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ค ำนิยม 

 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคคล*ท้องถิ่น*สังคม
และประเทศชาติ*เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาก าลังคนในทุก*ๆ*ด้านอย่างต่อเนื่อง
มั่นคงและยั่ งยืนโดยเป็นไปตามศักยภาพของบุคคล*การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ควรยึดหลักการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการก าหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานของตนกับสถานศึกษา 
การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา 
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง*ให้ร่วมมือกันวางแผนจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนสูงขึ้น ความส าเร็จ ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด ท าให้ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ 
มีทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการ*และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์*ขอชื่นชมผู้บริหาร
และทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและร่วมกันในการด าเนินการจัดท ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 ขอชื่นชม ยกย่อง และขอขอบคุณ ในความตั้งใจการบริหารจัดการการศึกษาและ 
การขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย ผู้อ านวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และได้จัดท าผลงานวิจัยฉบับนี้เพ่ือประโยชน์และน าไปใช้  
เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การวางแผน ปรับปรุง หรือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเ พ่ือขับเ คลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2) สร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการสังเคราะห์เอกสาร ศึกษาสภาพการสอบถาม
ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้ สอน 87 คน  เครือข่ ายความร่วมมือประกอบด้วย 
สถานประกอบการ 120 คน มหาวิทยาลัย 1 คน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 39 คน รวม 248  คน 
ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาสภาพ 
และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ลพ บุ รี  ด า เนิ น การ (ร่ าง) รู ป แบบ การพั ฒ นาเครื อข่ ายความร่ วมมื อ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  9 คน 
รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุ รี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน ได้มาโดยการเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
จ านวน 7 โครงการ ปีการศึกษา 2562 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
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ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบสอบถาม แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการ แบบรายงาน และแบบประเมินรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ พบว่า สถานศึกษาควรร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  และ 
การประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผล  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ผลการ ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 
ถึ งเดื อนเมษายน 2563 ด าเนิ นการและเป็ นไปตามแผน  มีผลการประเมินความพึ งพอใจ 
ของผู้ ร่ วมโครงการทั้ ง 7 โครงการ ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ใช้ในการ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ 
ระดับปานกลาง เป็นระดับมากที่สุด  
           4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้
รูปแบบ คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561 
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้ าราชการครู  พนักงานราชการ ท าหน้ าที่ สอน ลูกจ้ างชั่ วคราวท าหน้ าที่ สอน 
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บุคคลในหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
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ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 4) จ านวนเครือข่าย
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the state and guidelines of 

collaboration network development to formulate the educational quality of Vocational 
Education of Lopburi Technical College. of 2) to create the model of collaboration 
network development to formulate the educational quality of Vocational Education of 
Lopburi Technical College. 3) to experiment the model of collaboration network 
development to formulate the educational quality of Vocational Education of Lopburi 
Technical College. and 4) to evaluate the use of the collaboration network development 
model for educational quality formulation of Vocational Education of Lopburi Technical 
College. 
 The research procedures consisted of four steps: 1) to study the state and 

guidelines of collaboration network development to formulate the educational quality 

of Vocational Education of Lopburi Technical College. by using content synthesis, one 

administrator, eighty-seven teachers, collaboration including one hundred and twenty, 

University one person, public/private organization thirty-nine peoples, total two hundred 

and forty-eight peoples. Collaboration network institute were selected by Stratified 

Random Sampling. Moreover, five experts were chosen by Purposive Sampling for 

interview, 2) to create the model of collaboration network development to formulate 

the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College, using 

content synthesis from to study the state and guidelines of collaboration network 

development to formulate the educational quality of Vocational Education of 

Lopburi Technical College. The procedures (draft) the model of collaboration 

network development to formulate the educational quality of Vocational Education 
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of Lopburi Technical College, by nine experts .Including the checking and confirm the 

quality of the model of collaboration network development to formulate the 

educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College, by five 

experts and by purposive Sampling, to create model and handout of the the model 

of collaboration network development to formulate the educational quality of 

Vocational Education of Lopburi Technical College, 3) to experiment the model of 

collaboration network development to formulate the educational quality of Vocational 

Education of Lopburi Technical College, 7 projects academic year 2019 4) the model was 

evaluated of collaboration network development to formulate the educational quality 

of Vocational Education of Lopburi Technical College, by the participants according to 

projects to verify the development model with questionnaires evaluation form for 

participants, report form and model assessment. The data were analyzed by percentage 

mean, standard deviation and content analysis. The findings revealed as follows:  

 1.  The state of collaboration network development to formulate the educational 
quality of Vocational Education of Lopburi Technical College, was at moderate level., and 
guidelines of collaboration network development was found that the educational 
organization should cooperate with collaboration network to determine the collaboration 
network development goal of Vocational Education  
 2.  There were four elements of the model as follows: 1) the strategy collaboration 
network development of vocational education, 2) the collaboration network development 
process of the vocational education, 3) the operations to formulate the education quality 
with collaboration network, and 4) to evaluate of collaboration network development to 
formulate the educational quality of Vocational Education. 
 3. The result of the experiment the model of collaboration network development 
to formulate the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College 
with participants through seven projects by one academic year, the starting from May 2019 
to April 2020 had achieved according to experimental plan, the opinion and satisfaction of 
participants toward s to seven projects were at highest level. The achievement of project 
participants by self-assessment before and after participating in all seven projects used in the 



ช 

experiment. The model of the model of collaboration network development to formulate 
the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College. The 
participants have a knowledge and understanding increased from knowledge and medium 
level of understanding were at highest level. 

4.  The results of the evaluation of the collaboration network development model 
to formulate the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College 
revealed as follows: 1) The learning outcome of the learners after using collaboration 
network development model in academic year 2019 was higher than in academic year 2018 
2) The achievement of collaboration network development model to formulate 
the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical College. According to 
the opinion of the administrators, government officials, government employees teaching 
temporary employees, teaching duties people in the organization, collaboration network 
Institute was at highest level. 3) The opinion about the collaboration network development 
model to formulate the educational quality of Vocational Education of Lopburi Technical 
College. administrators, government officials, government employees teaching temporary 
employees, teaching duties people in the organization, there were opinions on the model in 
terms of suitability the possibility and the advantage were at highest level. 4) There were 
increasing organization network after using the model of Lopburi Technical College. The 
impact of operation based on the model collaboration network development model to 
formulate the educational quality of vocational education of Lopburi Technical College., 
30 networks. 5) Awards received from the implementation of the model collaboration 
network development model to formulate the educational quality of Vocational Education 
of Lopburi Technical College, it make the academy School Administrators and learner for 28 
items. 
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ควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  161 
 8 แผนกำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  168 
 9 แนวคิด ทฤษฎี หลักกำร เอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  179 
 10 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ และ 
  หน่วยงำน/องค์กรเครือข่ำยควำมร่วมมือ  184 
 11 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับสภำพกำรพัฒนำรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  185 
 12 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับสภำพกำรพัฒนำรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ด้ำนกลยุทธ์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  186 
 13 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับสภำพกำรพัฒนำรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ด้ำนกลไกขับเคลื่อนคุณภำพด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  187 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี    หน้า 
 14 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับสภำพกำรพัฒนำรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ด้ำนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด 
  กำรอำชีวศึกษำ  189 
 15 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับสภำพกำรพัฒนำรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ด้ำนกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำเครือข่ำย 
  ควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  190 
 16 ผลกำรสัมภำษณ์แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพ         
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  192 
 17 ผลกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำ 
  เครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  194 
 18 แสดงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติของร่ำงรูปแบบ 
  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  196 
 19 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำย 
  ควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  
  องค์ประกอบที่ 1  208 
 20 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  
  องค์ประกอบที่ 2  210 
 21 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือ     
  ขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 3  212 
 22 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
  เพ่ือกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 4  216 
 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี    หน้า 
 23 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ 
  องค์ประกอบ ที่ 1  กลยุทธ์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  222 
 24 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ 
  องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภำพด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  223 
 25 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ 
  องค์ประกอบที่ 3  กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนคุณภำพด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  223 
 26 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ 
  ขององค์ประกอบที่ 4  กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำเครือข่ำย 
  ควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  224 
 27 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ในภำพรวม ของควำมเหมำะสมและ 
  ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพ 
  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  235 
 28 แผนกำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน   
  คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  234 
 29 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
  และปฏิบัติหน้ำที่  238 
 30 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรีในภำพรวม  239 
 31 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้วย 
  เครือข่ำยควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  241 
 32 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
  และปฏิบัติหน้ำที่  242 
 33 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำย 
  ควำมร่วมมือวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  243 
 



ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี    หน้า 
 34 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 

 กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือสนับสนุน  
 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  245 

 35 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
  และปฏิบัติหน้ำที่   246 
 36 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรสัมมนำวิเครำะห์ สังเครำะห์ช่องว่ำงของอุปสงค์อุปทำนผู้ส ำเร็จ 
  กำรอำชีวศึกษำด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  247 
 37 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำวิเครำะห์ สังเครำะห์ช่องว่ำง 
  ของอุปสงค์อุปทำนผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  249 
 38 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
  และปฏิบัติหน้ำที่  251 
 39 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  252 
 40 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
  ด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  254 
 41 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 
  และ  ปฏิบัติหน้ำที่  255 
 42 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  256 
 43 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 

 กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ำย 
 ควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  257 
 



ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี    หน้า 
 44 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
  และ ปฏิบัติหน้ำที่  259 
 45 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  กับโครงกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำด้วยเครือข่ำย 
  ควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  260 
 46 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน/หลังเข้ำร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  ด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ในภำพรวม  262 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคคล*ท้องถิ่น*สังคม 

และประเทศชาติ*เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาในทุก*ๆ*ด้าน 
อย่างต่อเนื่องและมั่นคงตามศักยภาพของบุคคล*การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพถือว่า 
เป็นการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย*ในสังคมโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบท
เศรษฐกิจและสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล*(Digital*Revolution)*การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 
4.0 (The*Fourth Industrial Revolution)*ท าให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่*ๆ*เข้ามาแทนท่ีก าลังคน
ที่ไร้ฝีมือและทักษะต่ า ธุรกิจมีการปรับตัวเกิดต าแหน่งงานและอาชีพใหม่*ๆ*หลายอาชีพ*ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนและการผลิตก าลังคน 
ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่*ดังนั้นการจัดการศึกษา 
ต้องยึดหลักการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรม 
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรหน่วยงานของตนและสถานศึกษา*การสร้างสภาพที่ เ อ้ือ 
ต่อความส าเร็จเช่นนี้*จะท าให้เกิดพลังการพัฒนาสถานศึกษาที่เข้มแข็ง*อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคง 
ในการพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพและความยั่งยืนตลอดไป*ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*ฉบับที่*12 
(พ.ศ.*2560–2564) ที่จะพัฒนาประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง*และยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน*สังคม*และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ 
ในทุกด้าน ได้แก่*การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์*เทคโนโลยี*และ
นวัตกรรมซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาด 
แรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้ าหมาย
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี*ก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่ กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี*มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย*มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
มีทักษะความรู้*และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ที่รวดเร็วระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต*สร้างเครือข่ายปรับหลักสูตรการผลิตครู ที่เน้นสมรรถนะและ
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สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง*ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการ*ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยง*ให้ร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) กล่าวว่า ได้น าแนวนโยบาย 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*ฉบับที่*12*น ามาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ*พ.ศ.*2560-2579 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน*การวิจัย
และนวัตกรรม*เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายผลิตก าลังคนมีทักษะ
ที่ส าคัญมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยจะต้องมีการผลิตก าลังคนระดับกลาง และระดับสูงในสาขาวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น*ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
รัฐเอกชน สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.*2551 หมวด 1 บททั่วไปมาตรา*6*การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝ กอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ*เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ในด้านวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค*และระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ 
ใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรูในทางทฤษฎีอันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะ 
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ มาตรา*7* 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
การมีสวนร่วมของชุมชน*สังคม*และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิต และพัฒนา
ก าลังคน*รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (5)*การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการ 
มีสวนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ (6)*การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560)*จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.*2560–2579 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีค่านิยมเป็นเป้าหมายในการปลูกฝัง
ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่*คุณธรรม*คุณภาพ*ความร่วมมือ*ความเป็นมืออาชีพ*โดยมีความคาดหวัง 
ตามเจตนารมณ ์การจัดการอาชีวศึกษา*“ผู้ส าเร็จการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ*มีคุณธรรม คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”*ก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
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การพัฒนาสู่ประเทศไทย*4.0*มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะทาง*ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอาชีวะเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาล*สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย*ให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา*ของบุคคล*ครอบครัว*ชุมชน*องค์กรชุมชน*องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอกชนสถาบันศาสนา*สถานประกอบการ*และสถาบันทางสังคมอ่ืน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สมศักดิ์ เอ่ียมดี (2556)*จากการวิจัยการจัดการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
ในปัจจุบัน*มีปัญหาในการด าเนินงาน*ไสว อุทุมประเสริฐ*(2557) พบว่าการจัดการศึกษารูปแบบ
เครือข่ายมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร*แผนปฏิบัติการ ขาดการติดต่อ สื่อสารการประสานงาน 
ขาดงบประมาณสนับสนุน*และผลการวิจัยของ สรัญญา จุฑานิล (2556)*พบว่าจัดการศึกษารูปแบบ
เครือข่ายมีปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานในรูปแบบเครือข่ายคือ *วิธีการท า งาน 
ของระบบราชการไม่สอดคล้องกับบริบท ของการท างานเป็นเครือข่ายท าให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้
ระบบการท างานดังกล่าวยังเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายขององค์กร ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ราบรื่นการติดต่อสื่อสารการสื่อความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน*ความไม่ไว้วางใจระหว่างหน่วยงานราชการ
กับภาคเอกชน*และปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานได้ให้ข้อเสนอแนะ ต้องสร้างให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน*มีกลไก ในการท างาน*และระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีส่วนร่วม*เปิดเผย*โปร่งใส*ควรลดบทบาทภาครัฐและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน*ภาคเอกชน 
เป็นหลักในการพัฒนา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*2*ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา*กระทรวงศึกษาธิการ*มีภารกิจจัดการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.*2560-2579*ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา*จัดการเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ*(ปวช.)*ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง*(ปวส.) ระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของนักเรียน*นักศึกษา*ผู้ปกครอง
สถานประกอบการ*และชุมชน*ท าให้นักเรียน*นักศึกษาเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง*และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ปัจจุบันมีนักเรียน*นักศึกษา*จ านวน*7,446*คน จัดเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่*จัดการอาชีวศึกษา
เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา*โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่หลากหลาย จัดการศึกษาตรงตาม 
ความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ*จัดการเรียนการสอน 5*ประเภทวิชา*คือ*ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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ประเภทวิชาศิลปกรรม*และประเภทวิชาคหกรรม*โดยแบ่งเป็นแผนกวิชา*จ านวน 19*แผนกวิชา
ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน*แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ*แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง*แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์*แผนกวิชา
เมคคาทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม*แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  แผนกวิชา 
คหกรรมศาสตร์*แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ*แผนกวิชาการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม  
แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์*แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จากการศึกษา
ข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ย้อนหลัง 5 ปี  ตั้ งแต่ปีการศึกษา 
2557–2561 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
จ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังตาราง
ที่ 1  

 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา
 2557 – 2561 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

สถำน
ประกอบกำร 

มหำวิทยำลัย 
หน่วยงำน

ภำครัฐ/เอกชน 
รวม 

2557 268 1 98 367 
2558 306 1 99 406 
2559 319 1 104 424 
2560 329 1 109 439 

2561 342 2 111 455 
 

ที่มำ : งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, 2561 
 
 จากตารางที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายร่วมมือเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ทั้งนี้เพ่ือรองรับการฝึกงาน และการเรียนในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษา เพ่ิมขึ้นทุกปี เช่นกัน ในด้านการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีแผนกวิชา จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ  ดังตารางที่ 2  
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ตำรำงท่ี 2  แสดงกิจกรรมความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับเครือข่าย 
 ความร่วมมือ ในปีการศึกษา 2557-2561 
 

ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนแผนกวิชำจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำย 

กำรพัฒนำ
หลักสูตร 

กำรพัฒนำ
ครู 

กำรพัฒนำ
กิจกรรมกำร

เรียนรู้ 

กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม 

กำรพัฒนำ
ระบบนิเทศ

และ
ประเมินผล 

2557 15 - 15 2 - 
2558 16 1 16 - 1 
2559 18 3 18 3 3 
2560 18 4 18 4 4 
2561 19 6 19 8 6 

 

ที่มำ : งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, 2561 
 

จากตารางที ่2 จะเห็นได้ว่า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจ านวนมาก 
แต่มีกิจกรรมความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในด้านต่าง ๆ ไม่ครอบคลุม 
ทุกแผนกวิชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามของสถานศึกษา  
มีข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา ดังว่า ควรเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างเครือข่าย  
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
อย่างต่อเนื่องทุกสาขาวิชา 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีดังกล่าว 
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยฯ*ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เ พ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย เทคนิคลพบุรี ให้มีคุณภาพ 
มีความเหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้*ท าให้ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนและเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้*มีทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นรูปธรรมจากการศึกษาวิจัย 
อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี *อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร  
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ในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*และสถานศึกษาอ่ืน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
วัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์เฉพำะ 
1.  เพ่ือศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ         

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
3.  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเป็น*4*ตอน*ดังนี้* 
ตอนที่*1*ศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
1.1 กำรศึกษำทฤษฎี หลักกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

      ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิดทฤษฎี 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)  
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA)*และ
แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาของ ปาริชาติ*วลัยเสถียร (2550) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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เสรี*พงศ์พิศ (2558)*ภัทรวรรธน์*นิลแก้วบวรวิชญ์*(2559) เวสลี่ย์ (Wheatly,*1999)*อี.*มาร์คแฮนสัน 
(E.*Mark*Hanson, 2003) และ SABER (System Assessment and Benchmarking for Education 
Results) ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011)  

      ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)* 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)* 
3. แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)  
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
5. วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) และแนวคิดการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 6. SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) 
(World Bank)  
               ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                 ตัวแปรที่ศึกษา สภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
                ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

      ศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 
         1.2*ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

     ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบในการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครั้งนี้ จากแนวคิด
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และสภาพปัจจุบันในการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
          ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
                ประชำกร*ได้แก่ *ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัย เทคนิคลพบุรี 
ประกอบด้วยบริหารสถานศึกษา*จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 248 คน เครือข่ายความร่วมมือ
จ านวน 455 คน รวมจ านวน 707 คน ดังตารางที ่3 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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                กลุ่มตัวอย่ำง*ได้แก่*ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*และเครือข่าย 
ความร่วมมือ จ านวน 248 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie*and Morgan)*บุญชม*ศรีสะอาด  (2554:*43)*ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random*Sampling)*การสุ่มอย่างง่าย*(Simple*Random*Sampling) 
ดังตารางที*่3 
 
ตำรำงท่ี 3  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*จ าแนกตามสถานภาพ 
               ปีการศึกษา 2561 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4 1 
คร ู 248 87 
เครือข่ายความร่วมมือ 

- สถานประกอบการ 
 

342 
 

120 
- มหาวิทยาลัย 2 1 
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 111 39 

รวม 707 248 

 
                ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                 ตัวแปรที่ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี             
               ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
               ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 1.3 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

      ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากแนวคิด 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และสภาพปัจจุบันในการพัฒนาเครือข่าย



9 

ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ใน 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

      องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  
2.การพัฒนาแรงจูงใจ 3.การพัฒนาศักยภาพ 4.การบริหารจัดการเครือข่าย 5.การพัฒนาความสัมพันธ์
และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

      องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 2.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.การ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 

    องค์ประกอบที่  3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ            
มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 2.พัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.พัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 5.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด
การขับเคลื่อนคุณภาพ 2.ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ 

     ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
                กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา หรือการบริหารสถานศึกษา 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
     กลุ่มท่ี 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสบการณ์ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
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                ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
                 ตัวแปรที่ศึกษา แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี        
                ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
                 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 
 

