองค์ประกอบ คือ คู่มือด าเนินงาน คู่มือพัฒนาครูผู้สอน และ
คู่มือพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือชุมชน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
จ านวน 24 และ 12 คน ตามล าดับ จากนั้นด าเนินงานตามรูปแบบโดยการพัฒนาครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 148 คน เรียนตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 3 วิชา คือ วิชาช่างตัดผม ช่างซ่อมจักรยานยนต์และช่างเครื่องหนัง 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) และมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือด าเนินงาน คู่มือพัฒนาครู และคู่มือพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80 4.84 และ 4.87 ตามล าดับ) ครูผู้สอนและบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนามากที่สุด และมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังฝึกอบรมสู่งขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ประชาชนทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ย 72.93% และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
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ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากที่สุดที่ระดับร้อยละ 90.67 ส่วนที่เหลือน าไปใช้พัฒนาอาชีพเดิมและ
น าไปสร้างอาชีพใหม่ 
  ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน และพัฒนารูปแบบ 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1,932 คน จาก 322
โรงเรียน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการ
สนทนากลุ่มย่อยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน ด้านร่วมคิดด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมด าเนินการและด้าน
ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2. รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 หลักการของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลักความสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน หลักการพ่ึงตนเองของโรงเรียน และหลักการพัฒนาตนเองของโรงเรียน ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชน เข้ามาให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และ
เพ่ือน าเสนอแนวทางในการน ารูปแบบ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไปใช้ ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย มิติด้านหน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่  การวางแผนการจัด
องค์การการน า และการควบคุม ก ากับ ติดตาม ในมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป 
และในมิติคุณลักษณะของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ 
ส่วนที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และส่วนที่ 5 เงื่อนไข
ความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็น
ความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

  2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ  
   ดิน และ ราห์มาห์ (Din and Rahmah, 1994: 329) ไดศ้ึกษารูปแบบการมีสวนร่วมของ
ชุมชนกับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันตกของประเทศมาเลเชีย ในการพัฒนาใหนักเรียนใน ชนบท
ได้มีความสะดวกในการศึกษาเลาเรียน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ การ
สังเกต และการวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการมีสวนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนมี
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ทั้งแบบลางสู่บน (Bottom-up approach) และแบบบนลงลาง (Top-down approach) ในขณะที่
โรงเรียนในชนบทขาดการเหลียวแลจากรัฐมาก ผู้น าชุมชนตองใชวิธีการในการมีสวนร่วมเพ่ือแสวงหา
งบประมาณและวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนทางการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ผลการศึกษาในครั้งนี้
ท าใหมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการมีสวนร่วมแบบลางสู่บน (Bottom-up approach) อีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกของประเทศมาเลเชีย ซึ่ งเป็นพ้ืนที่ที่มีความแตกตางกันทั้ง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย 
   เดรก (Drake,1996) ได้ศึกษาเรื่องการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการศึกษาของชุมชน : 
มุมมองของผู้รับบริการ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยผู้รับบริการโรงเรียน St. Louis 12 แห่ง จ านวน 
115 คน เกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งเสริมหารมีส่วนร่วมในการศึกษากับชุมชน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการที่
จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การจัดเตรียมเนื้อหาสาระของโปรแกรมที่เหมาะสม 
ก าจัดอุปสรรคในการมีส่วนร่วม และการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักในโอกาสที่จะมีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
    ริเรย์ (Riley,1997: 155-167) ได้เสนอแนวคิดว่า การรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบ
เดียวกับเครือข่าย (Networks) และโรงเรียนควรด าเนินการรวมพลังโดยการสร้างเครือข่าย
ความส าเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น ความซื่ อสัตย์
และความไม่เห็นแก่ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา 
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา ให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดการบริหารโดยเครือข่ายในระดับโรงเรียนและสถาบัน
ต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1994 มีการจัดตั้งหน่วยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษา เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอ านาจการบริหารแล้ว 
ผลจากการบริหารงานโดยเครือข่าย ท าให้เกิดความเป็นธรรม มีการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้
   สก๊อต และ ทูเมย์ (Scott and Twomey, 1988) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปทานในระยะ
ยาวเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ความต้องการมีอาชีพของนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความเป็น
ผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า การที่บิดามารดาหรือครอบครัวของนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจด้วย
ตนเอง มีส่วนท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา   
   แอนซาร์ (Anzar, 1998) ได้ศึกษาส ารวจปัจจัยที่ส่งเสริมความคงทนของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาในบาโลกิสถาน ประเทศปากีสถาน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแล้ววิเคราะห์คุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในบาโลกิสถาน ประเทศ
ปากีสถาน โดยใช้โรงเรียนประถมหญิงที่คณะกรรมการการศึกษาหมู่บ้านตั้งขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา 
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ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านที่ศึกษาเป็นผลมาจาก 1) ความ
ต้องการของชุมชนในการแก้ปัญหาสภาพชุมชนโดยใช้การศึกษา 2) ธรรมเนียมปฏิบัติของความ
รับผิดชอบของชุมชนผ่านทางข้อตกลงที่เขียนขึ้น 3) การมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างกระตือรือร้นของ
ผู้เป็นมารดาในท้องถิ่น 4) บทบาทผู้อ านวยความสะดวก (NGO) ในการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องและการ
กระตุ้นแรงจูงใจของกลุ่มชน 5) การสื่อสารแบบเปิดระหว่างคณะกรรมการการศึกษาหมู่บ้านและผู้อ่ืน 
และความเป็นเอกพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้าน 

