
บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในยุคโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เปนไปอยางรวดเร็วในประเทศตาง ๆ โดยมีระบบเศรษฐกิจและสังคมอาศัยฐานความรู (Knowledge-

Based Economy and Society) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการ

จัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติเจริญรุดหนา และมีศักยภาพการแขงขันในระดับเวทีสากลได 

โดยเฉพาะการศึกษาจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีโลก

ทัศนกวางไกลและทันสมัยในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  ไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศ

ในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดใหความสําคัญกับ 1) การสรางความพรอมในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐ

และเอกชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐาน 

ข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการท่ีเปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังใน

ประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 2) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาค

ภายใตบทบาทท่ีสรางสรรคเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษา

บทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู รวมท้ังรักษา

ดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 3) การสรางความเปน

หุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการ

สงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือ

ระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทย

ในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน (ธีรพงษ มหาวีโร, 2555, หนา 

34-36) 

การใหความสําคัญดานการศึกษาจึงเปนความจําเปนเรงดวนสําหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในป พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 

Asian Nation: ASEAN) หรือประชาคมอาเซียนจะรวมตัวกันเปนภูมิภาคเดียวกาวสูความเปนประชาคม

อาเซียน (กรมอาเซียน, 2552) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและขีดความสามารถในการ
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แขงขันในเวทีระหวางประเทศในทุก ๆ ดาน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ระดับ

โลกท่ีสงผลกระทบตอภูมิภาคประชาคมอาเซียน จากกระแสของการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป 

2558 ดังกลาว ทําใหสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนมีการตื่นตัวอยางมากในการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีการปรับกลยุทธในการสอนและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให

สูงข้ึน เพ่ือตอบสนองตอความตองการในอนาคต เชนเดียวกับสถาบันอาชีวศึกษาท่ีจะตองมีการ

ปรับตัว และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึนและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีไมใช

เฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตรวมถึงความตองการของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนดวย 

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดเตรียมการใหสถานศึกษาในอาชีวศึกษาดําเนินการใน

ดานตาง ๆ เชน 1) พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2) พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานานาชาติในระดับ

ประชาคมอาเซียนและภูมิภาค 3) จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการและเปนไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน และ 4) สงเสริมการ

เรียนรูในดานศาสนา ศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน โดยคาดหวังวาการ

ดําเนินการดังกลาวจะทําใหนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีคุณสมบัติท่ี

สามารถแขงขันในระดับประชาคมอาเซียนไดอยางดี เชน เปนผูท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี มี

วินัย สามารถใช IT ในการสื่อสารและคนควาขอมูล มีความรูภาษาตางประเทศ นอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ อีก 1 ภาษา สามารถผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไดรับใบรับรองในการ

สมัครไปทํางานในตางประเทศได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553) 

สถานศึกษาจึงถือเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหภารกิจดังกลาว

บรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากสถานศึกษาเปนเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีหนาท่ีถายทอดความรูใหผูเรียน

มีศักยภาพและทักษะอันจําเปนในการดํารงชีพ รวมถึงสรางบุคลิกภาพทางสังคมใหผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติตนใหมีคุณคาแกสังคมและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมได โดยหนาท่ีดังกลาวนั้นสถานศึกษาตอง

อาศัยบุคลากรทางการศึกษาเปนผูดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอน หากจะพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนตองเริ่มพัฒนาครูผูสอนเปนอันดับแรก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของไทยจึง

เปนความจําเปนเรงดวนอันดับแรกของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสู 

ประชาคมอาเซียน ซ่ึงบุคคลสําคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูก็คือ 

“คร”ู ครูยังคงเปนผูท่ีมีความหมายและปจจัยสําคัญมากท่ีสุดในหองเรียนและเปนผูท่ีมีความสําคัญตอ

คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพราะคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพของครู ครูเปนปจจัยสําคัญใน

ระดับโรงเรียนท่ีสงผลตอการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุด ทําอยางไรท่ีจะใหครูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

มีศักยภาพเปนครูเพ่ือศิษยอยางสมบูรณ มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการทํางานท่ีประกอบดวย 