ตอนที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

2.1 วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 

      ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
                1. จากผลสรุปเอกสาร หลักการ ทฤษฎี  

     2. ผลจากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในตอนที่ 1  

      3. ผลจากแบบสอบถาม และผลการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์ยกร่างเป็นองค์ประกอบ 
เพ่ือน าหลักการสู่การปฏิบัติ 

   ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค 
 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี       
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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         2.2 (ร่ำง) รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุม
คุณภาพ (Deming Cycle : PDCA)  แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา และSABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) 
(World Bank, 2011) ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
              องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
        องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
  องค์ประกอบที่ 4  การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการจัดการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและผู้บริหารสถานประกอบการ ในการยกร่าง รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2.3 ตรวจสอบและยืนยันคุณภำพของรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการ พัฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยประยุกต์จากแนวคิด 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 198-204) ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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  ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูล*ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนา
รูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ โดยการเลือกแบบเจาะจง*(Purposive*Sampling)*จ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ  
 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  

 2) เป็นนักวิชาการหรือครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  

 3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิ 

ด้านการบริหารหรือด้านการพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

     ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2.4  จัดท ำคู่มือรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี น ามาจัดท าเป็นคู่มือ ประกอบด้วย 
             1. ค าน า 
                 2. หลักการ      
                 3. วัตถุประสงค์ 
                 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
                 5. รายละเอียดโครงการและการด าเนินกิจกรรม 
                 6. การรายงาน การติดตามและประเมินผล 
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 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทุกขั้นตอน น ามาเรียบเรียงเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ 
 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา คู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
               ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 คู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
  ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ 
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
                ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ตามคู่มือในการด าเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบ (7 โครงการ) ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
   1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
   2.  โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   3. โครงการสัมมนาวิ เคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 องคป์ระกอบที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
   7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ดังนี้   
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
                  1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผล 
ในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่าย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน  
 องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
    2.  โครงการการระดมทรัพยากรและความมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน  
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
    3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 85 คน  
    4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผล 
ในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 คน   
    5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก 
คือ เป็นผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 150คน    
    6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย  
ความร่วมมือ  ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ เป็นครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 30 คน    
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 องคป์ระกอบที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
    7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผล 
ในการเลือก คือ ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 60 คน    
 
               ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา หลังการทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 7 โครงการ ผู้วิจัยประเมินผลโครงการ  
ทั้ง 7 ดังนี้ 
                1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
                 2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ  
               ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการใน ปีการศึกษา 2562 
 

ตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
     ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
     ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากแบบติดตามและแบบประเมินผล 
     ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
       กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดังนี้   
                 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือขับเคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล จากแบบติดตามผลการเรียนของงานวัดผลประเมินผล  
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน*จ านวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 
8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive*Sampling) 
 4.3*ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน*จ านวน 12 คนและบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 
ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง*(Purposive*Sampling)   
 4 .4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ เ พ่ิมขึ้นหลังใช้ รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ผู้ให้ข้อมูลจากแบบติดตามจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ ของงานความร่วมมือ 
 4.5*รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผู้ให้ข้อมูลจากแบบติดตาม
รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ของงานประกันคุณภาพ 
     ขอบเขตด้ำนตัวแปร     
       ตัวแปรต้น 
       รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
       ตัวแปรตำม 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 2. ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 4. จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 5. รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
               ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการใน ปีการศึกษา 2562 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี หมายถึง*สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ต่าง*ๆ ในการด าเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภายใต้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ*ได้แก่* 

 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

               องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 

อาชีวศึกษา 

    องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.  เครือข่ำยควำมร่วมมือ หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ
ผู้แทนกลุ่มอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้แทนชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3.  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ หมายถึง การประสานเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคล
หน่วยงาน/องค์กรที่สมัครใจเพ่ือการท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยมีการจัดระเบียบ
โครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ
เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยด าเนินการอย่างเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการพัฒนา 
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไก
ขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 4. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมท า ร่วมประเมินผล และได้รับประโยชน์  
จากการด าเนินงานร่วมกัน มีอิสระที่จะตัดสินใจท างานภายใต้เป้าหมายและนโยบายอย่างกว้าง  ๆ 
เครือข่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงขึ้น จึงเกิดความคล่องตัวในการสร้าง
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ความส าเร็จในการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 5. กำรควบคุมคุณภำพ (PDCA) หมายถึง การด าเนินงานโดยยึดหลักการตามขั้นตอน 
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการด าเนินงานให้เหมาะสม Act) 

 5.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

 5.2 การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี  ตามที่วางแผนไว้ เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เ พ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 5.3 การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การประเมินผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
หรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ตามที่วางแผนไว้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา 

 5.4 การด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีให้เหมาะสมและตรงกับที่วางแผนไว้เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไก
ขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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6.*คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี*หมายถึง*การด าเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*มีความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์*มีเครือข่าย 
ความร่วมมือเ พ่ิมขึ้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี *เครือข่ายและผู้ เรียนมีความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงานผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา*และผู้เรียนได้รับรางวัลอย่างหลากหลายจากการด าเนินงาน 

7. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ*หมายถึง*การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี* 
เป็นการจัดการอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ *เ พ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝี มือ*(ปวช.)  
ระดับเทคนิค (ปวส.) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ 

8. SABER (System Assessment and Benchmarking Education Results) หมายถึง 
การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีกรอบกลยุทธ์  (Strategic 
Framework) และกลไกขับเคลื่อน (Drivers) การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาประชาเศรษฐกิจ
อาเซียน ให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านทิศทาง (Direction) และการประสานความร่วมมือ 
(Coordination) มีการจัดระบบงานที่ชัดเจนด้วยการสนับสนุนด้านคุณภาพมาตรฐาน (Standards 
and Quality) การจัดโปรแกรม (Programs) ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ และ 
การสนับสนุนทรัพยากร (Resources) ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

9.*สภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ          
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี หมายถึง*สภาวะการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาใน 4*ด้าน*ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 10. แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ          
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี*หมายถึง*วิธีด าเนินการในการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ*ที่จะท าให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
บรรลุผลส าเร็จใน*4*ด้านได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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 11.*ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี หมายถึง*การด าเนินการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ
และเอกชนเครือข่าย*สถานประกอบการ เครือข่ายกลุ่มอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
ชุมชนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 12.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พิจารณาจากระดับผลการเรียนสะสม (GPA) ของผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เทียบกับประจ าปีการศึกษา 2562 
 13.*โครงกำรที่ใช้ทดลองรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ 
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี*หมายถึง*โครงการที่สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*ร่วมกันจัดท าขึ้น 
เพ่ือใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*ประกอบด้วย*7*โครงการ*ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
 13.1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการเครือข่าย 
โดยมีเป้าหมาย 1) มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 2) หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 3) มีฐานข้อมูล
และเว็บไซต์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการระหว่าง
เครือข่าย 4) สร้างความเข้าใจการด าเนินการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
5) มีการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 6) มีการก ากับติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 13.2  โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ ถือว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ส าคัญยิ่งของการอาชีวศึกษา จึงได้มีกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ การระดมทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น 
การสนับสนุนการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
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ทักษะการประกอบการ และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมที่จะท างานในอาชีพ  
ที่ต้องการได้  
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 13.3  โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัดอาชีวศึกษาลพบุรี และ
เครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การศึกษาความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ของเครือข่ายความร่วมมือ และตลาดแรงงาน 2) เปรียบเทียบความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ของเครือข่ายความร่วมมือ ตลาดแรงงานกับการผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
และ 3) น าข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
ให้สอดคล้องกับเครือข่ายความร่วมมือและตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานผู้ส าเร็จ
การอาชีวศึกษา  
 13.4  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายความร่วมมือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ โดยมีเป้าหมาย 1) หลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
3) ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น หลักการ จุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียน
การสอนและการวัดผล มีความสอดคล้องและความเหมาะสม 4) การบริหารงานวิชาการและ
บริหารงานหลักสูตรเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง 
 13.5  โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง
โครงการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายความร่วมมือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การพัฒนา 
การวัดและประเมินผล 2) พัฒนาครูด้านการวัด ประเมินผลตรงตามหลักสูตร และมาตรฐานสมรรถนะ
อาชีพ ด้วยวิธีการที่หลายหลายเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 13.6  โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ หมายถึง โครงการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายความร่วมมือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ 1) การระดมสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 2) พัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3) พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 องคป์ระกอบที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 13.7  โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
หมายถึง โครงการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายความร่วมมือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
1) การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ในด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมการจัดการอาชีวศึกษา  



22 

2) การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  3) การสร้าง 
ความเข้าใจขอบข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือติดตามและประเมินผล 
 14. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ*หมายถึง*ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้น ารูปแบบ 
ไปใช้ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
  องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 2. โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
  องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์  สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษา ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
  องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 7. โครงการพัฒนาระบบการนิ เทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 15. ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ*หมายถึง*ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้น ารูปแบบ 
ไปใช้ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่ งหมายที่ระบุไว้ ใน รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และมีความเป็นไปได้ 
ว่าจะประสบความส าเร็จเมื่อน าไปปฏิบัติ 
 16. ควำมเป็นประโยชน์*หมายถึง*ความคิดเห็นของผู้น ารูปแบบไปใช้ว่าผลจากการน ารูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ไปใช้ในสถานศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 17.*บุคคลในหน่วยงำน/องค์กรเครือข่ำยควำมร่วมมือ*หมายถึง*บุคคลที่เป็นผู้แทน 
จากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*ประกอบด้วย*ผู้แทนจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพ*และผู้แทนชุมชน 
 18.*ผู้บริหำรสถำนศึกษำ*หมายถึง*ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการของ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี*สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 19.*ครูผู้สอน*หมายถึง*ข้าราชการครู*พนักงานราชการท าหน้าที่สอน*และลูกจ้างชั่วคราว
ท าหน้าที่สอนใน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี*สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 20.*ผู้เรียน*หมายถึง*ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)*สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 21. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี หรือนักวิชาการหรือครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา หรือนักวิชาการ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือด้านการพัฒนากลยุทธ์ 
ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
 22. อำชีวศึกษำจังหวัดลพบุรี หมายถึง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (รัฐบาล) 
ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.*ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
 1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
 1.2*ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับประสบการณ์ตรง 
ในสถานการณจ์ริงจากแหล่งเรียนรู้ของเครือข่าย 
 1.3*ผู้เรียนมีความรู้*มีทักษะ*มีคุณธรรมจริยธรรม*สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  
 2.*ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.1*ครู*และบุคลากร ได้องค์ความรู้ ใหม่ เกี่ยวกับการท า งานร่วมกับเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.2*ครู*และบุคลากร มีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ของเครือข่าย 
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 3.*ประโยชน์ที่เกิดแก่กำรจัดกำรศึกษำ*ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 3.1*ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 3.2*ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา*สามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน*ปรับปรุง*หรือ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.*ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ 
 4.1*ได้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา*และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 4.2*สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา*สามารถน ารูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาได ้
 5.*ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
 5.1*ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิค 
ลพบุรี 
 5.2*เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับผู้ปกครอง และชุมชน
โดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560–2579 ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา 

2. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
4. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
6. การควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) 
7. แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา 
8. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560–2579 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่
ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา 
กับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559)  
จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ 
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ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552–2559 
พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่ างเร่ งด่ วน ในระยะต่อ ไป  ด้ าน โอกาสทางการศึ กษา รัฐมี น โยบายส่ งเสริมสนับสนุ น 
โอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก  ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคน 
และมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก 
จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคน  ตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ 
ให้เด็ก และประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมขึ้น เพ่ือยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านคุณภาพการศึกษาผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่า
หลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้  คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ  15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาดงาน และผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภท
สามัญศึกษา ท าให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมากจึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยจะต้องมี การวิ เคราะห์ความต้องการก าลั งคน 
เพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ทั้งเพ่ือการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนาก าลังคน
เพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น  ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ
การจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ  
เพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนา 
การเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
สถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด และสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา   



27 

 แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560–2579 ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ดังนี้  
 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และ
เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 
5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษา
แห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย นวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลาง  และระดับสูง 
จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษา  
ที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  ระหว่างรัฐ เอกชน 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  เมื่อเทียบกับ
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ภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร
10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืน  
ที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น  

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา  
 หลักการจัดการอาชีวศึกษา  
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 มีนาคม
2551 (2551) “การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ในด้าน วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี การจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา  วิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ น าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนี้ 
 หมวด 1 บททั่วไป  
 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น 
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การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ ในทางทฤษฎี อันเป็นสากล  และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ  น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ 
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  
 มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และสถาบันตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้  

(1)  การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา 
การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน (2) การศึกษานอกระบบ 
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  
(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด 
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น  
ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ  

มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ 
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ (1) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้ หรือทักษะในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้  

มาตรา 10 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
วิชาชีพต้องค านึงถึง (1) การมี เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
โดยมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบัน (2) การศึกษา 
ในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียน วัยท างานตามความถนัด ความสนใจอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง
จนถึงระดับปริญญาตรี (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษา 
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ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์  
การท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมีระบบจูงใจ
ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  (6) การระดม
ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึง
การประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  (7) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ 
ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