  เรเชน (Rechen, 2001) ได้วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 
สิ่งที่ถูกต้องที่ควรได้รับ พบว่า สมรรถนะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นตัวชี้
ทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตตัวบุคคลซึ่งเป็นทุนมนุษย์ อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการบริการ
และเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการติดตามงานและเป็นตัวขับเคลื่อนความส าเร็จที่ส าคัญขององค์การ
ประกอบด้วย 1) ความสามารถให้เกิดอิทธิพลหรือชักชวน 2) ทักษะระหว่างบุคคล 3) ความรู้ทาง
เทคนิค 4) ความสามารถในการจัดการกับความคลุมเครือ 

  แพนด้า (Panda, 2001) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์ เครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญตามสภาพแวดล้อมของประเทศอินเดีย พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ
มากกว่าจะประสบความส าเร็จที่มากกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุน้อยกว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจโดยที่ผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประสบความส าเร็จน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประสบการณ์การท างานในอดีตที่ต่างกันมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจ 
     คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and Ashworth, 2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความ
ร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ ข้อมูลภูมิหลัง
ผู้ตอบค าถาม (Background information) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment factors) รูปแบบ
การฝึกงาน (Training model) ปัญหาบุคลากร (People issues) ลักษณะความร่วมมือ (Background 
characteristics) และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships between 
institutions and industry employers) ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่มี
ประสิทธิผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน 
2) มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้น า
ทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
นวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วย
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เวลาและอ่ืน ๆ กับความเต็มใจที่จะลองท า 8) ความรู้ใหม่ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโรงสร้างขององค์การ 
   ชูนโนเวอร์ (Schoonover, 2005) ได้ศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบ ว่าสมรรถนะ
เป็นบทสรุปของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้นความรู้อย่าง
เดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะเว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นจะน ามาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบผลส าเร็จ จึง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น ความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของราคาใน
ตลาด ถอืเป็นความรู้แต่ความสามารถในการน าความรู้และความเข้าใจในความไม่แน่นอนของราคาใน
ตลาดมาพัฒนารูปแบบการก าหนดราคาได้นั้นจึงจะถือเป็นสมรรถนะ ทักษะอย่างเดียวไม่ถือเป็น
สมรรถนะ แต่ทักษะที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างชัดเจนถือเป็นสมรรถนะ ตัวอย่างเช่นความสามารถใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทักษะแต่ความสามารถในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดให้
แตกต่างจากคู่แข่งถือเป็นสมรรถนะ และสมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติแต่เป็นแรงขับภายในที่
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่ งที่เป็นเป้าหมายของเขา ตัวอย่างเช่นการต้องการ
ความส าเร็จเป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่ต้องการสร้างผลงานที่ดี แต่ความสามารถใน
การท างานส าเร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดจึงถือเป็นสมรรถนะ 
   เคเนดี้  และ เดรสเซอร์  (Kennedy & Dresser, 2005) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้าง
สมรรถนะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน สรุปว่าความฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะท าให้องค์การ
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสามารถที่ลูกจ้างน ามาใช้ในการจัดงานท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการท างานขององค์การต้องอาศัยความสามารถของคณะท างาน การ
จัดการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การก าจัดจุดอ่อนและก าจัดคู่แข่ง เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จต้องอาศัยกระบวนการและความสามารถ กุญแจส าคัญส าหรับองค์การที่จะประสบ
ผลส าเร็จจะต้องมีการวางแผนจัดบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ ซึ่งต้องค านึงถึงวิธีการจัดการกับ
ความสามารถอย่างไร จะจัดรูปแบบความสามารถเฉพาะได้อย่างไรให้เหมาะสมกับงานและจะจัดการ
กับผลกระทบต่อความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร 
   โรส และคณะ (Rose, Kumar, and Yen, 2006) ศึกษาวิจัยเรื่องพลวัตรของปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ พบว่า ระดับการศึกษาที่สู่งกว่าจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการ มีความรอบรู้และมีทักษะที่มีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจได้ดีกว่า ประสบการณ์การ
ท างานช่วยท าให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และยังช่วยให้พวกเขา
เข้าสู่ธุรกิจที่พวกเขาเคยท างานอยู่ได้ง่ายขึ้น โดยที่ประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จของธุรกิจ  