ความรู ทักษะและทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มีการพัฒนาวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม (ไพฑูรย   
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สินลารัตน, 2557) เปนครูท่ีมีคา คือ เปนครูท่ีทํางานแตไมทําเงิน คิดถึงสวนรวมมากกวาสวนตน 

คนควาเพ่ิมพูนปญญา และเปยมไปดวยเมตตากรุณา (สุมน อมรวิวัฒน, 2555) ซ่ึงหัวใจสําคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาครูโดยเปนท่ียอมรับกันวา ครู คือ ปจจัยชี้ขาดในการปฏิรูปการศึกษา

และการพัฒนาท้ังปวง นั่นคือ ตองเนนการพัฒนาครูทุกดานกอนการปฏิรูปหรือการพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ 

โดยเชื่อวาเม่ือไดครูเกง ครูดี มีศักยภาพสูง จะทําใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาและมีระบบการศึกษาท่ี

เขมแข็ง ไดมาตรฐาน สามารถสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาครูอยาง

เปนระบบและมีความตอเนื่องท้ังกระบวนการผลิตครู กระบวนการใชครู รวมถึงการบํารุงรักษาพัฒนา

ครูให มีศักยภาพสูง จึงเปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษาท่ีจะตองกระทําอยางจริงจัง ดังนั้น

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญของการพัฒนาครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยไดระบุไวในหมวด 1 บทท่ัวโป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 9 (4) 

วา “มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง”  

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ี

ไดเสนอปญหาการพัฒนาครูวาขาดระบบการพัฒนาท่ีดี ครูยังไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยาง

เพียงพอจึงไมทราบวาแนวโนมใหมทางวิชาการ การวิจัยเชิงนวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติดาน 

การเรียนการสอน ประกอบกับมีหลายหนวยงานดําเนินการ ทําใหการพัฒนาไมเปนเอกภาพดาน

นโยบาย แผนและมาตรฐานท่ีชัดเจน การพัฒนาเกิดความซํ้าซอนไมเปนระบบไมตอเนื่องและ 

ขาดประสิทธิภาพ รวมท้ังไมตรงกับความตองการ ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน

ของครูตามแนวปฏิรูปได อีกท้ังการพัฒนาครูในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียน 

การสอน การประเมินผลท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันแยกกันในการอบรมทีละสวนไมเปนองครวม โดย

วิทยาการตางหนวยงานอีกท้ังรูปแบบการอบรมเนนการบรรยายทางทฤษฎีมากกวาการฝกปฏิบัติ 

วิทยากรขาดประสบการณตรงในการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน 

เปนสําคัญ ทําใหการฝกอบรมครูไมไดผลเทาท่ีควร นอกจากนี้หลังจากการอบรมไปแลว ไมมีการ

ติดตามผล และการนิเทศเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือครูมีปญหา  

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนอาชีวศึกษาโดยภาพรวมพบวา 1) ผูปกครองยังไมเขาใจ

แนวทางและวิธีการรับนักเรียนท่ีชัดเจน รวมท้ังมีคานิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในสถาบัน 

อุดมศึกษามากกวาสถาบันอาชีวศึกษา ทําใหแนวโนมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพลดลง 2) ยังขาดการ

วิจัยและพัฒนาดานการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ 3) ภาคประกอบการหรือผูผลิตใหความ 

สําคัญนอยตอการลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของกําลังคนท้ังระดับตนและระดับกลาง 4) ผูรับผิดชอบ

การอาชีวศึกษาขาดการรวมมือกับสถานประกอบการท้ังในภายในประเทศและตางประเทศอยางจริงจัง 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551, หนา 77) ซ่ึงสอดคลองกับกลุมติดตามและประเมินผล 
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สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (2557) ท่ีพบวา ปญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาเพ่ือการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาจําแนกเปนรายดาน มีดังนี้ 1) 

ดานการบริหารจัดการ ปญหาและอุปสรรคท่ีมากท่ีสุด ไดแก 1) ครูผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน

ภาษาอังกฤษมีไมเพียงพอ การจางครูชาวตางชาติท่ีมีคุณภาพยังทําไดนอยสงผลตอการเตรียมความ

พรอมดานภาษาใหแกผูเรียน รองลงมา ไดแก ขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินงานและกิจกรรม

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงไมเพียงพอในการ

บริหารจัดการ และนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนยังขาดความชัดเจน

และตอเนื่อง 2) ดานการเรียนการสอน ปญหาและอุปสรรคท่ีมากท่ีสุด ไดแก หลักสูตรการเรียนการ

สอนไมไดกําหนดการบูรณาการสาระประชาคมอาเซียน ทําใหการบูรณาการสอดแทรกความรูเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนไมไดทําในทุกวิชาและหลักสูตรยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน รองลงมา ไดแก 

บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการสอนเพ่ือบูรณาการเนื้อหาเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน และหนังสือ ตํารา คูมือ และสื่อการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีไมเพียงพอใหผูเรียนได

ศึกษาคนควา 3) ดานการสรางเครือขายความรวมมือ ปญหาและอุปสรรคท่ีมากท่ีสุด ไดแก ขาดการ

สนับสนุนในการสรางเครอืขายความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาในประเทศ

ประชาคมอาเซียน รองลงมา ไดแก การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในระหวางประเทศประชาคม

อาเซียนยังดําเนินงานไดนอยไมครอบคลุมทุกสถานศึกษา และการอบรมหรือประชุมวิชาการในการ

แลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการและวิชาชีพในระหวางประเทศประชาคมอาเซียนมีจํานวนนอย 4) ดาน

คุณภาพผูเรียน ปญหาและอุปสรรคท่ีมากท่ีสุด ไดแก ผูเรียนขาดทักษะและความรูพ้ืนฐานดาน

ภาษาอังกฤษ รองลงมา ไดแก ผูเรียนขาดความกระตือรือรน ขาดความสนใจและไมเห็นความสําคัญ

ของการเขาสูประชาคมอาเซียน และผูเรียนยังขาดความรูทักษะภาษาของประเทศประชาคมอาเซียน 

และยังสอดคลองกับการรายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(2553) เรื่องการศึกษาความตองการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคนของประเทศ 

พบประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา คือ 1) เม่ือวิเคราะหการผลิตกําลัง

แรงงานในระดับพ้ืนท่ี พบวา ผูจบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา (ป.ตรี/โท) มีจํานวน

มากเกินกวาความตองการในพ้ืนท่ี จึงเกิดความไมสอดคลองกัน ในการผลิตสวนท่ีผลิตเกินความ

ตองการจําเปน ตองไปหางานนอกพ้ืนท่ี มีเพียงบางจังหวัดเทานั้นท่ีมีการผลิตในสาขาวิชาท่ีเปนท่ี

ตองการ (อุปทาน) มากกวาจํานวนท่ีผลิตได (อุปสงค) 2) กลุมแรงงานระดับมัธยมหรือต่ํากวาลงมา มี

ความตองการกําลังคนมากกวาคนท่ีผลิตไดแตท่ีผลิตเกินกวาความตองการคือแรงงานสายชาง ปวช. 

และ ปวส. ข้ึนไป ซ่ึงมีการใชนอยในระดับกลุมจังหวัด โดยเฉพาะกลุมจังหวัดท่ีมีระดับการพัฒนาต่ํา 

อยางไรก็ตามพบวาหลายจังหวัดยังขาดแคลนแรงงานระดับบนท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 3) 

ปญหาความไมสอดคลองกันในเชิงปริมาณ พบวา สถานศึกษาดานอาชีวศึกษาผลิตกําลังคนไดไมตรง
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กับสาขาท่ีตลาดตองการ สวนปญหาความไมสอดคลองเชิงคุณภาพ พบวา ผูจบดานอาชีวศึกษาขาด

ความสามารถดานสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะดานสายงาน (Functional 

Competencies) นอกจากนี้ยังพบวาทุกกลุมแรงงานยังมีชองวาง(GAP) ระหวางระดับความสามารถ

ดานตางๆ ท่ีมีอยูกับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถในดานคอมพิวเตอร 

ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหา 4) คุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาบางแหงไม

เปนท่ียอมรับจากสถานประกอบการ สาเหตุเนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไมไดศึกษาความ

ตองการของสถานประกอบการ รวมท้ังการขาดความพรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคาร สถานท่ี 