มาตรา 11 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
ต่อรัฐมนตรี (2) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน ตามมาตรา 13 และมาตรา 14 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิก       
การสมทบและการควบคุมดูแล สถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการ (4) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงานและ
การเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับคุณวุฒิการศึกษา 
จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน (5) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลและการให้การ
รับรองมาตรฐานสถานศึกษา อาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ (6) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การได้รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแก่ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอ่ืน 
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ  (7) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง  
การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 55 
(8) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการก าหนดนโยบายในการระดมทุน ทรัพยากร 
รายได้หรือการจัดตั้งกองทุนอ่ืนต่อรัฐมนตรี (9) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และดูแลระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา (10) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพ่ือกระท าการใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (11) ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(12) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หมวด 2 สถานศึกษา
อาชีวศึกษา มาตรา 12 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
เฉพาะดา้น 
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 หมวด 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 มาตรา 48 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ ให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ด า เนินการประสาน ส่ งเสริม  และสนับสนุนการจัดการ 
ของสถานศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน  
การอาชีวศึกษา  
 มาตรา 49 สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพ่ือ 
ประโยชน์ในการร่วมมือทางวิชาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับระบบ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้  
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 50 สถาบันต้องจัดระบบการจัดการให้ เอ้ืออ านวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้และผู้ที่ผ่าน 
การฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอน  
ผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรต่าง  ๆ ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 มาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ  
 มาตรา 52 สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะด า เนินการจัดการอาชีวศึกษา และ 
การฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
เพ่ือให้ได้รับการรับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานรูปแบบศูนย์การเรียนการสอนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การยื่นค าขอ              
และการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรือ 
สถาบันจัดท าขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ด าเนินการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 มาตรา 53 สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด า เนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย 
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถาน
ประกอบการนั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและพัฒนา     
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย์ บุคลากร 
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ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบัน ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  รายได้และ
ทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา
หรือสถาบันนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมด าเนินการของสถานประกอบการ หรือ
ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดการอาชีวศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ    
การประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
         1. ด้านความรู้ 
          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ 
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
         3.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ 
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน 
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากร  
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ 
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
          สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
   3. ด้านการบริหารจัดการ 
          สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
         4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
         สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้ 
         สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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         1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม  
แห่งการเรียนรู้ 
 2.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
         สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาก าลังคน ในระดับ 
ฝมือเฉพาะทาง ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และความกาวหนา    
ทางดานเทคโนโลยี สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ผูส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนด มีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้  
 1.  การพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ  
 2.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 3.  การขออนุมัติหลักสูตร  
 4.  การน าหลักสูตรไปใช้การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการบริการ 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสนองตอบตอความกาวหนาของโลกได ตองมีการพัฒนาก าลังคน
ใหมีขีดความสามารถสูง ซึ่งวิธีการจะเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานของความรูและทักษะที่สามารถ 
ท างานไดตามความตองการ ก็คือ มาตรฐานอาชีพ ซึ่งตองเปนมาตรฐานที่ตรง เหมาะสมและค านึงถึง
คุณภาพที่ตองการอยางแทจริง จากนั้นจะตองมีสิ่งที่จะก าหนดเปนเกณฑวาระดับคุณภาพ 
ที่มาตรฐานอาชีพก าหนดจะวัดประเมินดานใด อยางไร และระดับคุณภาพมากนอยเพียงใด จึงจะผาน
เกณฑเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เรียกวา คุณวุฒิวิชาชีพ 
 การก าหนดอาชีพที่ตองการพัฒนา ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพใด ระดับใดนั้น จ าเปน    
อยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดท าหลักสูตร สิ่งส าคัญคือ มาตรฐานอาชีพ
นี้ตองเปนมาตรฐานที่ตรง เหมาะสม และค านึงถึงคุณภาพที่ตองการอยางแทจริง สามารถยกระดับ
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ของการประกอบอาชีพไดจริง อาชีพดังกลาวตองการก าลังคนที่มีความรู ทักษะตางจากอาชีพที่มีอยู 
ในระบบการจางงานอยางแนนอน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
 การวิเคราะห์หนาที่ (Functional Analysis) การที่จะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น 
ขั้นตอนส าคัญคือตองน ามาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standards/ 
Competency Standards) ของอาชีพที่เลือกวาจะพัฒนาหลักสูตรมาเปนแกนหรือเปนหลักในการจัดท า 
ในกรณีที่มีมาตรฐานอาชีพอยูแลวจะน ามาทวนสอบ (Verify) และปรับใหเขากับสภาพงานหรือ
อุตสาหกรรมทองถิ่น หากยังไมมีมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพนั้น  จะตองก าหนดมาตรฐาน
สมรรถนะกอน โดยเริ่มจากการวิเคราะหงานที่คนในอาชีพนั้นจะตองปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งในปจจุบันนิยม
ใชการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) ซึ่งจะวิเคราะหตั้งแตความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก 
หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะ และสมรรถนะยอย รวมทั้งเกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐาน 
การปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูที่ตองการ ตลอดจนแนวทางการประเมิน เพ่ือสรุปเปนมาตรฐาน
อาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 1.  ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) 
  ความมงุหมายหลักเปนสิ่งแรกที่ผูจัดตั้งมาตรฐานจะตองก าหนดเพื่อให้เห็นเปนรูปธรรม 
ซึ่งมีวิธีเขียนดังนี้ 
 1.1 ระดมสมองก าหนดรางขอความแสดงความมุงหมายหลัก ในรูป “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” 
 ดังนี้ 
  กริยา คือ ค าท่ีแสดงการกระท า ซึ่งแสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการผลิตหรือบริการ 
  กรรม คือ สิ่ งที่ ถูกกระท า อาจเปนบุคคล สิ่ งของ ผลิตภัณฑหรือขอมูลเพ่ือ 
การตัดสินใจ 
  เงื่อนไข คือ บริบท สถานการณ ใชระบุการด าเนินการให้เกิดสมรรถนะใหชัดเจน  
 1.2  รวบรวมขอก าหนดความมุงหมายหลักและอภิปราย เพ่ือเลือกค าหรือวลีที่ไมตองการ
ออกทีละรายการจนเหลือขอความของความมุงหมายหลักท่ีดีที่สุด 
  2.  บทบาทหลักและหนาที่หลัก (Key Role and Key Function) 
  บทบาทหลักและหนาที่หลักเกิดจากการแยกยอยความมุงหมายหลักใหเกิดระดับชั้น 
ถัดลงไป บทบาทหลักประกอบดวยหนาที่หลักหลายหนาที่ มีวิธีเขียนดังนี้ 
 2.1  เขียนในรูป “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” 
 2.2  ในแต่ละระดับชั้นเมื่อรวมกันแลวตองสนองขอก าหนดระดบัชั้นที่สูงกว่า 
 2.3  ผานการทบทวนและสลับเปลี่ยนโยกย้ายให้เหมาะสม  
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  3.  หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 หนวยสมรรถนะเปนการรวมหนวยยอยตาง ๆ ที่สัมพันธกันเข้าดวยกันเพ่ือใชแสดงเปน 
รายการของมาตรฐานสมรรถนะ มีวิธีเขียนดังนี้ 
 3.1  เขียนขอความในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” ดังนี้ 
 3.2  เปนการรวมหน่วยย่อยทีม่ีคุณคาและอิสระในการจ้างงานรับรองผลหรือเทียบโอนได 
 3.3  สามารถท าส าเร็จไดดวยรายบุคคล โดยจะท างานคนเดียวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 4.  สมรรถนะยอย (Element of Competence) 
  สมรรถนะยอยเปนล าดับชั้นสุดทายของการวิเคราะหหนาที่ สมรรถนะยอย ประกอบ       
ดวยขอความหรือขอก าหนดซึ่งแตละบุคคลตองท าได มีวิธีเขียนดังนี้ 
 4.1  เขียนขอความในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” 
 4.2  สามารถท าส าเร็จไดดวยรายบุคคล 
 4.3  มีองคประกอบสนับสนุน คือ เกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐาน ดานความรู
และดานการปฏิบัติงานที่ตองการ และแนวทางการประเมินการจัดท ารายละเอียดของแตละ
สมรรถนะยอย ขั้นตอนนี้จัดวาเปนขั้นตอนส าคัญที่จะบอกวาผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะตามขอก าหนด 
นี้จะตองปฏิบัติงานแลวมีผลลัพธของงานคืออะไร ปริมาณมากนอยเทาไร และมีคุณภาพอยางไร 
(Performance Criteria) ระดับของงานยากงายเพียงไร ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่มีเทคโนโลยี
พ้ืนฐานหรือสูงอยางไร (Range Statement) ตองใชพ้ืนความรูและทักษะในเรื่องใดบาง (Evident 
Requirement) และมีแนวทางการประเมินผลงานนั้นอยางไร (Assessment Guidance) โดยจะท า
การวิเคราะหสมรรถนะยอยแตละสมรรถนะออกมาดังนี้ 
  1.  เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เปนหัวใจของการประเมินหรือ 
เป็นมาตรฐานดานผลลัพธของการปฏิบั ติงานเขียนในรูปของผลลัพธ ขอก าหนดการประเมิน 
โดยก าหนดดานที่ส าคัญที่สุดของการปฏิบัติงาน ค าที่ไมให้เขียนแสดงไวในเกณฑการปฏิบัติงาน 
เชน รู เขาใจ ตระหนักถึงหรือมีความซาบซึ้ง ค าที่ไมส่อความหมาย เชน ถูกตอง เหมาะสม หากจะใช
ตองนิยามใหชัดเจนวาถูกตองหรือเหมาะสมอยางไร 
  2.  ขอบเขต (Range) ขอบเขตของหนวยยอย ครอบคลุมถึง 
   2.1  ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งใด และสิ่งนั้นมีขอบเขตอะไรบาง 
   2.2  ปฏิบัติอยภูายใตเงื่อนไขใด 
    2.3  ปฏิบัติอยางหลากหลาย โดยวิธีใดบาง 
    2.4  จัดใหมีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานกับการปฏิบัติในงาน 
    2.5  มุงเนนการประเมิน 
    2.6  สามารถปรับใหเปนปจจุบัน 
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   3. หลักฐานที่ตองการ (Evidence) เพ่ือมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีความคงเสนคงวา
และเปนความสามารถท่ียั่งยืน หลักฐานที่ตองการมี 2 ลักษณะ ไดแก 
    3.1  หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถระบุโดยพิจารณาจากหลักฐานกระบวนการ 
วาขั้นตอนใดที่จะใชเปนหลักฐานการประเมิน และหลักฐานผลงานหรือผลผลิตวาจะอยูในรูปแบบใด
ลักษณะใด 
   3.2 หลักฐานดานความรู สามารถระบุไดโดยพิจารณาแตละขั้นตอนวาจะตองมี
ความรูอะไร อยางไร จึงจะท างานไดตามมาตรฐาน อาจเขียนในรูปของเนื้อหาสาระที่เปนหัวขอเรื่อง 
โดยรายละเอียดของความรูเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิดทางทฤษฎี ความมุงหมาย หลักการและวิธีการ
ที่สนับสนุนงานนั้นในแตละขั้นตอนหรือทั้งสมรรถนะยอย หรืออาจเขียนในรูปจุดประสงคการเรียนรู 
ก็ได แตทั้งระบบตองเขียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดทุกมาตรฐาน ในการประเมินอาจใชการสอบ
สัมภาษณทั้งในขณะและนอกเวลาปฏิบัติงานแบบทดสอบ และค าถามอัตนัย 
   4.  แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) เปนขอแสดงรายละเอียดทั่วไป
ของวิธีการการประเมิน และความแตกตางของขอเปรียบเทียบของชุดหลักฐาน หรืออาจเปนขอ 
ก าหนดทั่วไปของวิธีการประเมิน เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบแนวทางในขั้นตน สวนรายละเอียด
อาจแยกไวในคมูือการประเมิน 
 การจัดระดับสมรรถนะอาชีพ 
 การจัดระดับสมรรถนะอาชีพ เปนการน าหนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ
หรือสมรรถนะยอย (Element of Competence) มาวิเคราะหจัดแบงเปนระดับความสามารถ     
ของผูปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ วาจะตองใชผูมีความสามารถในระดับใด เมื่อเทียบกับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และในแตละระดับ ผูปฏิบัติงานตองมีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดบางที่จ าเปนหรือที่บั งคับ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเรื่องใดบ างที่ เปนเรื่องเสริม                       
ซึ่งในการก าหนดระดับสมรรถนะส าหรับผู เรียนดานวิชาชีพในแตละระดับคุณวุฒิการศึกษานั้น 
สามารถเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะของผูปฏิบัติงานอาชีพในแตละระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 การทวนสอบมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 การทวนสอบมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ เปนการน ามาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะที่จัดท าขึ้นไปวิพากษกับเจาของอาชีพ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง      
สมบูรณกอนน าไปพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป 
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนการน ามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
ที่จัดท าขึ้นไปพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ แลวจัดท าเปนหลักสูตรการก าหนด/เลือกอาชีพ 
ที่จะน ามาพัฒนาหลักสูตรในการที่จะเปดสอนวิชาชีพใดนั้น จ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาขอมูล     
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เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดหรือความไมพรอมตาง ๆ ทั้งของตัวหลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ที่ส าคัญคือ ผูจบการฝกวิชาชีพแลวสามารถท างานไดจริงและมีงานท าจริง ซึ่งขั้นตอนในการส ารวจ
ความตองการอาชีพในทองถิ่นประกอบดวย 
 1.  ก าหนดชื่ออาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร สิ่งส าคัญคือ อาชีพนี้ตองเปนอาชีพที่มีอยูจริง 
สามารถยกระดับของการประกอบอาชีพไดจริง อาชีพดังกลาวตองการก าลังคนที่มีความรูทักษะ 
ตางจากอาชีพที่มีอยูในระบบการจางงานอยางแน่นอน 
 2.  หาขอมูลเพ่ือตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะมาพัฒนาหลักสูตร เมื่อไดรายการชื่ออาชีพเฉพาะ 
มาแลวการที่จะคัดเลือกมาจัดท าเปนหลักสูตรเพ่ือการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น จะตองมีหัวขอ           
การพิจารณาคัดเลือกวาเหมาะสมหรือไมซึ่งมีตัวอยางขอพิจารณาดังนี้ 
  2.1  อาชีพนี้ตองการผูที่ส าเร็จการศึกษาจากการฝกอบรม หรือเรียนในระบบ (ปวช. และ 
ปวส.) หรือไม 
  2.2  ตัวเรามีอ านาจหรือไดรับมอบอ านาจตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎที่จะจัดการศึกษา
หรือฝกอบรมคนเพ่ือเขาสูอาชีพนั้นหรือไม เพราะบางอาชีพจะตองไดรับอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพ 
  2.3  มีขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับปริมาณการจางงานอาชีพนี้ทั้งในปจจุบันและอนาคต
เพียงพอหรือไม 
  2.4  มีขอมูลบงชี้แนชัดวามีผูที่ตองการสมัครเขาศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ือเขาประกอบอาชีพ
นี้เพียงพอหรือไม 
  2.5  อาชีพนี้เปนระดับขั้นตนของสาขาอาชีพ และไมใชระดับขั้นกาวหนาส าหรับคนงาน 
ใชฝกในชวงการท างานใชหรือไม 
  2.6  มีครูผูสอนที่มีคุณสมบัติและมีความช านาญในอาชีพนั้นหรือไม 
  2.7  มีเครื่องอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือฝกอบรม ไดแก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณเพียงพอหรือจัดหามาไดครบ เมื่อจะเปดหลักสูตรหรือไม 
  2.8  จะมีปริมาณผูจบการศึกษาที่ตองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมอาชีพนี้เพียงพอหรือไม   
ถามีหลักสูตรอ่ืนที่ใกลเคียงกันเปดเพ่ิมขึ้นมาอีก 
 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 เปนขั้นตอนในการแปลงมาตรฐานอาชีพที่ไดจากการวิเคราะหหนาที่ของอาชีพที่ก าหนด/
เลือกนั้นมาเปนรายการสมรรถนะที่ตองการบรรลุในการเรียนอาชีวศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ภายใต
กรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวยสาระส าคัญ ไดแก 
  -  หลักการของหลักสูตร 
  -  จุดหมายของหลักสูตร 
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  -  ชื่อหลักสูตร 
  -  ชื่อประกาศนียบัตร 
  -  จุดประสงคสาขาวิชา 
  -  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
  -  เกณฑการจดัการศึกษา 
  -  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 ทั้งนี้ เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาส าหรับสถานศึกษาและ
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
เพ่ือการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ก าหนดจุดประสงคสาขาวิชา ในการพัฒนาหลักสูตรจะตองก าหนดหลักการ จุดหมาย
หลักสูตรกอนวา หลักสูตรที่จะพัฒนานั้นเปนหลักสูตรชนิดใด ระดับใด มีขอก าหนดการใชอยางไร 
จุดหมายจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะกวาง ๆ ในเรื่องใดบาง จากนั้นจึงก าหนดจุดประสงคสาขา
วิชาวาผูที่ผานการเรียนหรือฝกอบรมตามหลักสูตรนี้แลวจะตองมีคุณลักษณะอยางไร มีสมรรถนะ     
อยางไรตามที่อาชีพและสังคมตองการ โดยจะพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ในหัวขอเรื่อง ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมกับ
มาตรฐานอาชีพที่ไดจากการวิเคราะหหนาที่ของสมาคมวิชาชีพมาเขียนในลักษณะของพฤติกรรม
ปลายทาง (Terminal Performance Objective : TPO) แลวน าทักษะหลัก (Key Skills) เพ่ิมให
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการในการพัฒนาคนเขาสูอาชีพและด ารงตนอยูในสังคมอยางมีคุณคา 
 2.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาและสาขางาน หลังจากก าหนดจุดประสงค
สาขาวิชาซึ่งเปนการบอกถึงคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพที่ตองการอยางกวาง ๆ แลวขั้นตอมา
จะเปนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ (ผลสัมฤทธิ์ของผู เรียนที่ใชความรูความสามารถ 
ในการจัดกระท า) ของสาขาวิชาและสาขางานซึ่งเปนการบอกคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพ 
ที่ตองการเชนกัน แตจะบอกในลักษณะที่ละเอียดมากขึ้น ระบุถึงความสามารถที่ชัดเจน โดยจะพิจารณา 
รายละเอียดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ในหัวขอเรื่อง ปรัชญา 
และวัตถุประสงคของหลักสูตร และหัวขอเรื่อง โครงสรางหลักสูตร รวมกับมาตรฐานอาชีพ 
ที่ ไดจากการวิ เคราะหหนาที่ ของสมาคมวิชาชีพ  ในสวนของบทบาทหลักและหนาที่หลัก 
ของผังแสดงหนาที่มาจัดท ามาตรฐานสาขาวิชาและสาขางานโดยเขียนในลักษณะของผลสัมฤทธิ์  
ซึ่งควรประกอบ ดวยสมรรถนะตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร ไดแก 
   2.1  สมรรถนะทั่วไป (Key Skills) เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และสมรรถนะหลัก 
(Core Skills) เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพในดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การท างานรวมกับผูอ่ืน การแก้ปญหาพ้ืนฐาน 
การวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการธุรกิจเบื้องตน 
  2.2  สมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห วางแผน จัดการ
และประเมินผล โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกตสูอาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพ
แกนที่เปนสมรรถนะรวมของทุกสาขางานในสาขาวิชานั้น ๆ และสมรรถนะวิชาชีพที่เปนสมรรถนะ
เฉพาะของสาขางานนั้น ๆ 
 การก าหนดกรอบโครงสรางหลักสูตร 
 เปนขั้นตอนที่ผูพัฒนาหลักสูตรตองตัดสินใจวาสมรรถนะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูส าเร็จ
การศึกษาตามที่ไดวิเคราะหสังเคราะหมาเปนสมรรถนะสาขาวิชา สาขางานและแยกเปนสมรรถนะ   
กลุมวิชาแลวนั้น เมื่อมาก าหนดเปนโครงสรางหลักสูตรในแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรจะตองใช
เวลาเรียนรูและฝกหัดมากนอยเทาไร โดยการก าหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรจะตองเปนไป 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แลวพิจารณาสมรรถนะที่ตองการคูกันไป 
วาตองใชเวลาหรือหนวยกิตเทาไร จึงจะตอบสนองสมรรถนะที่ก าหนดไว โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนั้น 
 1.  ศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตร เกี่ยวกับหัวขอโครงสรางหลักสตรู ซึ่งทุกหมวดวิชา 
จะก าหนดสมรรถนะของแตละหมวดไวเพ่ือเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแตละระดับ 
 2.  ก าหนดสมรรถนะสาขาวิชาและสมรรถนะสาขางาน ในเรื่องตอไปนี้ 
  2.1  คุณลักษณะที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ของผูประกอบวิชาชีพ ไดแก 
  1)  คุณลักษณะสวนตัว เปนลักษณะการแสดงออกทางดานจิตพิสัยหรือเจตคติ เชน 
ความกระตือรือรน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตยสุจริต ความใจกวางและ
ตอบสนองผูอ่ืน ความมีน้ าใจ ความยอมรับนับถือผูอ่ืน และความกลาแสดงออก 
 2)  ทักษะหลัก (Key Skills) ไดจากการบูรณาการพิสัย 3 ดาน คือ ความฉลาด 
ทางเชาวปญญา ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังนั้น ทักษะหลักจึงนับวา     
เปนสมรรถนะชนิดหนึ่งดวย ทักษะหลักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพอังกฤษ (NVQ) เรียกวา Key Skills    
เชน การสื่อสาร การประยุกตใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา
และการปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง ทักษะหลักอาจเปนองคประกอบยอย ๆ 
แทรกตัวอยูในหนวยสมรรถนะ หรืออาจประกอบเขากันเปนหนวยสมรรถนะ เรียกวา สมรรถนะหลัก 
(Key & Core Competence) 
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  2.2  ความรูทักษะและการพัฒนาสมรรถนะไปสูมาตรฐานอาชีพ ไดแก 
  1)  ความรูแกนกลางและทักษะทั่วไป สวนนี้ เพ่ือการด ารงชีวิตโดยเปนตัวรวม 
ของสมรรถนะระดับนั้น ๆ 
  2)  ทักษะหลัก ไดแก การสื่อสาร การประยุกตใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การท างานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา และการปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง 
เปนแกนส าคัญในการพัฒนาความรูและทักษะในระดับสูงขึ้นและเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
  3)  ทักษะพ้ืนฐานและความรูพ้ืนฐาน บางสวนมีความเปนอิสระตอกันและบางสวน
บูรณาการเปนสมรรถนะขั้นตน จึงนับเปนเกณฑจุดเริ่มตนของเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(benchmark) 
  4)  ทักษะเฉพาะและความรู เฉพาะ เปนการปฏิบัติงานสมรรถนะจากงายไปสู 
ความซับซอนของงานนั้น ๆ ทักษะเฉพาะสังเกตไดจากการปฏิบัติงาน ในขณะที่ความรู เฉพาะ 
อาจแสดงหรือไมแสดงใหเห็น ซึ่งเปนความรูที่จ าเปนและตองเขาใจในการปฏิบัติงานนั้น เปนความรู
เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการและวิธีการ ส าหรับเจตคติหรือกิจนิสัยที่ สนับสนุนการปฏิบัติ งาน  
ใหเกิดประสิทธิผล อาจสังเกตไดในขณะปฏิบัติงาน 
 การก าหนดรายวิชาตามกรอบโครงสรางหลักสูตร 
 การก าหนดรายวิชาในแตละหมวดวิชา จะตองพิจารณาจัดใหสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา เปนไปตามกรอบโครงสรางหลักสูตร และกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน โดยแตละรายวิชา
จะตองก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ จ านวนหนวยกิต 
เวลาเรียนตอสัปดาห์และรายวิชาที่ตองเรียนกอน 
 การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 เปนการแปลงระดับสมรรถนะอาชีพมาเปนสมรรถนะรายวิชา แลวเพ่ิมสมรรถนะยอย 
ดานความรูและทักษะหลักเขาไปใหครบองคประกอบการเรียนรู ทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ 
จิตพิสัยโดยการน าขอสรุปอาชีพจากการวิเคราะหระดับสมรรถนะอาชีพมาพิจารณาเทียบกับ 
กรอบหลักสูตรทั้งดานสมรรถนะและเวลาที่ก าหนดใหฝกปฏิบัติหรือเรียนรูตามกรอบหลักสูตร  
 การขออนุมัติหลักสูตร 
 แนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตร 
 • หลักสูตรใหม 
  1.  หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศและ
ความตองการก าลังคนของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน 
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  2.  หลักสูตรที่จะเปดสอนควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ 
เปนอยางอ่ืน 
  3.  หลักสูตรที่เปดสอน ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  4.  สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปด 
ด าเนินการสอนตามหลักสูตร ทั้งดานผูสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  และปจจัย 
เกื้อหนุนอื่น ๆ 
  5.  หลักสูตรที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษากอนเปดสอน 
  6.  หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบ เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
  7.  เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
  7.1  หัวขอและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตร ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
  7.2  หนังสือราชการน าเสนอขอมูลหลักสูตร โดยผูอ านวยการสถานศึกษาหรือ 
ผูอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด 
  7.3  ส าเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษาที่เห็นชอบ
หลักสูตร 
  7.4  เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จ านวน 20 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 
  7.5  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง ใหจัดทาเป็นเอกสารผนวกแนบทาย
หลักสูตร 
 8.  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะด าเนินการ
น าเสนอใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร ภายใน 120 วัน 
 • หลักสูตรปรับปรุง 
 กรณีที่  1 หลักสูตรที่ มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เชน วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาชีพ
และระบบการศึกษา ใหด าเนินการดังนี้ 
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  1.  หลักสูตรควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน 
  2.  หลักสูตรกอนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
  3.  หลักสูตรตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
  4.  หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว ตองเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
  5.  เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
   5.1  หัวขอและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตร ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด และจัดท าตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบบัปรับปรุง 
   5.2  หนังสือราชการน าเสนอขอมูลหลักสูตร โดยผูอ านวยการสถานศึกษาหรือ 
ผูอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด 
   5.3  ส าเนามติคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษาที่เห็นชอบ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
   5.4  เอกสารหลักสูตรฉบบปรับปรุง จ านวน 20 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกขอมูล 
   5.5  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึงใหจัดทาเปนเอกสารผนวกแนบทาย
หลักสูตร 
 กรณีที่ 2 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยในระดับรายวิชา เชน การเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือกและการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาชีพ ใหด าเนินการดังนี้ 
  1.  หลักสูตรควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือ 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน 
  2.  หลักสูตรที่ปรับปรุง กอนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
  3.  เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ตองการ
ปรับปรุงแกไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 4.  ใหสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
และแจงใหส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา 
 5.  ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ใหรวบรวมและสรุปจัดท าเปน 
เอกสารฉบับเดียว 
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 6.  ใหสงเอกสารตามขอ 5 จ านวน 20 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล อนึ่ง การรับรองหรือ
อนุมัติหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใตเงื่อนไขที่วาสถานศึกษาหรือสถาบัน 
การอาชีวศึกษาไดจัดท าหลักสูตรสอดคลองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และหรือ 
หลักเกณฑที่ก าหนดเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหส านักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือน การก าหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับและระดับต าแหนงที่ควรแตงตั้ง รวมทั้งการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรเปรียบเสมือน กระจกสะท้อนคุณภาพของการด าเนินการเกี่ยวกับ