  นอร์วิซ และ อีแวนส์ (Norwich and Evans, 2007: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป 



118 

พบว่า มีหลากหลายวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้าน
การศึกษา โดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้น าเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เกิด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางด้าน
การศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการด้านการศึกษา โดยให้
ความส าคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซึ่งมีความ
จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  

 โอซีลิก และเฟอร์แมน (Ozcelik & Ferman, 2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ผลลัพธ์และความส าคัญในการท างานในประเทศตุรกี 
เป็นการตรวจสอบ จุดมุ่งหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management : HRM) รวมทั้งการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามมุมมอง
ต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ จากการสร้างทฤษฎีก่อนหน้านี้และหลักฐานที่สังเกตได้บางอย่าง กรอบ
ของสมรรถนะใหม่ได้มีการพัฒนาดีขึ้น จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการวิจัยเน้นการยืนยันการน า
สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทักษะและอุปนิสัยในองค์การต่าง ๆ สิ่งที่ค้นพบใน
การศึกษาครั้งนี้มีสิ่งที่ท้าทายเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างของบุคคลและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การท างานของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดการที่เหมาะสม 
สมรรถนะ ก็สามารถสร้างเสริมงานและมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการขององค์การ
และบุคคล 
 โดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการแบบผสมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การด าเนินการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอน 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  ๆ 
คือ หลักการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ขอบข่ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการของ
รูปแบบ จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารูปแบบซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี การทดลองใช้และการประเมินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น      ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาด้านหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (2561), ส านักมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชพี (2554), ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ทฤษฎี
วงจรคุณภาพของเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (1995) และหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ ไวท์ (1982)     
 

สร้างรูปแบบ 
รูปแบบการเสริมสรา้งสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทยัธานี ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 เปา้หมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชพีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนรว่มของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
                      วิชาชีพระยะสั้น 
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

 

ศึกษาสภาพและแนวทาง 
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี
 

ประมินผลการใช้รปูแบบ 
1. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประยกุต์ใช้ความรู้ ทกัษะปฏิบัติและทักษะการคิด เจตคติและกิจ 
   นิสยัที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ จนประสบผลส าเร็จ 
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน วิทยาลัยสารพัด 
   ชา่งอุทัยธานี ปกีารศึกษา 2561-2562 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
    หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเปน็ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนรว่มของชมุชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
5. จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
    โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย 
    สารพัดช่างอุทยัธาน ี
 

ทดลองใช้รปูแบบ 
1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการ 
   เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น เพื่อการเป็น 
   ผู้การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชพีอาหารและโภชนาการ หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 