และขอจํากัดของเงินอุดหนุนท่ีไดรับ 5) ครูท่ีสอนในระดับอาชีวศึกษา มีปริมาณ และคุณภาพไม

สอดคลองกับภารกิจ สงผลตอคุณภาพของนักเรียน ทําใหไมสามารถพัฒนาความรู ทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ 6) ภาพลักษณใน

การใชความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาบางกลุมสงผลตอทัศนคติ และการ

ยอมรับของผูปกครองและสังคม 

สวนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 กลุมติดตามและประเมินผล (2557) จําแนกเปนรายดาน มีดังนี้ 1) ดาน

การบริหารจัดการ ขอเสนอแนวทางท่ีมากท่ีสุด ไดแก ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานภาษา/

ครูตางชาติใหเพียงพอ สงเสริมใหทุกสถานศึกษาจางครูท่ีเปนเจาของภาษาหรือจัดหาครูอาสา 

จากตางประเทศมาสอนภาษาตางประเทศ รองลงมา ไดแก ควรสนับสนุนงบประมาณในดานบริหาร

จัดการการศึกษาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม และ

ตอเนื่อง ท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และควรดําเนิน การพัฒนาครูและบุคลากร

เพ่ือใหมีทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังภาษาประชาคมอาเซียนเบื้องตน โดยดําเนินการ

อยางตอเนื่องหลากหลาย และสามารถนําไปใชไดจริง 2) ดานการเรียนการสอน ขอเสนอแนวทางท่ี

มากท่ีสุด ไดแก ควรพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เนนการฝกพูดฝกปฏิบัติจริงในการเรียนและการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก 

ควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหสอดคลอง

ความตองการของตลาด แรงงานและสถานประกอบการ รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน มากข้ึน และควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับ

อาเซียนเพ่ิมมากข้ึน เชน ชมรม คายประชาคมอาเซียน เปนตน 3) ดานการสรางเครือขายความ

รวมมือ ขอเสนอแนวทางท่ีมากท่ีสุด ไดแก ควรมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาในกลุมประเทศ

ประชาคมอาเซียนดวยกัน รองลงมา ไดแก ควรสนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดาน

การเรียนการสอนกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียนใหมากข้ึนอยางเปนรูปธรรม และควร
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สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา และการศึกษาดูงานการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาของประเทศประชาคมอาเซียน 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เปนสถานศึกษาทางดานอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมของการจัดการศึกษา เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน เพ่ือใหการเตรียมตัวดังกลาวเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการ

พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมของบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ป พ.ศ. 2557 พบวา บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ยังขาดทักษะท่ีมีความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน ดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมสูประชาคม 

                อาเซียนปการศึกษา 2557 
 

ทักษะในการปฏิบัติงาน  X  ระดับ 

1. ทักษะทางดานสมรรถนะ 

2. ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 

3. ทักษะทางดานเทคโนโลยี 

4. ทักษะทางดานศิลปะ วัฒนธรรม 

2.73 

2.33 

3.15 

3.07 

ปานกลาง 

นอย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 2.82 ปานกลาง 

ท่ีมา : งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 
 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค จึงไดใหความสําคัญ

ในการท่ีจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะกาวสูประชาคม

อาเซียน เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญ และเปนตนแบบในการถายทอดองค

ความรูและการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนใหแกนักเรียน นักศึกษาเพ่ือยกระดับและ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ เปนท่ียอมรับของนานาชาติ ผูวิจัยใน

ฐานะผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ไดเห็นความสําคัญท่ีจะทําการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม 

อาเซียน ซ่ึงผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและการบริหารงาน อีก

ท้ังยังเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ สามารถนําขอมูลท่ีไดไปสูการกําหนดแนวทาง 

นโยบาย และวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของผูท่ีไดรับการพัฒนามากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. สรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. ประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

คําถามการวิจัย 

1. สภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในปจจุบันเปนอยางไร 

2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนมีลักษณะเปนอยางไร 

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีพัฒนาข้ึน มีคุณภาพดานความเหมาะสม และความเปนไป

ได   อยูในระดับใด 

4. ผลการใชรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีพัฒนาข้ึนเปนอยางไร  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.1  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาสภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
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1.1.1  สภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ 