หลักสูตร ช่วยชี้แนะแนวทางปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว เช่น บริบทของการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ทุกสาขาวิชาต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ   
มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานแทนได้ 
ส่งผลให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต้องบูรณาการทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ      
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต 

 วารีรัตน์ แก้วอุไร (2555: 52) การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูล 
ของหลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการด าเนินการใช้  และผลของการใช้หลักสูตร
ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและคุณภาพของหลักสูตรแล้ว  น ามาวิ เคราะห์ เที ยบกับเกณฑ์ 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจให้คุณค่าแก่หลักสูตรว่าหลักสูตรมีข้อดี จุดอ่อนในเรื่องใด รวมทั้งผลการใช้
หลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณค่าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตร  
เป็นขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพราะจะท าให้ทราบว่าหลักสูตรประสบผลส าเร็จเพียงใด 
มีอะไรที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป การประเมินหลักสูตรมี 3 ระยะ
หลัก ๆ คือ การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 
การประเมินหลังการใช้หลักสูตร ถ้าต้องการได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด
เมื่อใช้หลักสูตรครบรอบแล้ว ก็ควรประเมินทั้งระบบหลักสูตร  
          มารุต  พัฒผล (2561: 47) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตร ในลักษณะการตัดสินคุณค่า (Value judgment) ประเด็นต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพตรง 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
          การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
เพ่ือน ามาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้ งประสิทธิภาพและประเมินผลของหลักสูตร  รวมถึง 
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สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้นในอนาคต แนวคิดการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย
คุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1.  การประเมินเป็นการประเมินค่าของเรื่องที่ตัดสินใจ 
2.  การตัดสินใจมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
3.  เกณฑ์การตัดสินใจมีประเด็นที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหา 
4.  เกณฑ์แสดงให้เห็นด้วยบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจ าลองเพ่ือน าไปสู่ 

การตัดสินใจ 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 53) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเชิงระบบ

เพ่ือจัดหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล          
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพ่ือตัดสินคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพทั้งประสิทธิภาพ 
และประเมินผลของหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้นในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ลักษณะร่วมกันของจุดหมายประการหนึ่ง คือ 
การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของหลักสูตร 

มารุต พัฒผล (2561: 36) การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของผู้ เรียน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่เพียงใด  
แล้วน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

วิชัย วงษ์ ใหญ่  (2554: 58) นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรยังมีจุดมุ่ งหมาย  เพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน เป็นต้น มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการประเมิน
หลักสูตร ได้อีก 4 ประการ ดังนี้ 

1.  เพ่ือตรวจสอบว่าเอกสารหลักสูตร ได้แก่  หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง เนื้อหา  
การจัดการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรือไม่  ซึ่งการประเมิน 
ในลักษณะนี้  ส่วนมากจะด าเนินการก่อนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยทั่วไปจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ท าหน้าที่พิจารณาคุณภาพของเอกสารหลักสูตร แนวทางการด าเนินการ
ตรวจสอบมีหลายวิธีการ เช่น  การส่ งเอกสารหลักสูตรให้ผู้ เชี่ ยวชาญแต่ละคนพิจารณา  
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แล้วน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม ( focus 
group) การน าเสนอหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เป็นต้น 

2.  เพ่ือตรวจสอบว่าการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ หรือประเมินว่ากระบวนการใช้หลักสูตร   
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่  การประเมินในส่วนนี้
มุ่งเน้นการประเมินการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        
มีลักษณะเป็นการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (evaluation for improvement) ใช้วิธี         
การประเมินเชิงคุณภาพเป็นหลัก เช่น การสัมภาษณ์ การซักถาม การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
จากผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน เป็นต้น ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลคือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กับหลักสูตรโดยตรง เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักการภารโรง เป็นต้น 

3.  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่  เป็นแนวคิด
การประเมินที่ยึดจุดมุ่ งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลัก กระบวนการประเมิน  
จะมีความเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ มีการวางแผน 
การประเมินอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเป็นอย่างดี มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน การประเมินส่วนนี้จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาหรือสิ้นปีการศึกษา อย่างไรก็ตามการประเมินว่าผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร มีข้อพึงระวังคือ ความล้าสมัยของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ถูกก าหนดไว้ในบริบท 
ของสังคมที่ผ่านไป แล้วตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นการพัฒนา เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การที่ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรที่ถูกเขียนขึ้นในอดีต ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน แต่ถ้าหากวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรยังมีความทันสมัยอยู่จึงจะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

4.  เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้หรือไม่
เพียงใด เนื่องจากหลักสูตรที่ดี  จะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน เช่น  
เด็กยุคใหม่ชอบการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยี ชอบการปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังบรรยาย  
ชอบแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการรับฟังค าสั่งจากผู้สอน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังต้องสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตรงตามความต้องการของสังคมอีกด้วย เช่น ขณะนี้สังคมโลกเป็นสังคมธุรกิจ ต้องการคนที่มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และที่ส าคัญ 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ 

กล่าวสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน  
โดยมุ่งตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้



47 

นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร  มีนักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและ 
การประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งสามารถน ามาศึกษาเพ่ือเลือกใช้ ให้เหมาะสม 
กับความต้องการ ในปัจจุบันรูปแบบของการประเมินหลักสูตรสามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 
        1.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สร้างเสร็จใหม่ ๆ เป็นการประเมินผลก่อนน าหลักสูตร
ไปใช้ ซึ่งกลุ่มนี้จะเสนอรูปแบบที่เด่น ๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
แบบปุยแชงค์ (Puissance Analysis Technique) 
 2.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหว่างหรือหลังการใช้หลักสูตร สามารถแบ่งเป็น 
กลุ่มย่อย ๆ ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
             2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่ จะประเมินว่าหลักสูตรมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา 
จากจุดมุ่งหมายเป็นหลัก กล่าวคือ พิจารณาว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
ของแฮมมอนด์ (Rabert L. Hammond) 
             2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไม่ยึดเป้าหมาย (Goal Free Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่ไม่น าความคิดของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนดความคิดในโครงการประเมิน     
ผู้ประเมินจะประเมินเหตุการณ์ที่เกิดตามสภาพความเป็นจริง มีความเป็นอิสระในการประเมิน 
และต้องไมม่ีความล าเอียง เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Scriven) 
             2.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก เช่น 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E.Stake) 
            2.4  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision-Mzking Model)  
เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการท างานอย่างมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Malcolm Provus) รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอริสโกว์  
(Doris T. Gow) เป็นต้น 
          การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตต่าง ๆ ที่จะต้องท าการประเมินกว้างขวางมาก ดังนั้น 
วิธีการประเมินหลักสูตรจึงต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบให้สามารถที่จะประเมินได้ครบถ้วน  
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ในขอบข่ายสาระที่ส าคัญทั้งหมด รูปแบบต่าง ๆ ที่จะใช้ประเมินผลมีหลายรูปแบบ ผู้มีหน้าที่ 
ในการประเมินผลจ าเป็นต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด และจะต้องน ารูปแบบต่าง  ๆ  
ไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามจุดหมายและลักษณะของขอบข่ายสาระแต่ละอย่าง ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า  
การประเมินผลขอบข่ายสาระทั้งหมดของหลักสูตรจ าเป็นต้องใช้วิธีการหลายวิธีหรือหลาย ๆ รูปแบบ
จึงจะได้ข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นในการที่จะน าไปพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการ
ของสังคม  

 การพัฒนาอาชีวศึกษานานาประเทศ 
 การพัฒนาอาชีวศึกษาจากนานาประเทศ ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา มีหลายประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ถือเป็นต้นแบบของประเทศ
ที่ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) มีนโยบายชัดเจน 
ที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่เป็นทางการ  
ท าให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีมีลักษณะการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ 
ทางปฏิบัติและมุ่งสู่งานอาชีพ 
 ภายใต้ค าส าคัญที่ว่า “Vocational training-practically unbeatable” ที่มุ่งการพัฒนา
ก าลังคนเยาวชนคนรุ่นใหม่ควบคู่ ไปกับแรงงานวัยผู้ ใหญ่  ในช่วงประเทศพัฒนาเข้าสู่สั งคม
อุตสาหกรรม 4.0 จึงยกระดับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาควบคู่ไปกับภาควิชาการ และพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือตอบสนองสังคมอุตสาหกรรม 4.0 ท่ามกลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลโดยสนับสนุน
โครงการ “Vocational training 4.0” และเชื่อมโยงการเรียนรู้บนฐานอาชีพไปกับระบบโรงเรียน 
โดยยกระดับการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้วยังมุ่งพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านอาชีวะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนข้ามชาติหรือผู้ลี้ภัยที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
และคาดว่าจะเป็นแรงงานรุ่นใหม่ในตลาดงานในอนาคต 

 ประเทศเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันเป็นทั้ งเยอรมนีตะวันออก และ
เยอรมนีตะวันตก หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกหัดงาน จะจัดตามโครงสร้างการฝึกหัดวิชาชีพ 
และการเตรียมช่างฝึกหัดเข้าสู่งาน ซึ่งปฏิบัติในเยอรมนีตะวันตกมาก่อน โครงสร้างการศึกษาในระบบ
ของประเทศเยอรมนี การศึกษาภาคบังคับใช้เวลา 12 ปี โดย 9–10 ปี จะเรียนภาคปกติในโรงเรียน
สามัญ และที่เหลือจะเรียนในโรงเรียนอาชีวะในภาคนอกเวลา โดยไม่แบ่งแยกเพศ สาขา หรืออาชีพ 
หลังจากจบการศึกษาระดับประถม ซึ่งใช้เวลา 4 ปี แล้วนักเรียนมีโอกาสเลือกเข้าเรียนระดับมัธยม
แบบประสม หลังจากนั้นนักเรียนอาจจะเข้าเรียนในสถานศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
ประเภทการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรหลังจากเรียน 3 ป ี
(Lower secondary) มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณร้อยละ 36 ของกลุ่มอายุ ในระดับนี้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าสู่โรงเรียนอาชีวะภาคนอกเวลาและเข้าสู่การฝึกหัดงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา



49 

ระดับกลาง นักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรหลังจากเรียน 4 ปี นักศึกษาเข้าเรียนประมาณร้อยละ 26 
ของกลุ่มอายุระดับนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่การเป็นช่างฝึกหัด หรือสถานอาชีวศึกษาปกติ ซึ่งจะเข้าสู่
วิทยาลัยสารพัดช่างต่อไป โรงเรียนมัธยมสายสามัญ ในระดับนี้เน้นด้านวิชาการและให้ Abitur และ
เตรียมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยสารพัดช่าง นักเรียนเข้าเรียนประมาณร้อยละ 27 
ระบบทวิภาคีการฝึกหัดวิชาของระดับมัธยมปลายในประเทศเยอรมนีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ระบบ “ทวิภาคี” ก่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่าง
ภาคเอกชนและการอาชีวศึกษาของภาครัฐบาล ระบบทวิภาคีนี้ มีผลมากทีเดียวในการลดช่องว่าง
ระหว่างการศึกษาสายสามัญ (ทั่วไป) กับงานที่จะท าหลักสูตรของระบบนี้จัดการฝึกหัดวิชาชีพ  
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี และการฝึกหัดภาคนอกเวลาที่มีเนื้อหาหลักสูตรทั่วไปและทางภาคทฤษฎี 
ไว้ด้วย ระบบทวิภาคีให้โอกาสความเป็นไปได้ในการฝึกหัดวิชาชีพที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งจะท าให้
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะเป็นก าลังคนต่อไป  ระบบทวิภาคีจะต่างจากระบบของประเทศอ่ืน ๆ 
2 ประการ คือ  

1.  ในระบบทวิภาคีของเยอรมนี การเรียนส่วนใหญ่จะเน้นด้านการผลิตหรือธุรกิจ การบริการ
คือ ทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม นักเรียน/นักศึกษา ช่างฝึกหัดในสถานประกอบการหรือผู้ฝึกหัด
ในสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือเป็นข้าราชการพลเรือน  

2.  การฝึกแบ่งให้จัดการระหว่าง 2 ฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้การฝึกคือ สถานประกอบการ
และสถานศึกษา กฎหมายรัฐบาลกลางใช้บังคับการฝึกในสถานประกอบการ  ส่วนรัฐจะรับผิดชอบ 
ในส่วนของสถานศึกษาตามปกติจะฝึกหัดในระบบ (ภาคปกติ) ในสถานประกอบการ 3–4 วัน 
ต่อสัปดาห์ และฝึกนอกเวลาในสถานศึกษา 1–2 วันต่อสัปดาห์ ในระบบทวิภาคีนั้น การฝึกหัดวิชาชีพ
จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการผลิต โดยการสอนในสถานศึกษาเน้นเนื้อหาด้านเทคนิคเป็นประมาณ 
ร้อยละ 60 ของเนื้อหาหลักสูตร การศึกษาวิชาชีพสามัญประมาณร้อยละ 40 เป้าหมายของการศึกษา
คือ ท าให้การศึกษาสายวิชาชีพและสามัญ  มาอยู่ ในต าแหน่งเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ทางเลือก 
อันหลากหลายทั้งด้านการฝึกหัดวิชาชีพและการศึกษาด้านอ่ืนในระดับสูง สัญญาการฝึกหัดงาน
ระหว่างสถานประกอบการกับนักศึกษาต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับควบคุมการฝึกหัดวิชาชีพ  
ในประเทศเยอรมนี ในสัญญาจะมีข้อก าหนดดังต่อไป  

 1)  เนื้อหา ตารางเวลา และจุดมุ่งหมายของการฝึกอาชีพ  
 2)  วันที่เริ่มฝึกงานและระยะเวลาของการฝึก  
 3)  เกณฑ์มาตรฐานการฝึก (มาตรการการฝึก)  
 4)  ระยะเวลาท างานภาคปกติต่อวัน  
 5)  ระยะเวลาทดลองงาน  
 6)  ลักษณะและจ านวนเงินที่จ่าย  
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 7)  ระยะเวลาของวันหยุด  
 8)  เงื่อนไขที่ท าให้สัญญาการฝึกหัดสิ้นสุดลง สมาพันธ์สถาบันอาชีวศึกษาส่วนกลาง 

จะเตรียมเนื้อหาข้อก าหนดการฝึกหัด โดยยึดข้อมูลจากการวิจัยด้านเนื้อหา จุดประสงค์ของการฝึก
และการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ข้อก าหนดในการฝึกหัดมาจากความต้องการของตลาดแรงงานและ
น ามารวมกันเพ่ือท าเป็นโครงสร้างด้านอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้เ อ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือ 
การปรับปรุง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ท างาน ช่างฝึกหัด/ผู้ฝึกหัดที่ผ่านกระบวนการจัดการเช่นนี้  
จะค่อย ๆ เข้าสู่ระบบการท างานทีละเล็กน้อย สามารถใช้ทักษะความช านาญและความรู้ที่ครอบคลุม
ในระบบการฝึกหัดนี้  แนวความคิด “โรงเรียนโรงงาน” นี้จะรวมไว้เพ่ือท าให้ช่างฝึกหัดได้มีโอกาส 
ใช้ทักษะความช านาญในสภาพสถานประกอบการจริง รวมทั้งเตรียมช่างฝึกหัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1)  ท างานอย่างประหยัด (ได้ประโยชน์มากที่สุด)  
 2)  คิดพิจารณาในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ เพ่ือให้สามารถท างานด้วยตัวเองได ้  
 3)  มองเห็นตัวเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งหมดในสถานประกอบการ  
 4)  ท างานเป็นกลุ่ม/ทีม  
 5)  ติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ขาย  
 6)  พัฒนาต าแหน่งงานของตนเองในสถานประกอบการ  
 7)  ประเมินโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพของตนเอง ประเทศเยอรมนีจัดการฝึกหัด 

วิชาชีพซ้ า เพ่ือยกระดับฝีมือทางด้านเทคนิคและอาชีวะที่จ าเป็นต่อความต้องการทางด้านวิชาชีพ 
เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป และฝึกเพ่ือเป็นการเตรียมก าลังคนระดับกลางทางด้านเทคนิค
และการจัดการฝึกซ้ าเพ่ือยกระดับมาตรฐานนี้ ท าให้มั่นใจว่าได้พัฒนาคุณสมบัติของผู้ฝึกหัดให้เหมาะ
กับงาน พ.ร.บ. การฝึกวิชาชีพ ค.ศ. 1969 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาศาสตร์ 
ของรัฐบาลกลางเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านหลักการ และประสานงาน พ.ร.บ. เช่น พ.ร.บ. ค.ศ. 1981 
ส าหรับการส่งเสริมการอาชีวศึกษา และคุ้มครองแรงงานเด็ก ตัวแทนนายจ้าง สหภาพแรงงาน รัฐและ
รัฐบาลกลางร่วมมือกันอย่างเท่าเทียมพร้อม ๆ กันในคณะกรรมการกลางของสหพันธ์สถาบัน
อาชีวศึกษาในระดับรัฐ มีคณะกรรมการสามัญท าหน้าที่ประจ าด้านการฝึกวิชาชีพให้ค าแนะน า 
แก่กรรมการรัฐในด้านการฝึกวิชาชีพ คณะกรรมการนี้ประกอบด้วย ตัวแทนของนายจ้าง สหพันธ์ภาพ
แรงงาน และคณะกรรมการของรัฐในระดับภาคจะมี “คณะกรรมการผู้มีอ านาจ” ซึ่งให้ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบการอาชีวศึกษาในระดับภาคตามกฎหมายคณะกรรมการเหล่านี้คือ หอการค้าและ
อุตสาหกรรม สมาคมช่างฝีมือ สมาคมการเกษตร สมาคมทนายความ ส านักงานทะเบียน และ 
สภาแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนสัญญาการฝึกหัด และรับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับ 
การฝึกวิชาชีพ 
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 จุดเน้นการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนี คือ  
 1)  มีนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน วางเป้าหมายและก าหนดแนวทาง 
การจัดการว่าต้องการระบบอาชีวศึกษาด้วยการจัดการแบบระบบคู่ขนาน (Dual system) ที่บูรณาการ 
การเรียนรู้บนฐานอาชีพ (Work-based learning) กับโรงเรียน (school-based learning)  
 2)  ออกแบบระบบการปฏิบัติ ให้มีความยืดหยุ่น มีกิจกรรมที่ เน้นทั้ งการเรียนรู้ผ่าน 
การท างาน/การปฏิบัติ (learning by work/practice) และการสอบเชิงปฏิบัติ (practice-oriented 
examinations based) ควบคู่กันไปด้วย  
 3)  ให้บริษัท/ผู้ประกอบการ มาออกแบบหลักสูตรร่วมกันหรือจัดฝึกอบรมร่วม เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการเรียนรู้จะสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือเตรียมผู้เรียนเมื่อจบแล้วสามารถมีงาน
รองรับได้เลย  
 4)  ต้องมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ มีการประกันคุณภาพได้ตามระบบการรับรองมาตรฐาน 
ของเยอรมนี  
 5)  มีการก ากับติดตามผลลัพธ์และประเมินระบบอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้กลไกส าคัญ คือ ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ และเอกชน ภาครัฐก าหนด
นโยบายในภาครวม และสนับสนุนงบปรามาณผ่านโรงเรียนอาชีพ ในขณะที่ภาคเอกชน  
มีสภาหอการค้า และอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK) เป็นองค์กรหลัก โดยมีหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอน 
การเสนอหลักสูตร การลงทะเบียน การจัดสอบ และการรับรองวุฒิ  และมีข้อก าหนดเรื่อง 
compulsory membership ที่ทุกบริษัทต้องเป็นสมาชิก DIHK และเสียเงินบ ารุงรายปี จึงท าให้ 
DIHK มีงบประมาณในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ตลาดแรงงานของเยอรมนีมีแรงงานฝีมือที่ตรงกับความต้องการภาคธุรกิจ 
อีกทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปกครอง และเยาวชน ซึ่งส่งผลท าให้ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
ประเทศเยอรมนีผ่านพ้นวิกฤตด้านแรงงาน และคุณภาพการศึกษารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจได้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาเป็นทวีปใหม่ที่ค้นพบโดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียน โคลัมบัส ได้เดินทางเพ่ือแสวงหาแผ่นดินใหม่ โดยออกเดินทางจากเมืองปาโลส 
ประเทศสเปน เมื่อวันที่  3 สิงหาคม ค.ศ. 1492 และเมื่อวันที่  12 ตุลาคม ค.ศ. 1492 โคลัมบัส 
ได้พบแผ่นดินใหม่ เป็นเกาะและได้ตั้งชื่อเกาะนั้นว่า ชานซันวาดอร์ คือ หมู่เกาะซึ่งอยู่ใกล้กับอเมริกา
เหนือในปัจจุบัน หลังจากที่โคลัมบัสได้พัฒนาดินแดนดังกล่าว ต่อมาอีกประมาณ 100 ปี ชาวยุโรป 
ได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือมากมาย ดินแดนที่อพยพเข้าไปคือ รัฐเวอร์จิเนีย และ
รัฐแมสสาซูเซทส์ ซึ่งได้มีการวางระเบียบกฎหมายชุมชนเป็นหลักฐานมั่นคง ชาวยุโรปที่อพยพ 
เข้าไปในอเมริกา มีทั้งนักบวช พ่อค้า นักศาสนา ช่าง เป็นต้น การศึกษาของสหรัฐมีรากฐานมาจาก
การศึกษาของประเทศทางยุโรป ชาวยุโรปที่อพยพอยู่ในอเมริกาได้น าเอาประเพณี ระบบการปกครอง 
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ตลอดจนความเจริญทางด้านต่าง ๆ มาใช้โดยวางรากฐานทางฝั่ งแอตแลนติกก่อน ฉะนั้นการศึกษา
ของอเมริกาจึงมีความเจริญในเขตนี้ก่อน ตามประวัติการศึกษา แบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ  

