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บทที่ 1 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

        แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จัดขึ้นโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทย ทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อม ทางกาย  ใจ  สติปัญญา  
มีจิตส านึก  วัฒนธรรมที่งดงาม  และสู่คุณค่าของความเป็นไทย  มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ  โดยมีเป้าหมายมุ่งให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันเวทีโลก  โดยก าหนด
เป็นยุทศาสตร์  5  ประเด็น ประกอบด้วย  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา  ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม  ขยายโอกาสการด ารงการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัย
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ  และสร้างความ
เชื่อมโยงของแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับนโยบายของรัฐบาลเป็นส าคัญ  ผู้บริหารในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญของกรอบการด าเนินงาน  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสารมารถ ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานส่วนกลางต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เชิงแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
        ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม  2551  หมวด 1
มาตรา 6  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา  ในด้านอาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  ร่วมท าการยกระดับวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือสอดคล้อง
กับความถูกต้องของการตลาดแรงงาน  ในทางความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นมาตรการและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
ผู้รับการศึกษาให้ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ   และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะของผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  ถึงแม้การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรา 10  การจัดการ
อาชีวศึกษาต้องค านึงถึง  การมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคมและสถานประกอบการ  ในการก าหนดนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การมีระบบที่จูงใจในสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม  การมีระบบพัฒนาครูและคณาจารย์ของอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยมีกรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการศึกษาเข้าสู่โลก
ของการท างานเข้าด้วยกัน  (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  2551 : 1-5) 
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นโยบายแนวทางการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคม และเครือข่ายบุคลาการ
อาชีวศึกษา ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคมชมรมและเครือข่าย  เมื่อวันที่  18  มกราคม 
2556  เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบสมาคมชมรม
และเครือข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประสานงานการก่อตั้งสมาคมหรือ
ชมรม ในสถานศึกษากับผู้ประสานงานของส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาตามกลุ่มวิชาชีพ 
5 กลุ่ม คือ  1. กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม 2. กลุ่มวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง  3. กลุ่มงานพัฒนา
วิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ 4. กลุ่มวิชาหมวดทักษะชีวิต 5. กลุ่มด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและโดยให้แต่ละกลุ่มประสานงาน รวบรวมข้อมูลและพิจารณาหลักฐานเพ่ือขอรับรองการจัดตั้งสมาคม
หรือชมรมและโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ   

  การจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  มีสภาพปัญหาหลายด้านได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน การพัฒนาครู อาจารย์ การมีบทบาท การจัดสรรงบประมาณผู้บริหารในแต่ละสถานศึกษา  
นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัย ที่ เกี่ยวข้องด้านการอาชีวศึกษาได้มีผลสะท้อนถึงปัญหาการจัดการด้าน
อาชีวศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งประเทศ  ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา ดังนี้ (ที่มา : ควงนภา มครานุรักษ์ 
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) ) 

1) ด้านคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้และสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องน าไป
ฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง  นอกจากนี้ก าลังคนก็ผลิตออกมาขาดคุณลักษณะทางการสื่อสารด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์  และสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นการวิเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ  การแก้ปัญหางาน  การท างานเป็นทีม  ความรับผิดชอบในงาน  ความซื่อสัตย์  ความอดทน  
ความขยัน  มีฝีมือ  ตรงต่อเวลา  และภาวะการเป็นผู้น า 

2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาไม่ชัดเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการศึกษาควรที่จะ
ศึกษาต่อให้สูงขึ้นหรือเข้าท างาน ประกอบกับการเรียนการสอนยังไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

3) ด้านผู้สอน สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาขาดแคลนครู อาจารย์ ผู้สอน ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออก
ก่อนเกษียน ท าให้สูญเสียอัตราครู อาจารย์ผู้สอน 

     4) ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามลักษณะของงาน
หรือตามความต้องการของสถานประกอบการ 

     5)  ด้านความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถาบันหรือสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความมั่นใจเนื่องจากไม่มีประสบการณ์  การจัดการ
อาชีวศึกษามาก่อน นอกจากนี้ระดับปฏิบัติการยังมีการรับรู้น้อย 

     6) ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล รัฐมุ่งผลิตคนส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษา
มากกว่าด้านอาชีวศึกษา 
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     7) ด้านการบริหารการจัดการ กฎหมายการบริหารมีผลบังคับใช้แล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการส่งเสริมความรู้ และมาตรการบังคับใช้ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติอย่างไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ประกอบกับหน่วยงานส่วนกลางบังคับใช้กฎหมายการศึกษา เน้นการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรมากกว่าการ
ปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่งผลให้การปฏิรูปไม่ส าเร็จ 

     8) ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษาไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผู้ศึกษา 
ลาออกกลางคันจ านวนมาก  ส่งผลให้ประเทศขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ  ส่วนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ยังนิยมศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งปัญหาภาพพจน์ว่า  นักเรียนเกเร  ชอบชกต่อย  ทะเลาะวิวาท  รวมถึงผลการ
จัดการเรียนการสอนด้อยด้านคุณภาพส่งผลให้ผู้ปกครองไม่พร้อมส่งบุตรหลานเข้าเรียน ท าให้จ านวนหรือ
สัดส่วนของผู้เรียนเพ่ิมขึ้นได้ยาก  ผู้เรียนนิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.และ ปวส. ส่วนมากเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาในสาชาที่ไม่ตรงกับการเรียนในระดับ 
ปวช. และ ปวส.  

จากการศึกษางานวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บัณทิต อมรสิน , 2554 ) ถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการ
เรียนการสอนสาขาดังกล่าว ท าให้ ทราบถึงปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาครูผู้สอน ด้านการส่งเสริม
คุณภาพการสอน พบว่าขาดความกระตือรือร้นในการสอน หรือใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ด้วยความเคยชินโดย
ไม่มีการปรับปรุงการพัฒนารูปแบบวิธีการสอน ทั้งนี้ เนื่องจาก ขาดการอบรมพัฒนาความรู้ มีระดับปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย=3.98 และ ขาดแรงกระตุ้นด้านขวัญและก าลังใจ มีปัญหารองลงมา ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ วัสดุฝึกอย่างเพียงพอ เป็นต้น 

ตารางที่ 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหา   เกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ปัญหาด้านครูผู้สอน 
ปัญหาด้านครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับปัญหา 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านการสอน    
1. ความเพียงพอของครูผู้สอน 3.27 1.09 ปานกลาง 
2. ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 3.37 0.98 ปานกลาง 
3. ความเพียงพอของสื่อ และอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน 3.53 1.11 มาก 
4. การจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตินอกเหนือเวลาสอน 3.57 1.14 มาก 
5. ความต้องการด้านการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 3.98 0.91 มาก 
6. มีขวัญและก าลังใจจากผู้บริหาร  เพ่ือเสริมแรงการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.72 1.19 มาก 
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          จากความคิดเห็นของครูผู้สอน ได้น าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์กับข้อมูลและความคิดเห็น
ของกลุ่มที่ได้จาก การจัดสัมมนาเชิงระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเฉพาะด้าน (Focus Group ) พบว่ามีความ
สอดคล้องกัน  คือ ปัจจุบันสาขาวิชาเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ก าลังอยู่ในช่วงวิกฤตด้านคุณภาพและจ านวน
ขอครูผู้สอน เนื่องจากบางคนมีอายุมากขึ้น เกษียณอายุราชการ ครูรุ่นใหม่มีความช านาญในด้านทักษะน้อยลง   
และไม่มีทดแทนครูรุ่นเก่า เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่มีการบรรจุข้าราชการครู มาเป็นเวลานาน 
จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครู รุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่ ครูผู้สอนขาดขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที่ ขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการสอ เช่น การส่งเสริมให้ได้รับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะการสอน การสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
         จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ และ
ท าหน้าที่ รองประธานสมาคมชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ได้รับ
มอบหมายให้ เป็นผู้จัดการ   โครงการพัฒนาครู ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาให้ จากส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ให้ด าเนินงานจัดท าโครงการพัฒนาครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ซึ่งผู้วิจัย      ได้ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน  เป็นระยะเวลามา 32 ปี   มีความเข้าใจต่อสภาพปัญหา และสนใจ ทีจ่ะแก้ปัญหาดังกล่าว    โดยใช้  
การศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับ ความจ าเป็น และความต้องการ ที่ส าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
ภายใต้โครงการอบรมสัมมนา  ตามนโยบายในการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบ
ความร่วมมือของสมาคมชมรมวิชาชีพและเครือข่ายบุคลากรอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ ของครูแลบุคลากรอาชีวศึกษาให้ได้
มาตรฐาน และยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้เท่าเทียมเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานสากลตาม หมวดที่ 1 มาตรา 6 จาก พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการ
จัดการศึกษาเพ่ือผลิต และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับ   ช่างฝีมือ   ช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  
รวมทั้งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนการขาดแคลนครูผู้สอนในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรม
วิชาชีพและสถานประกอบการ 
           2.2 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ โครงการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่าย
สมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ ระหว่างการพัฒนาและติดตามผลภายหลังการพัฒนา 
           2.3 เพ่ือประเมินผล ความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ 
3. สมมติฐานการวิจัย  
          3.1 สภาพปัญหาด้านครูผู้สอน สาขาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพ
ปัญหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย สภาพปัญหาระดับมาก 
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           3.2 ผู้บริหารที่มีวุฒิสาขาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ และครูผู้สอนที่เข้าร่วมการพัฒนามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมใน โครงการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่าย
สมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ ผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ความเหมาะสมระดับ มาก 
           3.3 ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการพัฒนาครูสาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมระดับ มาก 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ด้านประชากร 
               1) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีส่ถานศึกษาเปิดท าการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
               2) ครู-อาจารย์ ที่สอนสาขาวิชาเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
                   4.2.1. ตัวแปรต้น คือ การประเมินโครงการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ
โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ  
                   4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บรหิารที่มีวุฒิสาขาช่างเชื่อมและเทคนิค
โลหะ และครูผู้สอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ที่เข้าร่วมพัฒนา 
          4.3 ระยะเวลาในการวิจัย 