อาชีพนครสวรรค 4 ดาน คือ 1) ดานสมรรถนะ 2) ดานภาษา 3) ดานเทคโนโลยี และ 4) ดานศิลปวัฒนธรรม 

 1.1.2  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน มีปจจัยท่ีเก่ียวของ 2 ดาน คือ   

        1) ปจจัยภายในท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 4 ปจจัย คือ 1.1) ปจจัยดานบุคลากร 

1.2) ปจจัยดานงบประมาณ 1.3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ และ 1.4) ปจจัยดานวัสดุอุปกรณและ

เครื่องมือ  

        2) ปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 4 ปจจัย คือ 2.1) ปจจัยดานการเมืองและ

กฎหมาย 2.2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 2.3) ปจจยัดานสังคมและวัฒนธรรม และ 2.4) ปจจัยดานเทคโนโลยี  

1.2  องคประกอบท่ีใชในการสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1.2.1  การจัดทํารางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย 

การอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน มีองคประกอบ 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค

ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) หลักการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) ข้ันตอนการนําโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช และ 5) ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.2.2  การตรวจสอบรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน จะตรวจสอบองคประกอบของรูปแบบใน

ดานความเหมาะสม และความเปนไปไดของรางรูปแบบท่ีสรางข้ึน 

1.3  การประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ 

อาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ทําการประเมินรูปแบบในดานความเหมาะสม และดาน

ความเปนไปได 

1.4  ผลการใชรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการ 

อาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการนําโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีไดจากการสรางรูปแบบ มาใชในการศึกษาผลการใชรูปแบบในครั้งนี้ 

 

  2.  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

2.1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ 
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การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน โดยใชแบบสอบถาม ไดแก 

  1)  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา

ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในปการศึกษา 2557 จํานวน 99 คน 

  2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา

ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในปการศึกษา 2557 จํานวน 73 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีเปนผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะท่ีทําหนาท่ี

ใหบริการแกผูเรียน 

2.2  ผูใหขอมูลในการเขารวมการสนทนากลุม เพ่ือศึกษาสภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับ 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

จํานวน 26 คน 

2.3  ผูใหขอมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํารางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก ผูบริหาร 

ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค และ

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ จํานวน 26 คน  

2.4  ผูใหขอมูลในการทําหนาท่ีตรวจสอบรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

การศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน 

2.5  ผูใหขอมูลในการทําหนาท่ีประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 

และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน  

2.6  ผูใหขอมูลในการศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก ผูเขารวมกิจกรรมในการดําเนินการโครงการ 

7 โครงการ จํานวน 917 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

3.  ขอบเขตดานตัวแปร  

3.1  ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย 

การอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

3.2  ตัวแปรตาม ไดแก       

   3.2.1 คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานความเหมาะสม และดานความ

เปนไปได  

 3.2.2  ความพึงพอใจของผูเขารวมรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.  ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย  

ผูวิจัย ดําเนินการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ปการศึกษา 2557 – 2558  

 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ 

ทัศนคติของบุคลากร ใหเอ้ืออํานวยตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง 

กระบวนการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสมรรถนะ 2) ดานภาษา  

3) ดานเทคโนโลยี และ 4) ดานศิลปวัฒนธรรม ในดานกระบวนการดําเนินงานท้ัง 4 ดานมีความหมาย

ดังนี้ 

2.1  ดานสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรู 

ความสามารถ ในทักษะทางวิชาชีพ การเตรียมแผนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน การวัดและ

ประเมินพฤติกรรมของผูเรียน การพัฒนาทักษะวิชาชีพแกผูเรียน และการพัฒนาทักษะการจัดลําดับ

การคิดระดับสูงใหแกผูเรียน 

2.2  ดานภาษา หมายถึง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู

ดานภาษาตางประเทศ อยางนอย 1 ภาษา และเปนผูท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดดี  

2.3  ดานเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหสามารถใช 

IT ในการสื่อสารและคนควาขอมูล รวมถึงการบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน 

2.4  ดานศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

การสงเสริมคานิยมดานศีลธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมดานสังคมกับทุกภาคสวน  

3.  การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การเสริมสรางศักยภาพดาน