ระยะที ่1  การศึกษาสมัยเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ (ค.ศ. 1600–1770) การศึกษา 
เป็นหน้าที่ของรัฐ ในปี ค.ศ. 1642 มีกฎหมายให้ตั้งโรงเรียนสอนให้เด็กอ่าน เขียน เรียนศาสนา 
โดยท้องถิ่นเป็นผู้ เก็บภาษี เพ่ือน ามาช่วยเหลือ นับเป็นครั้งแรกที่ท้องถิ่นรับผิดชอบการศึกษา 
ต่อมาได้มีการใช้หนังสือในระดับประถมศึกษาเป็นครั้งแรกด้วยพยัญชนะพยางค์ง่าย ๆ ถ้อยค าและ
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมการศึกษามักเป็นการฝึกทางพุทธศึกษาและจริยศึกษา  

ระยะที ่2  การศึกษาส าหรับประชาชนทั่วไป (ค.ศ. 1770–1870) หลังจากที่สหรัฐอเมริกา 
ท าการปฏิบัติตนเองหลุดพ้นจากอังกฤษแล้ว ได้หันมาสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยการเก็บภาษี  
เอาเงินมาบ ารุงการศึกษา มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้การศึกษาพ้นจากการควบคุมขององค์การ 
ทางศาสนา มีกฎหมายบังคับให้เด็กทุกคนต้องไปโรงเรียน เริ่มมีสภาการศึกษาประจ ารัฐขึ้น  ระยะนี้
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นของประชาชน โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนมากเป็นของเอกชน และองค์การ
ศาสนาอยู่ได้มีการให้การศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาแก่คนทั่วไป แต่ยังไม่ได้รับผลส าเร็จเท่าที่ควร  

ระยะที ่3  เกือบศตวรรษหนึ่งของการศึกษาในระบอบประชาธิปไตย (ค.ศ. 1870–1960) 
มีกฎหมายบังคับให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือถึงอายุ 16 ปี รัฐเป็นผู้ควบคุม
จัดการฝึกหัดครูหลักสูตร ตลอดจนก าหนดแบบเรียนต่าง ๆ ระยะนี้มีกฎหมายต่าง ๆ มากมาย 
ที่ช่วยเหลือการศึกษา เช่น Morrill act ในทุก ๆ รัฐ ประชาชนจะได้รับการศึกษาที่รัฐจัด ให้ 
โดยประชาชนมิต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจนถึงชั้นสิบสอง เกือบทุกรัฐบังคับให้เด็กไปโรงเรียน
สม่ าเสมอจนอายุครบเกณฑ์ที่ก าหนด (ระหว่าง 16 ถึง 18 ปี) เด็กที่ไปโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียน
ราษฎร์ที่รับรองวิทยฐานะต้องปฏิบัติตามนี้  

การอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกา แบ่งได้ 5 ประเภท คือ 1. อาชีวการเกษตร 
2. การบริการและการจ าหน่าย 3. การช่างและการอุตสาหกรรม 4. ผู้ช่วยทางสาธารณสุข และ 
5. คหกรรมศาสตร์ จากกลุ่มหลักวิชาทั้ง 5 กลุ่ม อาจกระจายออกได้นับร้อยอาชีพ พิจารณา 
สิ่งเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1.  อาชีวการเกษตร (Vocational agriculture education) หลักวิชาในกลุ่มนี้เพ่ือเตรียม 
เยาวชนให้เป็นเกษตรกร หรือช่วยเกษตรให้สามารถปรับปรุงในไร่ของตน เป็นพ้ืนฐานของผู้ต้องการ
ศึกษาวิชาประเภทนี้ในมหาวิทยาลัย  

2.  การบริการและการจ าหน่าย (Distributive education) การเรียนวิชาประเภทนี้เรียกทฤษฎี 
ครึ่งวันปฏิบัติตามห้างร้านครึ่งวันการจัดหลักสูตร จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี  และปฏิบัติ 
และในวิชาประเภทนี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากห้างร้าน  หรือวงการธุรกิจในชนชั้นนั้น ๆ 
โดยเห็นว่าผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาประเภทนี้  
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3.  การค้าและการอุตสาหกรรม (Trade and industrial education) วิชาการต่าง ๆ ในกลุ่ม 
การค้าและอุตสาหกรรม แบ่งเป็นงานระดับฝีมือ (Skilled) และช านาญเฉพาะงาน (Semiskilled)  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกับระบบการผลิต (Production) กรรมวิธี (Process) การประกอบ (Assembly) 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) เครื่องจักรในการผลิตอุปกรณ์การผลิต เครื่องใช้ ฯลฯ ส าหรับ 
การอุตสาหกรรมด้านช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างโลหะ และยังมีสาขาประเภทช่างเหล่านั้นอีก  
เช่น ช่างเครื่องท าความเย็น ช่างออกแบบเครื่องจักรกล ช่างอิเลคทรอนิกส์ช่างเคมีอุตสาหกรรม   
ช่างประกอบ ช่างก่อสร้าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง เป็นต้น  

4.  คหกรรมศาสตร์ (Home economics) วิชาประเภทนี้มักอยู่ในระดับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ขึ้นไป วัตถุประสงค์ของวิชาก็เพ่ือเตรียมนักเรียนไว้ส าหรับการมีครอบครัว หรือเพ่ือประกอบอาชีพ  
ตัดเย็บเสื้อผ้า เตรียมอาหาร จัดดอกไม้ เป็นต้น  

5.  ผู้ช่วยทางสาธารณสุข (Practical nursing) วิชาประเภทนี้มีทั้ งโรงเรียนมัธยมและ
วิทยาลัยเทคนิค มีทั้งนักเรียนธรรมดา และนักศึกษาผู้ใหญ่ แนวการศึกษาเพ่ืออาชีพพยาบาลผู้ช่วยนี้  
ได้รับใบอนุญาตส าหรับการพยาบาล ทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นผู้ช่วยด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 1 ปี แล้วไปฝึกงานตามโรงพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มนี้บางสาขา อาจเรียนสั้น บางสาขาใช้เวลาเรียนถึง 2 ปี หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
ของสหรัฐอเมริกาคงต้องอยู่ใน 5 ประเภท บางแห่งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพรวมอยู่ในโรงเรียน
เดียวกัน โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเกรด 12 อาจเป็นเกรด 13–14 เพ่ือสอนระดับ Technicaleducation ด้วย 

การจัดการเรียนการสอน  
1.  การศึกษาก่อนประถมศึกษา (Preschool education) ระดับนี้เด็กอายุ 3–6 ขวบ จะอยู่

ในโรงเรียน ซึ่งมีไว้ส าหรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กยากจนเรียน Nursery school เมื่อ 5–6 ขวบ 
จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลเรียน Preschool หรือ Early child hood ซึ่งมีทั้งรัฐบาลและเอกชน โรงเรียน
นี้จะเน้นความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นประถม  

2.  การศึกษาระดับประถมศึกษา (Elementary education) ระบบการเรียนอาจเป็นแบบ  
1-6 หรือ 1-8 ส าหรับความมุ่งหมายคือ การพัฒนาด้านสติปัญญาและสังคมของเด็ก หลักสูตรนั้น
แล้วแต่ท้องถิ่นจะก าหนดขึ้น  การเลื่อนชั้นใช้ระบบ Non-graded คือ เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ 
ถ้าเด็กสอบตกวิชาไหนก็ เรียนซ้ าเฉพาะวิชาที่ ตก เฉลี่ย เวลาเรียนปีหนึ่ งประมาณ 180 วัน 
แนวโน้มในการให้การบ้านลดลงเปลี่ยนเป็นส่งเสริมให้ท าการบ้านโดยสมัครใจ  

3.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary school or high school) แผนการศึกษา 
ที่ใช้ มีแบบ 6 : 3 : 3 แบบ 8 : 4 และแบบ 6 : 6 ฉะนั้นแบบ 8 : 4 จึงมีมัธยมศึกษาเพียง 4 ป ี
แบบ6 : 3 : 3 มีมัธยมต้น 3 ปี มัธยมปลาย 3 ปี เด็กจะเรียนจนอายุถึง 16 ปี หรือ 18 ปี การเข้าเรียน 
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ไม่มีการสอบเข้า และไม่มีการสอบไล่เลื่อนชั้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สมาคมการศึกษาแห่งชาติ 
ของสหรัฐอเมริกาก าหนดมี 7 ข้อคือ  

 1)  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 2)  ให้มีความรู้เบื้องต้นพอจะเรียนต่อชั้นสูงได้  
 3)  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  
 4)  มีความรู้ด้านอาชีพ  
 5)  เป็นพลเมืองดี  
 6)  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 7)  เป็นคนดีมีศีลธรรม      
การเรียนวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพกับโรงเรียนอาชีวศึกษาของสหรัฐอเมริกา  

ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอาชีพแบบเสรี ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบเอง จะได้ท างานหรือไม่ 
ส่วนศูนย์ฝึกอาชีพนั้น มีวิธีการควบคุมจ านวนผู้เข้าเรียน คือ วิชาใดเต็มจ านวนที่ก าหนดก็ต้องรอ 
ไปเรียนภาคเรียนต่อไปหรือเลือกเรียนวิชาอ่ืนที่ว่างอยู่ โรงเรียนมัธยมของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ 
จะมีนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน แต่ละต าบลการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่จะมีโรงเรียนมัธยม 4–5 โรง 
ประมาณ 10 รัฐ จะมีนักเรียนเลือกเรียนวิชาชีพต่าง ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ไปเรียนที่ศูนย์ฝึก
รวมกันตั้งแต่ 1,500–1,800 คน เขาจัดให้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึก วันละ 3 รอบ ๆ ละ 400–600 คน 
โดยใช้รถบัส 15–20 คัน คอยรับส่งไปมา วันละ 3 เที่ยว จะเห็นว่าการประหยัดของสหรัฐอเมริกานั้น 
ถ้าน ามาจัดในประเทศไทยบ้างจะไม่ประหยัดเลย ประเทศที่ยากจนต้องลดการใช้รถยนต์ 
น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมให้มากที่สุด ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังมีจ านวนไม่น้อยที่จัดการ
อาชีวศึกษาเหมือนประเทศไทยคือ เรียนกันเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประจ าจังหวัด นักเรียนคนใด 
เมื่อต้องการเรียนอาชีพก็ไปลงทะเบียนที่ โรงเรียนอาชีวศึกษา แยกออกจากโรงเรียนมัธยม 
เป็นการประหยัดค่ารถขนส่งและสร้างเจตคติที่ดีกว่านักเรียนที่ไปเลือกเรียนวิชาชีพ การสร้างคน 
ที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นายทหาร หรือนายแพทย์ก็ตามจะเรียนแบบวิชาเลือกไม่ได้ 
ต้องฝึกอบรมโดยการสร้างบรรยากาศของความรับผิดชอบให้ฝังแน่นในสายเลือดจะเกิดความมานะ 
อดทน และมุ่งมั่น ในวิชาชีพของคน อาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 จ านวนโรงเรียนอาชีวศึกษาได้เพ่ิมขึ้นอีกมากมายนับตั้งแต่สงครามโลก 
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา การสอนนอกจากวิชาชีพแล้ว ยังสอนวิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา เพ่ือวางรากฐานการศึกษาให้กว้างขวาง Junior college รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว 
เข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี  โดยปกติให้นักศึกษามี โอกาสฝึกงานตามโรงเรียนเป็นเวลา 
หนึ่งภาคเรียนและเรียนวิชาสามัญควบกันไป  อาชีวะชั้นสูงจัดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบัน
เทคโนโลยี (Institute technology) สถาบันเทคโนโลยีที่ส าคัญอยู่ที่ รัฐแมสซาชูเซตส์ แคลิฟอร์เนีย 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_enTH729TH729&sxsrf=ALeKk01UxEqDwqyGOhlRa6OZJH6N2_B4Gg:1607586903921&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTz-ny98LtAhVNOSsKHS5dBhQQBSgAegQIBxA1
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อิลลินอยส์ และภาคใต้การสอน คงมีวิชาสามัญแทรกอยู่ด้วย โดยมุ่งหมายจะให้นักศึกษามีความรู้
กว้างขวาง ไม่ใช่เรียนรู้แต่วิชาชีพในวงแคบ วิศวกรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกับเทคโนโลยี มีการสอน  
อยู่หลายระดับในโรงเรียนมัธยมศึกษา Junior college ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปัจจุบันมีสถาบันชั้นอุดมศึกษา ในสหรัฐอเมริกากว่า 160 แห่ง ที่ท าการสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

หลักการทั่วไปของอาชีวศึกษา  
1.  ส่งเสริมการเรียนวิชาสามัญคู่กับวิชาชีพ  
2.  ฝึกหัดทักษะ ความช านาญทางวิชาชีพ  
3.  ฝึกอบรมให้ทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในแผนภูมิการศึกษา ไม่ได้แยกอาชีวศึกษาไว้ต่างหาก แต่ว่าอาชีวศึกษารวมอยู่ในการศึกษา

มัธยม ส าหรับเด็กวัยรุ่นที่มีอายุในระหว่างที่จะได้รับการศึกษาชั้นมัธยม  การศึกษาชั้นมัธยม 
จัดเป็นการศึกษาแบบรวม หรือมุ่งไปด้วยวิชาการโดยเฉพะ เช่น แบบอาชีวะและแบบการศึกษา 
วิชาเทคนิคส าหรับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาแบบรวมนั้น ทางโรงเรียนจะให้เด็กได้เรียนวิชาการ 
วิชาชีพ และวิชาเฉพาะไปพร้อม ๆ กัน โรงเรียนในเมืองใหญ่ ๆ มักจะแยกการศึกษาชั้นมัธยม  
ไว้เป็นประเภท ๆ คือ แยกโรงเรียนอาชีวะ และโรงเรียนสอนวิชาเทคนิค สอนวิชาทั่วไปที่จ าเป็น
ส าหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ที่เลือกเรียนวิชา
ดังกล่าว ก็จะมีโอกาสเข้าเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้  
 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศ 
ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการท างานมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและ
สนองตอบความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการทวนกระแส การให้ความส าคัญ
ของพ่อแม่ผู้ปกครองกับการเรียนสายสามัญมากเกินไป รัฐบาลได้ออกฎหมาย “Strengthening 
Career and Techical Education for the 21st Century (Perkins V) Act” และนโยบาย Career 
and technical Education (CTE) 2013 ที่เน้นในเรื่อง “jobs of the future” โดยจะมีเป้าหมาย 
ที่จะเตรียมเด็กเยาวชนให้พร้อมต่ออาชีพในอนาคต เพ่ือปรับระบบการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ 
การให้ความส าคัญกับเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะส าคัญของการท างานเป็น ให้ผู้ เรียนรู้ 
ทั้งสายอาชีพและวิชาการผ่านแนวคิดการบูรณาการเรื่อง  “Career and technical Education 
 ในลักษณะต่าง ๆ และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการท างานตรง (Work-b ased learning) 
ส่งเสริมโปรแกรมการพัฒนาอาชีวศึกษาที่เน้นการเชื่อมโยงและข้ามระบบ ทั้งในแง่เนื้อหาและเทคนิค 
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และหลังมัธยมศึกษาด้วย รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
ในการขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา เพ่ือการมีงานท าในระดับพื้นท่ีอย่างเห็นผล 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_enTH729TH729&sxsrf=ALeKk01UxEqDwqyGOhlRa6OZJH6N2_B4Gg:1607586903921&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTz-ny98LtAhVNOSsKHS5dBhQQBSgAegQIBxA1
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 นอกจากนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลกลางดูแลแล้ว รัฐบาลของมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น 
ก็มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาที่น่าสนใจ คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้ในการออกแบบและพัฒนาการศึกษาอยู่มาก ทั้งข้อมูล
ด้านความต้องการแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพที่มีตั้งแต่อาชีพพ้ืนฐานจนถึงอาชีพเชี่ยวชาญตามแต่มลรัฐ 
ข้อมูลด้านอาชีพที่มีรายได้สูง ฯลฯ ที่ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นและโรงเรียน สามารถออกแบบการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการแรงงานหรือการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้อาชีพพ้ืนฐานที่เกือบทุกมลรัฐมีคือ อาชีพขับรถบรรทุก แต่ขณะเดียวกัน  
ก็จะพบว่ามีอาชีพที่เติบโตเร็วมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มีการด าเนินการส ารวจโดย Occupational 
Employment Statistics (OES) Survey ปี 2016 