     ปีการศึกษา 2556 - 2558 
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
          5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิ สาขาวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถานศึกษา ที่เปิดท าการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะจ านวน 20 คน ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง 
          5.2 ครผูู้สอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ที่เข้าร่วมพัฒนา ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 100 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ปัจจัยน าเข้า
(Input) 

กระบวนการ
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Out put) 

การประเมินผลรูปแบบ 
การฝึกอบรม 

 

ประเมินความเหมาะ 
ของรูปแบบการฝึก 
อบรมฝ่าย บริหาร 

ประเมินความเหมาะ 
ของรูปแบบการฝึก 
อบรมฝ่าย ครูผู้เข้าผู้
ร่วมการพัฒนา 
 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัด Focus group  

 

สรุปและน าเสนอโครงการ 

ศึกษาความต้องการ 

สร้างรูปแบบการฝึกอบรม 

 

 

ด าเนินการฝึกอบรม
ตามแบบแผนที่ก าหนด 

ออกแบบหลักสูตรการ   
ฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรม 

ประเมินความพึง
พอใจ ครูผู้เข้าร่วม
การพัฒนา 

การประเมินโครงการพัฒนาครูสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและเทคนิคโลหะ 
โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ 
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6.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

           6.1 เครื่องมือที่ใช้หาสภาพของปัญหาการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอน ได้แก่ แบบสอบถาม แสดง
ความคิดเห็นของครูผู้สอนถึง สภาพปัญหาและความต้องการ ด้านการส่งเสริมคุณภาพด้านการสอน 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ 
โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ โดยใช้รูปแบบ ซิบโมเดล (CIPP-Model) ประเมิน 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

6.3 เครื่องมือที่ใช้วัดการน าไปใช้ในการเรียนการสอน ใช้แบบสอบถาม และการระดมความคิดเห็น 
(Focus group ) ติดตามประเมินผล 5 ด้าน ประกอบด้านเนื้อหาข้อมูล เอกสาร สื่อน าเสนอ วิทยากร ด้าน
สถานที่ ระยะเวลาด้านการให้บริการกรรมการ เจ้าหน้าที ่ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  สาขางานเทคโนโลยีการตรวจสอบและการ
ทดสอบงานเชื่อมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          6.4 เครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ของผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและ
สถานประกอบการ 

6.5 เครื่องมือทางสถิติ   ได้แก่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ค่ามัธยฐาน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
หาค่าความเชื่อมั่น 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การประเมินโครงการหมายถงึ  การประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ โดยการประเมิน  4 ด้านได้แก่ 

            1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context   Evalution) หมายถึงการประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมและสถานประกอบการ 

            2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input   Evalution) หมายถึง การประเมินทรัพยากรและ
ความพร้อมในการด าเนินการโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้
เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ 

         3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evalution) หมายถึง การประเมินการบริหาร
โครงการในการด าเนินการโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่าย
สมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ 

            4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evalution)   หมายถึงการประเมินการผลที่ได้จาก
โครงการในการด าเนินการโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่าย
สมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ  
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โครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรม
วิชาชีพและสถานประกอบการ หมายถึง การพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะที่เข้า
ร่วมการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจากส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา 

องค์กรวิชาชีพ หมายถึง สมาคม/ชมรมครูที่ได้รับการรับรองและจดทะเบียน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะท่ีได้รับการรับรอง จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   หมายถึง การจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิค
โลหะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   หมายถึง การจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการที่มีวุฒิการศึกษาสาขาช่างเชื่อมโลหะ
เป็นหลัก ในสถานศึกษาที่เปิดท าการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ครูผู้สอน หมายถึง ครผูู้ท าหน้าที่การสอนรายวิชา งานเชื่อมโลหะ การทดสอบวัสดุ การตรวจสอบงาน
เชื่อม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่างที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่ให้ความรู้  ความเข้าใจในงานเชื่อม และงานทดสอบวัสดุหรืองานเชื่อม 
เป็นอย่างดี เป็นบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหาร ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการ หมายถึง  สถานประกอบการภาคเอกชน ที่ท าความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครูผู้สอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถาน
ประกอบการ 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูล การพัฒนาการเรียนการสอน ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะภายใต้โครงการอบรมสัมมนาโดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ  
 8.2 ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน จากการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
มีเครือข่ายร่วมกัน ขององค์กรสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และอาชีพการท างานของผู้เรียนในอนาคตการท างานภาคอุตสาหกรรม 
 8.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ
ตอบสนองภารกิจหลัก ในการพัฒนาครูผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพและเครือข่ายบุคลากรอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศีกษา 
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 8.4 เป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครูผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพ และเครือข่ายอาชีวศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 