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะสมรรถนะแรงงานใหตรงตาม
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มาตรฐานงานท่ีประเทศสมาชิกกําหนด สรางและพัฒนาศักยภาพครูผูสอน เพ่ือนําผลสูคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ใหเปนผูมีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษา

เพ่ือนบานตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ 

4.  สภาพการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานจริงใน

ปจจุบันเก่ียวกับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ วิทยาลัยการอาชีพ

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสมรรถนะ 2) ดานภาษา 3) ดาน

เทคโนโลยี และ 4) ดานศิลปวัฒนธรรม 

5.  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สภาพแวดลอม

ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.1  ปจจัยภายใน ประกอบดวย 

5.1.1 ดานบุคลากร หมายถึง สภาพจุดแข็งและจุดออนเก่ียวกับผูบริหาร ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เชน ความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติ และรูปแบบการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.1.2 ดานงบประมาณ หมายถึง สภาพจุดแข็งและจุดออนเก่ียวกับงบประมาณ 

หรือแหลงเงินทุนของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.1.3 ดานวัสดุอุปกรณ หมายถึง สภาพจุดแข็งและจุดออนเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช หรือสิ่งของท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.1.4 ดานการจัดการ หมายถึง สภาพจุดแข็งและจุดออนเก่ียวกับการกําหนด 

ขอบขายงาน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะการบริหารจัดการ

ของผูนํา การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การ

ประเมินผล ท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.2  ปจจัยภายนอก ประกอบดวย  

5.2.1 ดานการเมืองและกฎหมาย หมายถึง สภาพโอกาสและอุปสรรคเก่ียวกับ 

นโยบายทางการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายดานตาง ๆ ของรัฐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

5.2.2 ดานเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพโอกาสและอุปสรรคเก่ียวกับเศรษฐกิจ เชน 
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ภาวะทางการเงิน โครงสรางทางรายได การกระจายรายได เปนตน ท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.2.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง สภาพโอกาสและอุปสรรคเก่ียวกับสภาพ

ความเชื่อ ทัศนคติ ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสงผลตอวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.2.4 ดานเทคโนโลยี หมายถึง สภาพโอกาสและอุปสรรคเก่ียวกับกระบวนการ 

และระบบคิดคนสิ่งใหม นวัตกรรม การถายทอดเทคโนโลยีและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีท่ีใชในการติดตอประสานงาน การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ท่ีสงผลตอวิทยาลัยการ

อาชีพนครสวรรค ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.  รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของสิ่งตาง ๆ ท้ังท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรม ตั้งแต 

รูปแบบงาย ๆ ไปจนถึงสลับซับซอน อาจเปนการดําเนินงานเพ่ือใหเปนมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง แบบดําเนินงานโครงการเพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เพ่ือใชในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

8.  การประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 

นครสวรรค เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การพิจารณาคุณภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนใน 

2 ดาน ไดแก ดานความเหมาะสม และความเปนไปได ซ่ึงเปนไปตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ี

กําหนดคุณสมบัติไว 

9.  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพ ซ่ึงเปนสถานศึกษาสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

10.  ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

11.  ครู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติงานสายผูสอนอยูในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ประกอบดวย 

ครูสาขางานเครือ่งมือกลและซอมบํารุง สาขางานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานเครื่องมือกล 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขางานกอสราง สาขางานบริหารธุรกิจ สาขางานคหกรรมศาสตร และสาขา

งานพ้ืนฐาน 

12.  บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานสายสนับสนุนในวิทยาลยัการ 

อาชีพนครสวรรค ประกอบดวย เจาหนาท่ีงานสารบรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี พนักงาน

บริหารท่ัวไป หัวหนาหมวดสถานศึกษา ผูชวยพัสดุ และเจาหนาท่ีงานตาง ๆ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
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1. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคไดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนําข้ันตอนของรูปแบบไปใชในการพัฒนาและไดผล

เชิงประจักษในโครงการอ่ืนๆได 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค มีความรู ความสามารถ และมี

ทักษะในการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงสามารถนําไปใชในการพัฒนานักเรียน 

นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา สามารถนํารูปแบบท่ีสรางข้ึนไปประยุกตใชในการ 

พัฒนาบุคลากรของหนวยงานตนเองได 