ประเทศอังกฤษ การศึกษาของประเทศอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถ 
ของบุคคลให้ถึงขีดสุด เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม การศึกษาภาคบังคับอยู่ในช่วงอายุ 5–16 ปี 
อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้เข้าศึกษาก่อนและหลังเกณฑ์บังคับนั้น การศึกษาระดับสูงซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย 
โปลีเทคนิค และวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องนั้นมีลักษณะยืดหยุ่น เพ่ือให้โอกาสทางวิชาการและ
การศึกษาอาชีพ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รัฐบาลกลางเป็นผู้ให้งบประมาณแก่องค์การ
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการศึกษา ความรับผิดชอบทางการศึกษานี้ อยู่ในมือของกระทรวงศึกษาธิการ 
เวลส์ สก๊อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ รัฐมนตรีประจ าเวลส์ สก๊อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ 
ต่างก็มีความรับผิดชอบเต็มที่ ในเขตของตน  เว้นแต่ว่าของเวลส์และไอร์แลนด์ เหนือ จะได้รับ 
การปรึกษาในเรื่องการศึกษามหาวิทยาลัย (แต่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ) การบริหารโรงเรียนของรัฐ
และการศึกษาต่อเนื่องมีลักษณะแบบกระจายอ านาจ แบ่งความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงต่าง ๆ 
ในรัฐบาลกลาง ได้แก่ Department of education and science, the welsh office, the scottish 
education department and the department of education for northern ireland องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น (L.E.A.) ซึ่งใช้ระบบแบ่งเขตตามประเภท Metropolitan, non-metropolitan 
เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 และองค์การอาสาสมัครต่าง ๆ หน่วยงาน เหล่านี้ด าเนินการประสานงานกัน
โดยการปรึกษาหารือและการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน L.E.A. รับผิดชอบการจัดบริหารการศึกษา
ทั้งในระดับโรงเรียนและการศึกษาระดับสูง เว้นแต่มหาวิทยาลัย และให้ทุนแก่นักเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 
ในระดับสูงรวมทั้งในมหาวิทยาลัยด้วย ตลอดจนการบรรจุบุคลากร การดูแลรักษา และเปิดอาคาร
เรียน อุปกรณ์การศึกษาและการวางนโยบาย ข้อสังเกต คือ มหาวิทยาลัยจะปกครองตนเอง มีกฎบัตร 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินโดยผ่านทาง University 
grants committee ระบบโรงเรียน  โรงเรียนในอังกฤษและเวลส์  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 
คือ Maintained school และ Non-maintained school ประเภทแรกเป็นโรงเรียนในระบบ
การศึกษาของอังกฤษและเวลส์ ซึ่งโดยมากจัดโดยองค์การอาสาสมัครของศาสนิกายต่าง ๆ 
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แบ่งออกเป็น County school ซึ่งจัดและด าเนินการ โดย L.E.A. และ Voluntary school ซึ่งจัดโดย
องค์การอาสาสมัครโรงเรียนทั้ง 2 แบบนี้ จะไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือหรืออุปกรณ์  

ส่วนในสก๊อตแลนด์ไม่มีการแบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภทดังกล่าว แต่รวมเรียกว่า 
“Public school” ส าหรับโรงเรียน ประเภทที่ 2 คือ คนที่ได้รับ Grade 1 เทียบเท่ากับ Grade C 
หรือดีกว่านั้นใน GCE olevel และเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ส าหรับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ระดับสูงอ่ืน ๆ ทั้ง CSE และ GCE ordinary นี้เป็นการสอบระดับ “O” level ซึ่งจะต้องสอบเมื่ออายุ 
16 ปี ส่วน GCE advanced หรือ “A” level โดยปกติสอบเมื่อเรียนต่อไปอีก 2 ปี CSE ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการอิสระ 8 แห่ง ซึ่งส่วนมากเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัย อุดมศึกษา มีหลายประเภท 
ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันโปลีเทคนิค วิทยาลัยการศึกษา (ฝึกหัดครู) ฯลฯ นักเรียนอายุ 18 ปี มากกว่า
ร้อยละ 12 จะเข้าศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูง นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งแบบนักเรียนภาคปกติ
(Full-time) แบบประสม (Sand-wich) หรือภาคพิ เศษ  (Part-time) มหาวิทยาลัยในอังกฤษ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปิด (มหาวิทยาลัยเปิดเริ่มปี ค.ศ. 1969) มี 45 แห่ง เวลส์มีมหาวิทยาลัย 
(University college) 5 แห่ง สก๊อตแลนด์มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และไอร์แลนด์เหนือ มีมหาวิทยาลัย 
2 แห่ง นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ตั้งในศตวรรษที่ 12–13 คือ Oxford และ Cambridge 
ในอังกฤษ และ St. Andrews, Glasgow, Aberdeenand Edinburgh ซึ่งตั้งในศตวรรษที่ 15–16 
ในสก๊อตแลนด์ แล้วมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพ่ิงตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
จะต้องสอบเข้าหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนส่วนใหญ่สมัครโดยทาง University central council 
on admissions นักเรียนเฉพาะที่จะเข้า Open university และนักเรียนอังกฤษที่สมัครเข้าเรียน 
ในมหาวิทยาลัย Glasgow, Aberdeen, andStrathclyde ในสก๊อตแลนด์จึงจะสมัครต่อมหาวิทยาลัย
โดยตรง  

ประเทศออสเตรเลียโดยปกติแล้ว เด็กออสเตรเลียจะเริ่มท างานเมื่ออายุ 15 หรือ 16 ป ี
หลังจากออกจากโรงเรียนแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากในวงงานอุตสาหกรรม 
การที่เราน าเอาเครื่องจักรประเภทเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ ท าให้งานประเภทที่ใช้แรงงานเหลือน้อยลง 
ทั้งนั้น จึงได้มีการตื่นตัวที่จะต้องมีการฝึกเด็กที่ เพ่ิงจบจากโรงเรียนเหล่านี้  ให้มีความสามารถ 
พอที่จะออกไปท างานได้ ในออสเตรเลียนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับตลาดแรงงาน 
ถือว่ามีความส าคัญมาก ระบบการศึกษารัฐต่าง ๆ จะเป็นผู้ออกระบบของตนเอง ไม่มีองค์การใด ๆ  
ที่จะดูแลการศึกษาทั้งประเทศ การศึกษาภาคบังคับ เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 6 ปี ถึง 15 ปี เด็กทุกคน 
จะเรียนหนังสือ อย่างน้อย 10 ปี ในโรงเรียนการอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ การศึกษาสายอาชีพ 
ประกอบด้วย 3 องค์การหลักคือ  

1.  การศึกษาทางด้านเทคนิคและชั้นสูง ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐ  
2.  สถาบันการฝึกวิชาชีพ ซึ่งจัดโดยเอกชน  
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3.  กลุ่มอุตสาหกรรม  
โดยปกติการฝึกอบรมสายอาชีพจะเป็นในรูปแบบของการที่ เด็กเข้าไปเป็นช่างฝึกหัด 

(Apprenticeship) ซึ่งต้องใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนมาก การควบคุมดูแลรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับรัฐต่าง ๆ 
ประมาณ 3 ใน 4 ของช่างฝึกหัดทั้งหมด จะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทการผลิต การก่อสร้าง 
การค้าขายส่งหรือขายปลีก ส่วนหนึ่งของหลักสูตรคือ การที่ช่างฝึกหัดเหล่านี้ต้องไปเรียนเพ่ิมที่ TAFE 
โดยก าหนดเป็นหนึ่งวันของทุก ๆ สัปดาห์หรือสองสัปดาห์ติดต่อกันหลังจากขึ้นอยู่กับการก าหนด  
ของแต่ละหลักสูตรในบริษัทใหญ่ ๆ จะจัดให้มีสถานที่สอนช่างฝึกหัดด้วยตนเอง แต่ทุก ๆ ฝ่าย 
ก็ เห็นต้องกันว่า การฝึกอาชีพนั้ นจะต้องมีค วามคล่องตัว  และเป็น ไปตามความต้องการ 
ของอุตสาหกรรมที่ต้องการ ตลอดจนต้องมีการฝึกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่ทันสมัย หลักสูตรการฝึกวิชาชีพผู้ใหญ่ (Adult training programmer: ATP) หลักสูตรนี้ได้เริ่มเมื่อ 
ค.ศ. 1986 จุดมุ่งหมายคือ ฝึกคนเพ่ือให้หางานท าได้ โดยเป็นกลุ่มคนที่ต้องไม่มีงานท ามาแล้ว 
อย่างน้อยหกเดือนหรือสตรีหรือกลุ่มคนงานที่ถูกปลดออกจากงาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ว  

ในปี ค.ศ. 1987 รัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งโปรแกรมชื่อ โครงการฝึกวิชาชีพเยาวชน (Youth 
training program) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดหลักสูตรระยะสั้นส าหรับเด็กที่ไม่มีงานท า  หลักสูตร 
ใช้ TAFE เป็นระยะแรก และต่อมาก็ขยายไปถึงกลุ่มบุคคลอ่ืน  ๆ เช่น กลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาส  
และกลุ่มของคนพ้ืนเมืองต่าง ๆ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าคนทั่วไป  การฝึกวิชาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม (Vocational training in industry) ในวงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจก็มีส่วน 
ในการฝึกพนักงานของตนเอง แต่ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีพนักงานเป็นจ านวนน้อย บริษัทจึงไม่ 
ลงทุนเพ่ือจัดตั้งการฝึกฝนพนักงานของตนเอง ทุกคนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเป็นผู้ลงทุน  
ในด้านนี้  ดังนั้นพนักงานที่บริษัทจ้าง แบ่งได้คือ ร้อยละ 83 มาจาก TAFE ร้อยละ 16 เป็น 
การผสมระหว่างการฝึกงานที่ท างานกับศูนย์ฝึกงานของรัฐ  ร้อยละ 1 ฝึกโดยตรงบริษัทของตนเอง  
จะเห็นได้ว่า TAFE นั้นมีส่วนส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้ว TAFE มีบุคลากร
และเครื่องมือที่พร้อมสมบูรณ์  
 การพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศจีน จากสถานการณ์ปัญหาหลายด้าน เช่น  
 1)  สถานการณ์แรงงานจีนวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านมายังด้อยการศึกษาหรือจบการศึกษาที่ไม่สูงมาก
ท าให้การเร่งพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับวัยผู้ใหญ่จึงต้องจัดช่องทางเฉพาะให้
ต่อเนื่อง   
 2)  จีนยังเผชิญกับประชากรเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลที่อาจเป็นข้อกัดของการได้เรียน 
ต่อในระดับสูง  
 3)  เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสจบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีกลับพบว่า ทักษะฝีมือ 
ที่มีไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องใช้ในโลกการท างานจริง  
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 4)  จีนต้องการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพคนและ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนองตอบการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในโ ลกเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
 5)  จีนใช้การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูงเป็นกลไกสร้าง
ก าลังคนรุ่นใหม่ก้าวน านานาประเทศ 
 การพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศจีน ถือเป็นวาระใหญ่ในวาระส าคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลจีน และที่เป็นแรงผลักส าคัญในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา  
คือ แรงผลักจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการเปิดประตูสู่เศรษฐกิจตลาดเสรีในฐานะ 
“โรงงานโลก” ที่จีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการลอกเลียน (Copy & Development) พัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยี วางแนวทางพัฒนาการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้การศึกษาระดับอาชีวะ และสร้าง
พัฒนาการในการประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมในระดับปริญญา และจัดรูปแบบการผสานการศึกษา
โรงเรียน-โรงงาน ซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาแบบของจีนยุคใหม่ที่สร้างประสบการณ์
เตรียมอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด 
 ที่ส าคัญคือในรายงานประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง  เมื่อปี  2014 มีข้อมูล 
ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ทั้งในแง่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดไปจนถึงคว ามต้องการ
แรงงานในทักษะใหม่ ๆ และทักษะชั้นสูงที่รองรับกับตลาดอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ที่เปลี่ยนไป  ท าให้จีนต้องเร่งพัฒนาระบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ โดยประกาศนโยบาย
ดังกล่าวพร้อมกับแผนที่ชื่อว่า “Modern Vocational Education System Construction Plan 
(2014–2020)” โดยสิ่งส าคัญ คือ ไม่ใช่เพียงการยกระดับศักยภาพแรงงานฝีมือเพ่ือตลาดอุตสาหกรม
สมัยใหม่เท่านั้น ยังเน้นเรื่องช่างฝีมือที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสูงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กับงานหัตถศิลป์ซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ 

 ประเทศญี่ปุ่นระบบการศึกษา การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นับว่ามีความก้าวหน้ามาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย และมีความทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วในส่วนอ่ืน  ๆ ของโลก  
แผนการศึกษาชาติของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดระบบการศึกษาไว้เป็นลักษณะ 6 : 3 : 3 คือ 53 ระดับ
ประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ป ี
ก่อนที่จะถึงระดับอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาภาคบังคับนั้น ก าหนดไว้ 9 ปี ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงอายุระหว่าง 6–15 ปี เพ่ือให้เยาวชนในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ รัฐได้จัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนปกติได้ 
ท าให้การจัดการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นไปอย่างทั่วถึง หลังจากการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกเป็นเวลา 3 ป ี
ส าหรับในระดับอุดมศึกษานั้นจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี หลังจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การจัดการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่รับผิดชอบ 
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ในการก าหนดนโยบายส่งเสริม  และเผยแพร่การศึกษาทุกระดับของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีคณะกรรมการการศึกษาของเขตและเทศบาล ท าหน้าที่ ในการจัดการศึกษาส าหรับประชากร 
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งเขตการปกครองและเขตการศึกษา  ออกเป็น 
47 เขต มีเทศบาลอยู่ประมาณ 3,254 แห่ง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นสายสามัญและ
สายอาชีพ สายสามัญ ประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ส าหรับสายอาชีพนั้นจะเรียนวิชาพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับสายสามัญแต่ในส่วนที่น้อยกว่า และต้องศึกษา
สาขาวิชาชีพ เช่น ธุรกิจ เกษตร ประมง อุตสาหกรรม พยาบาล ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์สายอาชีพ เป็นต้น การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน (ประเทศญี่ปุ่น) การศึกษาในระบบ
โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา  ในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา 
ซึ่งจะใช้เวลาเรียนโดยทั่วไปอีก 3 ปี ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ยังจัดในศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพทั่วไป เพื่อผลิตแรงงานระดับกึ่งฝีมือและศูนย์ฝึกวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือผลิตแรงงานระดับช่างฝีมือ 
การศึกษาเพ่ืออาชีพระดับกลาง จัดขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษา  โดยจะรับนักศึกษาจากผู้ส าเร็จ 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาเข้าเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะสามารถออกไปท างานเป็น
ช่างเทคนิค หลักสูตรซึ่งเปิดสอนในสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นเป็นดังนี้ โรงเรียน
มัธยมอาชีวศึกษา เปิดสอนสาขาวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ การประมง การพยาบาล 
ดนตรี จิตรกรรม และพลศึกษา จากสถิติ  ปี  พ.ศ. 2522 มีการเปิดสาขาวิชาให้ เลือกเรียน 
8,462 สาขาวิชา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจ านวนนี้เป็นสาขาวิชาชีพถึง 3,967 สาขาวิชา 
และจากจ านวนผู้เรียนต่อในระดับมัธยมปลายทั้งหมด 4 ล้าน 4 แสนคน นั้นเป็นนักเรียนที่สมัคร 
เข้าเรียนอาชีวศึกษาถึง 1 ล้าน 4 แสนคน นอกจากโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา จะจัดการเรียนการสอน
ด้านวิชาชีพเป็นหลักอยู่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีศูนย์ฝึกวิชาชีพและวิทยาลัยอาชีวศึกษาด าเนินการผลิต
แรงงานระดับต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและของชาติอีกหลายแห่งคือ  

1.  ศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่ วไป  (General vocational training centers) จัดการฝึกวิชาชีพ 
เพ่ือผลิตแรงงานระดับกึ่งฝีมือ (Semi-skilled workers) โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นใช้เวลาเรียนต่ออีกประมาณ 1 ปี ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใช้เวลาเรียนต่ออีกเพียง 6 เดือน  

2.  ศูนย์ฝึกวิชาชีพเฉพาะ (Vocational training centers) จัดการฝึกอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงาน 
ระดับฝีมือ (Skilled workers) รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนต่ออีก 2 ป ี 
ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว จะเรียนต่ออีก 1 ปี  

3.  วิทยาลัยอาชีวศึกษา (College of vocation training) จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิต 
ช่างเทคนิค โดยรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนต่ออีก 2 ป ี
ในปี พ.ศ. 2521 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคของรัฐ จ านวน 415 แห่ง มีนักเรียน 
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จ านวนประมาณ 2 แสน 4 หมื่นคน การบริหารโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่น  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางอยู่ในความรับผิดชอบของการอาชีวศึกษา กรรมการประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการ 
ว่าด้ วยการศึกษา  วิทยาศาสตร์และการอาชีวศึกษาชุดหนึ่ งร่วมรับผิดชอบในการบริหาร 
ด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ดังกล่าว มีหน้าที่จัดท าตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
การอาชีวศึกษา เพ่ือจะท าให้การศึกษาด้านอาชีพมีประสิทธิภาพสูง ส่วนการบริหารโรงเรียนในระดับ
ท้องถิ่นจะมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ การพัฒนาการอาชีวศึกษา ในระหว่างสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488 โรงเรียนอาชีวศึกษาได้เกิดขึ้น เพ่ือผลิตนักศึกษาทางช่างให้ไปซ่อมแซม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม โรงเรียนอาชีวศึกษาที่เปิดในขณะนั้นมี 360 แห่ง และ 
มีนักศึกษา 95,000 คน ทั่วทั้งประเทศ ในระบบโรงเรียนอุตสาหกรรมในสมัยนั้นได้แบ่งการเรียน 
ในระดับอาชีวศึกษา ออกเป็น 5 ปี คือ รับเด็กท่ีจบประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับจบ
มาเรียนอีก 5 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหม่ รับเด็กที่จบมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับขณะนั้นขึ้นมาเรียนอีก 3 ปี แผนพัฒนาด้านอาชีวศึกษา  

 1)  เพ่ิมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น  (เช่น อาคาร     
โรงฝึกงาน เครื่องจักร เครื่องมือ)  

  2)  เชื่อมโยงการฝึกงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สอดคล้องกับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3)  ให้มีการแนะแนวทางด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเข้าศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษา  
 4)  การเพ่ิมเครื่องมือส าหรับการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมและ

ความต้องการของท้องถิน่  
 5)  ให้ท าการขยายและค้นคว้าเพิ่มเติม และปรับปรุงคุณภาพของครูทางด้านอาชีวศึกษา  

 การพัฒนาการอาชีวศึกษาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกาศนโยบายเดินหน้าด าเนินนโยบายสร้าง
การศึกษาสมัยใหม่ตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศชี้น า อาชีวศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น เรียกระบบนี้รวมว่า “Technical Vocational Education and Training” (TVET) 
การจัดการศึกษาด้านอาชีพและอาชีวศึกษา จะมีบทบาทส าคัญต่ออนาคต จึงเน้นส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาระบบดังกล่าวในสถานศึกษา เน้นสร้างการศึกษาการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
สร้างความเข้าใจการประดิษฐ์ คิดสร้างพัฒนาทักษะแรงงาน และการท างานในระบบอุตสาหกรรม 
ปรับระบบการศึกษาให้อยู่บนฐานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มุ่งสร้างประสบการณ์ตรง  การเรียนรู้
จริงจากการฝึกงานคู่กับการเรียนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นขีดความสามารถในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา รวมถึงการยกระดับจ านวนและคุณภาพครู ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ  
โดยเชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถ่ินและภาคส่วนต่าง ๆ 
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สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เกาหลีได้พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ดังนั้นนโยบายการศึกษาจึงปรับปรุงตามจุดมุ่งหมายนี้คือ ผลิตแรงงานระ
ด้านอาชีพให้มากขึ้น ในปี  พ.ศ. 2513 เป็นระยะที่น าวัตกรรมใหม่  ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรม 
ของประเทศมากขึ้น การจัดการศึกษาเน้นความส าคัญในความสามารถทางเทคนิคหรือการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการศึกษา
สาธารณรัฐเกาหลี แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ  

1.  ระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นต้นที่มุ่งเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเรียน
ต่อระดับประถมศกึษา  

2.  ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ป ี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แบ่งการเรียนออกเป็น 2 สายคือ สายสามัญ และสายอาชีพ  

3.  ระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งอาจจัดเป็นหลายรูปแบบ 
เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา  

4.  ระดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 4 ปี มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่  
เป็นของเอกชน การจัดการศึกษาในระดับวิทยาลัย การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  

การศึกษาเพ่ืออาชีพระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคของเกาหลี จะเริ่มในระดับมั ธยมศึกษา 
ตอนปลายเป็นต้นไป หลักสูตรและการเรียนการสอนมีหลายลักษณะ และมีสถานศึกษาหลายประเภท
เปิดสอน ทั้งในระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาแต่ละประเภท 
จะสรุปได้ดังนี้ โรงเรียนมัธยม อาชีวศึกษา และเทคนิค (Technical and vocational high schools) 
การศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และเทคนิค ขยายตัวเร็วมากเริ่มตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา จนอาจกล่าวได้ว่าถึงจุดอ่ิมตัวแล้ว ในปัจจุบันการเรียนการสอนจะเน้น
ทางด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมเคมี ฯลฯ 
เป็นต้น หลักสูตรและการเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติมาก สัดส่วนการเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ
เป็น 30 : 70 จ านวนหน่วยกิต ที่ต้องเรียนทั้งสิ้น คือ 204 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมอาชีวศึกษาและเทคนิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูง โรงเรียนมัธยม
สาธิตทางเทคนิค (Demonstration technical high schools) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ งานเหล็ก     
งานประปา งานเชื่อมโลหะ งานไฟฟ้า สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และการก่อสร้าง โรงเรียน
ประเภทนี้ ผลิตแรงงานออกมาประมาณปีละ 2,000 คน ผู้ที่เรียนดีจะได้รับคัดเลือกให้มีฝึกวิชาเฉพาะ
อีก 6 เดือน เพ่ือไปเป็นหัวหน้างาน การผลิตแรงงานในโรงงานประเภทนี้ รัฐบาลได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทผู้ว่าจ้างแรงงานในการออกค่าใช้จ่ายการเรียนภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนด้วย การจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หลักสูตรของการศึกษาภาคค่ า ประกอบไปด้วย การเรียนวิชาชีพภาคทฤษฎี 
ร้อยละ 60 ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 40 นักเรียน นักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 จะมีโปรแกรมการเรียน 
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ในโรงฝึกงาน (Work shop) เป็นส่วนใหญ่  โรงเรียนประเภทนี้ ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 
จากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพราะตระหนักว่าโรงเรียนผลิตแรงงานออกมาสนองความต้องการ
โดยตรงของโรงงาน จึงท าให้รัฐทุ่นค่าใช้จ่ายลงได้เป็นจ านวนไม่น้อย  การศึกษาระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา ระดับก่อนอนุบาล รับเด็กอายุ 3-4 ขวบ ต้องเสียค่าบ ารุงเอง ระดับอนุบาล รับเด็กอายุ 
5 ขวบ เป็นการศึกษาภาคบังคับ ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ระดับประถมศึกษา มี 6 ชั้นเรียน รับเด็กอายุ 
6–12 ขวบ เป็นการศึกษาภาคบังคับ ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 ชั้นเรียน  
7–9 รับเด็กอายุ 13–15 ขวบ เป็นการศึกษาบังคับ ต้องเสียค่าเล่าเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มี3 ชั้นเรียน 10–12 รับเด็กอายุ 16–18 ปี ไม่ใช่การศึกษาบังคับ ต้องเสียค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษา 
รับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่ออีก 4 ปี ผู้ที่ส าเร็จแล้วจะได้รับปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอกต่อไป  

ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะใหญ่และเล็ก ๆ มากกว่า 50 เกาะ 
ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของทวีปเอเชีย อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ มีเมืองท่า  
ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ในปัจจุบันการลงทุนจากต่างประเทศมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์
มากและท าให้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง ในปี ค.ศ. 1819 
สิงคโปร์มีประชากร 150 คน ปี ค.ศ. 1992 ประชากรมีจ านวน 2.82 ล้านคน จากการที่มีผู้อพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ท าให้มีชนกลุ่มน้อย หลากหลายเชื้อชาติผสมกัน ประกอบด้วย    
ชาวจีน ชาวมาเลย์ อินเดีย ยุโรป และอ่ืน ๆ ภาษาราชการมี 4 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ 
ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ เยาวชนของสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษ  ปี ค.ศ. 1985 
รัฐบาลได้น าการลดหย่อนภาษีมารวมในงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกมาก เพ่ือเป็น     
การเตรียมก าลังคนให้พอกับความต้องการด้านแรงงานของประเทศ โดยแท้จริงแล้ว การว่างงาน 
ได้หมดไปในปี ค.ศ. 1985 ระบบการศึกษาสิงคโปร์เป็นชาติที่มีเพียงทรัพยากรมนุษย์ และวิธีที่จะเพ่ิม
ทรัพยากรนี้ คือ การศึกษาและการฝึกอบรม  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์ สามารถแบ่งกลุ่มอย่างกว้าง ๆ เป็นการฝึกอบรมก่อน
และหลังการมีงานท าการศึกษาก่อนการท างาน ประกอบด้วย การศึกษาในระบบ การฝึกอบรมหลัง
การท างาน จะรวมถึงการฝึกเพ่ือเพ่ิมฝีมือทัศนคติต่องานอาชีพ  

1.  การฝึกงานก่อนการท างานในสิงคโปร์ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
การฝึกชนิดนี้มีเป้าหมายหลัก 4 ประการคือ  

 1.1  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้  
 1.2  เพ่ือพัฒนาการคิดและความคิดสร้างสรรค์  
 1.3  เพ่ือสร้างพ้ืนฐานทางการฝึกอบรมที่หลากหลาย  
 1.4  เพ่ือปลูกฝังความส านักในชาติและศีลธรรม  
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2. การพัฒนาการผลิตในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้น โดยการพัฒนาและยกระดับฝีมือและการฝึกอบรม   
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจ้างจะต้องปรับปรุงฝีมือให้ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เป้าหมายการฝึกอบรมแห่งชาติเพ่ือ  

 2.1  พัฒนาความยืดหยุ่นของก าลังคน  
 2.2  รับรองทักษะฝีมือในหลายสาขา  
 2.3  สร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่สมบรูณ์ส าหรับการฝึกอบรม  
 2.4  เพ่ือใช้เทคโนโลยีส าหรับจุดมุ่งหมายในการฝึกให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  
 2.5  ตั้งเครือข่ายศูนย์ข้อมูลการฝึกอบรม  
 2.6  ร่วมมือในการวิจัย การผลิตก าลังคน และความต้องการด้านวิชาชีพพ้ืนฐานที่ส าคัญ

ของระบบการศึกษา ในสิงคโปร์มีการเรียนภาษา 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ (ส าหรับด้านการพาณิชย์ 
เทคโนโลยี และการปกครอง) ภาษาพ้ืนเมือง (ภาษามาเลย์ จีน ทมิฬ) จัดให้เรียนเพ่ือเด็ก ๆ 
จะได้มีพ้ืนฐานที่ดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ค.ศ. 1993 สิงคโปร์มีโรงเรียนประถมศึกษา 187 โรง 
โรงเรียนมัธยม 127 โรง และโรงเรียนประเภทอ่ืนมากกว่า 30 โรง ในระดับเตรียมอุดมศึกษา 
มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 4 แห่ง สถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิคและพาณิชย์ 
อีกหลายแห่ง สิงคโปร์จัดการศึกษา สายสามัญทั่วไปอย่างน้อยที่สุด 10 ปี (ภาคบังคับ) ซึ่งเป็นระดับ
มัธยม 4 หรือ 5 ปี ประมาณ ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษา จะเรียนต่อจนจบ
สายอาชีวเทคนิคโครงสร้างของระบบการศึกษาสิงคโปร์ ทางเลือกของการศึกษาในระบบของนักเรียน
จะเริ่มเมื่อจบประถม 4 โดยจัดตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามหลักสูตรระดับมัธยม 
ซึ่งเหมาะสมกับความถนัดในการศึกษาอาชีพ การจัดนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร ใด ใช้เกณฑ์ 
การตัดสินจากคะแนนในการสอบหลักสูตรประถมศึกษาแห่งชาติ  (Primary school leaving 
examination: PSLE) โรงเรียนสารพัดช่างและสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE: Institute of technical 
education) มีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้คือ  

1.  สิงคโปร์โพลีเทคนิค เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพแห่งแรกในสิงคโปร์และมีเป้าหมาย
หลักในการฝึกอบรมบุคลากรระดับกลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศ สถาบันนี้ได้ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่า 60,000 คน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1954 
หลักสูตรที่ เปิดสอน คือ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษาการค้าและการเดินเรือทะเล  
การฝึกอบรมในสถาบันนี้เน้นประสบการณ์ “ท าจริง” และการศึกษาการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
และคอมพิวเตอร์ ยังมีการให้บริการที่ปรึกษาหลักสูตรระยะสั้นและการจัดประชุม การจัดบริการ
ประเภทนี้ สถานประกอบการสามารถอาศัยอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย และ
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพของสถาบันนี้ การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมจะท าให้สามารถ
ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย  
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2.  สถาบันโพลีเทคนิค (Ngee an) เป็นสถาบันโพลีเทคนิค ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาล 
ท าการฝึกอบรมและเตรียมนักศึกษา เพ่ือเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมส าหรับ 
ผู้ท างานที่ต้องการเพ่ิมวุฒิ และฝีมือให้ตัวเองในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้
นักศึกษาเรียนที่บ้านได้ นอกจากนั้นยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย จุดเน้น 
ของสถาบันนี้คือ สร้างสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมซึ่งจะเอ้ือต่อวิชาการ 
ฝึกภาคปฏิบัติ 

3.  สถาบัน วิชาชีพ เทคนิ ค  (Institute of technical education: ITE) สถาบั นนี้ มี ทั้ ง 
การฝึกอบรมการฝึกงานในงานภาคปกติและหลักสูตรต่อยอดของผู้ส าเร็จ การศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษา ส าหรับช่างมีการฝึกฝีมือและการให้การศึกษาภายใต้โครงการการศึกษาต่อและ 
การฝึกอบรมสถาบันนี้ ยังจัดการทดสอบและการสอบแก่ผู้สมัครของภาคเรียนที่เข้าท าการสอบและ
จัดการศึกษาให้แก่ครูในภาคอุตสาหกรรมด้วย การฝึกในภาคปกติจะสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามสถาบันการ ฝึกจ านวน 10 แห่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสนองตอบความต้องการก าลังคน 
ของภาคอุตสาหกรรม  

 3.1  ประกาศนียบัตรช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ เรียนภาค
ทฤษฏี ปฏิบัติ และการฝึกแบบนิเทศ มีหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิศวกรรม 5 สาขา มีวิชาเอก 
ด้านไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การเขียนแบบ และออกแบบไฟฟ้า  

 3.2  ประกาศนียบัตรธุรกิจ เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนภาคปกติ มีหลักสูตรเฉพาะทาง  
2 หลักสูตรคือ บัญชี และเลขานุการ  

 3.3  ประกาศนียบัตรการท างานในส านักงาน การฝึกในหลักสูตรนี้เน้นการฝึกงานเสมียน 
 3.4  ประกาศนียบัตรการฝึกแห่งชาติ เป็นหลักสูตรเลือก เน้นการฝึกงานทางเทคนิค  

มี 3 ระดับ และมีการเชื่อมโยงกับหลักสูตรช่างฝึกหัด จะให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่นายจ้าง  
เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมช่างฝึกหัด หลักสูตรที่เปิ ดสอน คือ สาขาแพทย์ และ
สาธารณสุขและสาขาอาชีพที่ให้บริการบางประเภท หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์สามารถเอ้ื อ 
ต่อกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรการฝึกหัดงาน  
 การพัฒนาการอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ที่ปฏิรูปอาชีวศึกษา ด้วยความต้องการก าลังคน  
ที่มีคุณภาพ และการศึกษา คือ เครื่องมือหลัก โดยที่ผ่านมาประเทศสิงคโปร์ต้องน าเข้าก าลังคน 
ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงจากต่างประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายการศึกษา  เพ่ือก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้และการเป็น Smart Nation โดยนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่น คือ 
โครงการ Skills Future ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือลดช่องว่างด้านทักษะอาชีพ 
โดยเน้นการสร้างลู่ทางเชื่อมต่อที่หลากหลายให้กับการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า “Multiple Pathways” 
ของระบบอาชีวศึกษาในสิงคโปร์ที่สามารถวิ่งไปมาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่โลกการท างาน 
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 ทั้งนี้ไม่เพียงแค่การงบประมาณมหาศาล เพ่ือปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น ในด้าน
คุณภาพการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ิมเติมทรัพยากร เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับ โดยเฉพาะ 
การปรับปรุง “สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค” (Institute of Technicla Education/ITE) ซึ่งเป็น
สถาบันหลักของอาชีวศึกษาให้ทันสมัย เพ่ือเป็นสถานบันแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสก๊อตแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือ
ประเทศสิงคโปร์ และอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา กลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่จัดการศึกษาด้วยระบบ Dual VET     
ที่ประสบความส าเร็จมากอีกประเทศหนึ่ง แต่ละประเทศต่างก็ชูนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่มีจุดร่วม คือ การมุ่งเน้นไปที่การสร้างก าลังคนรุ่นใหม่ให้เท่าทัน  
ต่อแนวโน้มอนาคต และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบอาชีวศึกษาในฐานะกลไกส าคัญ  
ของการพัฒนาประเทศ ต่างให้ความส าคัญกับบทบาทใหม่ของอาชีวศึกษา ที่จะเป็นเครื่องมือ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการระบบอาชีวศึกษา ควรมีหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้อง  
กับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งในมิติประชากร สังคม เศรษฐกิจ และเพ่ือการพัฒนา ซึ่งการบริหาร
จัดการควรต้องเปิดรับผู้ เล่นใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่คิด 
จากบทเรียนของนานาประเทศ ชี้ให้เห็นว่าภาคีความร่วมมือคือ  หัวใจส าคัญของความส าเร็จ 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะอาชีพที่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้บนฐานการท างานจะเคลื่อนตัวได้ยาก 
หากไม่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนจะเคลื่อนตัวยาก ประสบการณ์ในหลายประเทศชี้ให้เห็นแล้วว่า 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือแม้แต่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่เป็นฐานที่มั่น  
ของการเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งความร่วมมือนี้ เองที่จะท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและทางเลือก 
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองเด็กท่ีหลากหลายได้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวิจัย   
ผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ    
การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ ดังมรีายละเอียด ต่อไปนี้ 
 ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบ (Model) เป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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 มาลี  สืบกระแส (2552: 108–109) รูปแบบมี  2 ลักษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่ ง 
ที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยง แสดงในรูปแผนภาพหรือ
เขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์ หรือเขียนเป็นข้อความ จ านวน หรือภาพ หรือ 
แผนภูมิ หรือรูปสามมิติ และทิศนา แขมมณี (2552: 42) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
หมายถึง เครื่องมือทางความคิดเพ่ือใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ 
ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์  หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออก 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ส าหรับ เยาวดี รางชัย และกุล วิบูลย์ศรี (2550: 25–28) ให้นิยามค าว่า 
รูปแบบหรือแบบจ าลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ จินตนาการ  
ที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวให้ปรากฏ โดยการสื่ อสารในลักษณะต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและ
สามารถน าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ ภายใต้หลักการอย่างเป็นระบบ  
ในขณะที่ กู๊ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ 
เอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ  เพ่ือให้ผู้ เรียน 
ได้เลียนแบบ เป็นต้น3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการ หรือ
แนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมตัวกันเป็นตัวประกอบและ
เป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษา  
ก็ได้ นอกจากนี้  คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให้นิยามว่า รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง 
การแสดงโครงสร้างหลักของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ส่วน ทิงค์เอ็กชิสท์ 
(Thinkexist, 2008: 1) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) เป็นแบบจ าลองขั้นตอนหรือระบบการปฏิบัติงาน 
หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่เขียนไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนที่แสดงความคิดของสิ่ง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับโทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล่าวว่ารูปแบบ 
อาจสร้างเป็นของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง อาจมีตั้ งแต่  
รูปแบบอย่างง่าย ๆ จนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical 
Model) ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ ในขณะที่ บาร์โด และฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman, 
1982: 245) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ว่า รูปแบบมีลักษณะเป็นชุด  
ของข้อความเชิงนามธรรม เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น 
โดยอธิบายว่ารูปแบบ ประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและการน าไปใช้ ส่วนพลอเตอร์และพอล 
(Procter and Paul, 1978: 174) ให้ความหมายไว้ใน Longman Dictionary of Contemporary 
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English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model ที่หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง 
ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองของเรือด าน้ า เป็นต้น Model หมายถึง 
สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือ
แม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นต้น นอกจากนี้  ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ให้ความหมายของค าว่า
รูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
1) รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จ านวน หรือภาพ 
โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ท าให้เข้าใจ ความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ 
ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะ และสโตเนอร์ และวานเกล (Stoner 
and Wankel, 1986: 44) ที่กล่าวว่า รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ต่าง  ๆ 
ที่สนใจ เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นได้ง่ายขึ้น  
 จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สรุปได้ว่ารูปแบบ 
หมายถึง สภาพที่พึงปรารถนา ซึ่งมีลักษณะเน้นอุดมคติหรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง 
แต่ในทางการศึกษา หมายถึง สิ่งที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยหรือตัวแปรของสิ่งที่ศึกษา
เพ่ืออธิบายลักษณะส าคัญของปรากฎกาณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เข้าใจง่ าย มองเห็นเน้นรูปธรรม 
ใช้ข้อมูล เหตุผล และฐานคติมาประกอบ สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
ส่งผลต่อการปรับปรุงหรือการยกระดับไปสู่การพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีกระบวนการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ มีความแม่นตรง และเชื่อถือได้ทางสถิติ สามารถท าซ้ าใหม่ได้ 
 องค์ประกอบของรูปแบบ  
     นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ คีเวส (Keeves, 1988:  
561–565) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุปควรประกอบด้วย  
 1.  หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ในการก าหนดกระบวนการหรือ
วิธีการและกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 
 2.  จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการ 
จะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้ 
 3.  วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
ในรูปแบบ โดยเรียงล าดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.  การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็นวิธีการ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานของรูปแบบ
นั้นประสบความส าเร็จเพียงใด เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน  
 ในขณะที่ บราวน์และโมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980: 98) ได้สังเคราะห์รูปแบบ
ขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
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สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ 
(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems Model) ของ Brown and Moberg 
 
 ส่วน บาร์โด และฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล่าวว่า รูปแบบประกอบ 
ด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะ 
บางประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และได้เสนอว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด้วย 
 1.  สถาบัน (Institution) เป็นระบบของสังคมที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นแนวทาง และ 
มีการน าเอาแนวปฏิบัติมาใช้อย่างสม่ าเสมอ หน่วยย่อยของสถาบัน แบ่งออกเป็น บทบาท (Role) 
และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งบทบาทจะเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล และในบทบาทนั้น
จะหมายถึง ลักษณะของต าแหน่งหน้าที่  และสภาพซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
ของผู้สวมบทบาท ในส่วนของความคาดหวังเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือสถาบัน 
ที่มุ่งหวังจะได้รับจากผู้สวมบทบาทที่สมบูรณ์ ควรก าหนดความสัมพันธ์กับบทบาทภายในสถาบัน 
แนวคิดนี้เองท าให้การก าหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็นไปในรูปของการจัดล าดับขั้น  โดยก าหนดให้
บทบาทหนึ่งมีบทบาทต่อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต่อไปเรื่อย ๆ จนท าให้การด าเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  บุคคล (Individual) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม ทั้งนี้สถาบันจะด าเนินการ
ไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบด้านบุคคล ส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของสถาบัน 

สภาพแวดล้อม 

การตัดสินสั่งการ กระบวนการจัดการ 

โครงสร้าง เทคโนโลยี 
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2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disposition) โดยที่บุคลิกภาพ
ของบุคคลมีความส าคัญต่อการวางตัว  การสวมบทบาท ความต้องการในการท างาน  ในส่วน 
ของความต้องการเป็นแนวโน้มในการพยายามท าตัวให้เหมาะสม และปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
ที่แน่นอนของแต่ละคน โดยมีความคาดหวังบนพ้ืนฐานในการแสดงออก 
 ส าหรับ ฮัสเซน และโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 386) ทิศนา แขมมณี  
(2552: 220) ไดแ้บ่งและอธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1.  รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้ 
 2.  มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่ก าลัง
ศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
 3.  รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ 
ช่วยสืบเสาะความรู้  
 4.  รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 

จากผลการวิจัยของ ชาญทนงค์  บุญรักษา (2556 : 127) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหาร 
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
2) คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการ
บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 224) ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง พบว่า 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย และ 
จากผลการวิจัยของ พฒศ์ศิวพิศ โนรี (2556: 134) ที่ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอบข่ายการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กล่าวโดยสรุป การออกแบบรูปแบบ จะก าหนดเฉพาะองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบเท่านั้น 
โดยมีสมมุติฐานว่า หากองค์ประกอบเหล่านั้นท าหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้แล้ว  การด าเนินงาน 
ขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค่อนข้างจะแน่นอน ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด 
ของนักการศึกษาดังกล่าว พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ควรประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context) 4) ตัวป้อนของรูปแบบ (Input) 
5) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 6) กระบวนการของรูปแบบ (Process) 7) วิธีการด าเนินงาน 
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ของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และ
ประยุกต์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือ 
การพัฒนางานมาเป็นกรอบในการศึกษารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) กลไกขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ)
3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 4) การก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป 
ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภท
ของรูปแบบว่า มีหลายประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบ
ทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์
ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 
ในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการ  
ทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร และรูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่าง ๆ  
มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุ และผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่ง
รูปแบบทางการศึกษาไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.  รูปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue models) เป็นรูปแบบที่ใช้หลักการคิด
หาเหตุผล โดยใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และไม่ค่อยใช้ 
ในสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ตัวอย่างของรูปแบบประเภทนี้ที่ใช้ในทางการศึกษา คือ รูปแบบ
ที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโรงเรียนหรือจ านวนของนักเรียนในโรงเรียน เกี่ยวข้องกับจ านวนนักเรียน 
ที่เข้ามาและออกไป โดยที่จ านวนที่เข้ามาจากหลายแหล่งหรือหลายปัจจัย เช่น เกณฑ์อายุ เขตพ้ืนที่ 
การย้ายเข้ามาอยู่ของผู้ปกครอง ส่วนจ านวนนักเรียนที่ออกไปมาจากหลายแหล่งหลายปัจจัยด้วยกัน 
เช่น อพยพตามผู้ปกครองออกไปอยู่ที่อ่ืน ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน์
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการท านายในอนาคต ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการก าหนด
นโยบายได้รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิด 
มาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง  นักเรียนที่คงอยู่ ในระบบจึงเท่ ากับนักเรียน 
ที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
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  2.  รูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้วยการใช้ค าพูด
ภาษาท่าทางและรูปภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดจ าแนก 
เป็นองค์ประกอบ ได้แก่  หลักการจุดมุ่ งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผล  
อย่างเป็นขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบที่อธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการทดสอบ 
ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการใช้ภาษา 
 3.  รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) เป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือแผนภูมิ 
ที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยและกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาจิตวิทยา 
รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันคือ รูปแบบของ Guilford ที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน 3 มิติ คือ 
ด้านเนื้อหา ด้านผลลัพธ์ และด้านการจัดกระท า 
 4.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้มากขึ้นตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา ส่วนสาขาทางการศึกษา 
มีการใช้น้อยในการวิจัย แต่มีการน ามาใช้บ้างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้  
มีประโยชน์ที่สามารถท าให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณและทดสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้  สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปของสูตร หรือสมการ 
ทางคณิตศาสตร์ได ้
 5.  รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค ที่เรียกว่า Path 
analysis และหลักการสร้าง Semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน 
เชิงสาเหตุและผลที่ เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่ งเป็นรูปแบบที่แสดง
ความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้านและ
ระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ. 1970 และใช้ในการวิจัย 
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) มาใช้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้  จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้าง
อย่างง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผล การตัดสินใจ นอกจากนี้ จอยส์ และเวลล์ 
(Joyce and Well, 1985: 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดหลักการหรือ
ทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ การสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  

1.  Information–Processing Models เป็ น รู ป แบบการสอนที่ ยึ ดหลั กความสามารถ  
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้ เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูล 
ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.  Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล และ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติ 

3.  Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและบุคคลต่อสังคม  

4.  Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้  
 ส าหรับบาร์โด และอาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 141) นักนิเวศวิทยาคนส าคัญ
ท่านหนึ่งได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้อีกแนวหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบ
โดยแบ่งประเภทของรูปแบบ ด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบาย
โดยลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบที่ใช้ในการอธิบายโดยพ้ืนที่
นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร นอกจากนี้ สไตเนอร์ (Steiner, 
1998: 148) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ  (Practical Model or 
Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น  แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน 
ภาพจ าลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง เป็นตัวช่วย 
ให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  
 รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รูปแบบที่ใช้นั้น 
มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และรูปแบบเชิงแบบ
แผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ ใช้ในการวิจัยนี้  จึงเป็นรูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่อ 
ในการบรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพ่ือให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิด อธิบาย
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมด าเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือแผนภูมิ 
ที่จะพยายามเชื่อมโยงเป้าหมาย และองค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา กลไกขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาให้เข้ามาสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่าย 2) การพัฒนาแรงจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพ 4) การบริหารจัดการเครือข่าย และ 
5) การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
         จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้  
 เกตเซล และคนอ่ืน (Getzels and others, 1968: 30) ได้ให้หลักการของรูปแบบที่ดี 
ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบจะต้องเป็นที่ รวมของแนวคิด  และแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด 
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อน แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาตามมาได้อีกด้วย 
 2.  โครงสร้างของแนวความคิด และความสัมพันธ์ จะต้องสามารถปฏิบัติ (Operation) และ
วางอยู่ในรูปแบบขององค์การ (Organization) ได้ หมายความว่า แนวความคิดและความสัมพันธ์ 
ไม่เพียงแต่สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและตรวจสอบได้อีกด้วย 
 3.  รูปแบบจะต้องยึดหลักการ และอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยวโยง 
กับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 ส าหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นมี ดังนี้       
         1.  รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship) 
           2.  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้ 
โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
           3.  รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น  รูปแบบ 
จะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
          4.  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
 สอดคล้องกับ ฮูเซน และโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได้กล่าวว่า
รูปแบบที่ดี มีประโยชน์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

1.  รูปแบบควรจะน าไปสู่การท านายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการสังเกต 
ที่น่าเชื่อถือได ้

2.  โครงสร้างของรูปแบบควรจะแสดงให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกลไกเชิงเหตุผล  
ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา   

3. รูปแบบควรจะให้ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแสวงหา 
องค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น 

4.  รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และการถดถอย จะน ามาใช้ในช่วงแรกของการตรวจสอบ 
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เพราะว่าอาจจะบอกได้ถึงตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ์และ  
การถดถอยจะสามารถน าสู่การสร้างรูปแบบได้ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์
อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล
ของเรื่องที่ศึกษา 3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา 4) รูปแบบควรจะให้ค าอธิบาย 
ที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากข้ึน 
 การสร้างและกระบวนการพัฒนารูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้น อธิบายปรากฎการณ์อะไร และ
น าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Steiner, 1998; Keeves, 1988: 172)  
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 
คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายความผล ท านายได้กว้างขวางขึ้นและ
สามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบ จะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ
น าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอ
ของรูปแบอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ือฺอธิบายปรากฎการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและ
ปรับปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 
  คีเวส (Keeves, 1988: 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือก ากับการสร้างรูปแบบ 
ไว้ 4 ประการ คือ       

1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบได้ สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยการสังเกต และหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นจะเป็นเครื่องมือ
ในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ได้ด้วย 

4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ 
และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่ก าลังศึกษา 

นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด หลักการ
คล้ายกัน โดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้ ดังนี้ 
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บุญชม ศรีสะอาด (2554: 42) กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ท าได้ 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.  สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบ 
ตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฏี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน 
หรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้น จะต้องใช้หลัก
เหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัยสารสนเทศ จากการศึกษา
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญประกอบขึ้น 
เป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือกองค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/
กิจกรรม) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน 
เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบาย
ผลได้มาก เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
 2.  ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้นแล้ว
จ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฏี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรือแม้กระทั่งได้รับจาก
การกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบดูว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้บางครั้งใช้ค าว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 ในขณะที่ รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการพัฒนา
นวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็นกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งกระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอน
ต่อเนื่องกันตามล าดับ กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการน าไปใช้
ส าหรับด าเนิ นงานในขั้ นตอนต่ อ ๆ ไป ทั้ งนี้ ในแต่ ละขั้ นตอนมิ ได้ แยกจากกันโดยเด็ ดขาด 
แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน
นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม 
และข้ันตอนที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8–9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนา
รูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
 นอกจากนี้ เมียซัน และคีดอวรี (ธนีนาฏ ณ สุนทร. 2551 : 77–78 ; อ้างอิงจาก Meason and 
Khedourri, 1985) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ ดังนี้  1. รวบรวมปัญหา (Problem 
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formulation) 2. สร้างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing the model)  
4. การน ารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) สอดคล้อง
กับสตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วยขั้นตอน 
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) 
การพัฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้  (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model”  
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สภาพปัญหา และสภาพแวดล้อม การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดสอบ
รูปแบบ  การน ารูปแบบไปใช้จริง  และการปรับปรุงรูปแบบ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพและ 
แนวทางการสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพ่ือให้ได้
รูปแบบที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบ ก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้น ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิค  
ทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง ดังนี้ อุทุมพร จามรมาน (2554: 
23) คือ  
 1.  การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร  
 2.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถ
ประมาณข้ามกาลเวลากลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites) 
 ส าหรับ จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ยังได้สรุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 1.  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง เฉพาะประเด็น  
ที่น ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
 2.  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง 
ที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เป็นการวัดคุณค่า 
ที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
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 3.  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น เครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ                
มีความเที่ยงธรรม และมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และ
ความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง 
 4.  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ย่อมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละบุคคล นับแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณาการบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ  
 ในขณะที่ พูลสุข หิงคานนท์ (2551: 53–55) ได้ศึกษาและสรุปว่า การทดสอบรูปแบบทาง
สังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส่วนการวิจัยทางการศึกษา ด าเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณมากเกินไป บางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อน และลึกซึ้ง จึงประเมินโดยอาศัยความรอบรู้ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยให้การตรวจสอบแบบล าลองทางการศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี  นอกจากนี ้
อิสเนอร์ (Eisner, 1994: 192–193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่า การรับรู้ที่เท่ากันนั้น
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบ
การประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการ 
ของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ 
(Decision Making model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซ้ึง เฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสม
ของสิ่งที่ท าการตรวจสอบ 

2.  เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่ เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
ตรวจสอบมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจาก 
เป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
อย่างแท้จริง 
 3.  เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้ความเชื่อถือ 
ว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น 
จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย และ
ความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่ พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
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การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ  ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ซึ่งมีการประเมินรูปแบบลักษณะ  
ต่าง ๆ ดังนี้ 

คัมภีร์  สุดแท้ (2553: 43-45) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 11 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบย่อย และผลการประเมินความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ส าหรับ ธีรวุธ ชมใจ (2554 : 55-59) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี พบว่า รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบ 
ด้วยความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและบทบาทหน้าที่ 2) ด้านโครงสร้างและการบริหาร
จัดการ 3) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการระดมทรัพยากร ซึ่งผลการประเมิน
ความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไปปฏิบัติจริง 
อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ ชาญทนงค์ บุญรักษา (2556: 66-69) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบ 
การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา 
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
2) คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการ
บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษามีความเห็นว่า  การน ารูปแบบการบริหาร 
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาไปใช้ 
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 53-55) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง พบว่า 
รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม  
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย  
3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหาร
เครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน  
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ในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถท าได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญ 
เป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณจะใช้เทคนิควิธีทางสถิติ 
ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
ส่วนการประเมินรูปแบบส่วนใหญ่จะประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ 

 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
 แนวคิดและความหมายของเครือข่าย   
 เสรี พงศ์พิศ (2558: 3) กล่าวว่า เครือข่าย คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความต้องการบางอย่างร่วมกัน จึงมารวมกัน
ด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายมีความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน เครือข่ายที่ดี 
ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างสมาชิก อาจมีผู้ประสานซึ่งเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มประสาน ซึ่งด าเนินกิจกรรมการประสาน แต่ไม่ใช่เป็นผู้ด าเนินการแทนสมาชิกเครือข่าย  
ในทุกเรื่อง เครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานระหว่างสมาชิกที่แตกต่างกันในสถานภาพ เช่น 
เป็นผู้น าชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ  แต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถ 
เป็นเครือข่ายได้ อีกแบบหนึ่งคือ เครือข่ายขององค์กรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน 
ระดับเดียวกัน เช่น เกษตรกร  นักวิจัย  องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัยฯ เครือข่ายจะยั่งยืน 
ถ้าหากว่าสมาชิกร่วมใจกันตั้งแต่ต้น ไม่ทิ้งให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ไม่มีคนชี้น า มีปัจจัยหรือ
ทุนในการด าเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุ่นปรับตัวตามที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบ บทบาท 
ของผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรที่ท างานกับชุมชนมีอยู่  3 ประการ 
คือ เป็นผู้ เชื่อมประสานให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา (Facilitator) เป็นผู้เชื่อมประสาน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst)  และเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดเครือข่าย  
  ความหมายของเครือข่าย 

จรวยพร ธรณินทร์ (2550: 3-6) กล่าวถึงหลักการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ คือ 
ทุกฝ่ายมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสิทธิ และมีโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นการท างานแนวราบไม่มีการสั่งการ  
จากฝ่ายใด และเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการท างานร่วมกัน ประโยชน์ของเครือข่าย 
ความร่วมมือ ได้แก่  1) ตั ดสิน ใจได้ เร็ว  แก้ปัญหาได้ เร็วท่ ามกลางความไม่แน่นอน  และ 
ความสลับซับซ้อนของปัญหา 2) ลดค่าใช้จ่ายการบริหารราชการและผู้ใช้บริการ 3) ให้บริการ 
แก่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงความต้องการ 4) เป็นการสร้างทุนทางสังคมให้แก่หน่วยงานและประเทศ 
5) ท าให้มีแหล่งข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น  6) ท าให้มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น  7) ท าให้ท างาน 
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ได้ยืดหยุ่นอาศัยความช านาญหลายฝ่ายช่วยเสนอ และ 8) ท าให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งมาจากผู้เชี่ยวชาญ
งานนั้นโดยตรง  

อี. มาร์ค แฮนสัน (E.Mark Hanson, 2003: 136) ได้ให้ความหมายของเครือข่าย (Network) 
ว่าหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือหลายองค์การที่มีทรัพยากร
ของตัวเอง ซึ่งเข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
หรือไม่ก็ตาม แต่จะมีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความต้องการจะขอความช่วยเหลือหรือ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและสามารถติดต่อกันต่อไปได้  และการที่ปัจเจกบุคคล
หรือสถาบันมารวมกันเป็นกลุ่มนั้น จะต้องมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร่วมกัน  แต่อย่างไรก็ตาม
เพียงการรวมกลุ่มเท่านั้นยังไม่อาจเป็นเครือข่ายงานได้ เพราะจะมีลักษณะเพียงการท างานร่วมกัน คือ 
มีบุคคลร่วมสนทนากัน หากจะให้เป็นเครือข่ายที่ดีได้ต้องมีปัจจัยความร่วมมือกันที่จะติดต่อสื่อสาร 
เต็มใจที่จะประสานงานกัน และที่ส าคัญสมาชิกต้องยอมรับที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน  ไม่ใช่เพียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น และเวสลี่ย์ (Wheatly, 1999: 94) กล่าวว่า สรรพสิ่งทั้งหลายต่างก็มี
การพ่ึงพาอาศัยกัน มีการด ารงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นข่ายใยแห่งความสัมพันธ์ มีความเป็นอิสระ
ต่อกัน และมีตัวตนที่แท้จริง กล่าวคือ สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยง มีการขยายผลและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่าง รูปทรงและเปลี่ยนพลังงานเพ่ือการเข้าสู่ภาวะ 
ที่เหมาะสม 

กล่าวโดยสรุป เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงระบบการปฏิบัติงาน หรือเชื่อมโยงบทบาท 
ของกลุ่มบุคคล องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกันด้วยความสมัครใจภายใต้ 
ความต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดโครงสร้างและรูปแบบการท างานด้วยระบบใหม่ในลักษณะ
สร้างความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องด้วยการระดมสรรพก าลัง 
ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้วยการให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์  

กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข่าย  
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 43) ได้จ าแนกกระบวนการมีส่วนร่วม

ออกเป็น  4 ระดับ  คือ  1) การมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ (Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 4) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

เชฟเฟอร์ (Shaeffer, 1994: 52) ได้ระบุกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ในบริบทการจัดการศึกษา ดังนี้ 1) การรวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห์
และพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหา 2) ก าหนดนิยามจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและก าหนด
เป้าหมาย 3) การประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูล 4) การตัดสินใจและการวางแผนการด าเนินงาน 
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5) การออกแบบยุทธศาสตร์เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล 6) การจัดสรรงานและความรับผิดชอบ
ให้กับทีมงาน 7) การปฏิบัติตามแผนงาน 8) การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน และ 
9) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  

กล่าวโดยสรุป กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข่าย กระบวนการท างานของเครือข่ายดังกล่าว
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการท างานด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิก
และภาคีร่วม โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท างานในพ้ืนที่และประเด็นเล็ก ๆ แล้วขยายกระบวนการ  
เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่าโดยมีระบบ 
การสื่อสารและนวัตกรรมใหม่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดวิสัยทัศน์  2) ก าหนดเป้าหมาย 3) ก าหนดวิธีการสื่อสาร 
4) ก าหนดบทบาทหน้าที่ 5) วางระบบการประเมินผล 6) ให้ความรู้ความเข้าใจ และ 7) พัฒนา
แผนปฏิบัติการ  
  การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย    
 จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2558: 35–36) กล่าวว่า ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร 
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/
วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา  โดยเน้นการพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต่าง ๆ 
ตามแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาแบบเครือข่ายมีส่วนร่วม ได้มีนโยบายจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการจัดการ 
ศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 
 -  มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 
 -  มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
 -  มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 -  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 - มีการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
 -  มีนวัตกรรมที่เกิดจากการท างานเครือข่าย 
 -  มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน (เพ่ือจัดท าแผนปีต่อไป) 
 นอกจากนี้ ในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนในลักษณะของเครือข่าย 
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความร่วมมือคือ 
 1.  การประสานงาน (Coordination) หมายถึง วิธีซึ่งคนจ านวนมาก  มาร่วมกันท างาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  ออกเป็นหมวดหมู่ 
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เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติด้วยความสามัคคี สมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพที่สุด หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือให้งานหรือกิจกรรมด าเนินไปอย่างราบรื่นสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค ์และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์  
 2.  ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง ความเต็มใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานความร่วมมือ 
จะเป็นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น “เจ้าของหรือเจ้าภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วขอให้ฝ่ายอ่ืน 
เข้ามาร่วม มีลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่มุ่งความต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่มุ่งจะให้กิจกรรมนั้น ๆ แล้วเสร็จตามความต้องการของฝ่ายเจ้าของงาน 
ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรง อาจจะท าเรื่องเดียวกัน 
ในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้ แม้กระท่ังอาจให้ความร่วมมือท าบางเรื่องบางเวลา 
 3.  การท างานร่วมกัน (Collaboration) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือองค์กร
ตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป มาท างานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม และรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลุ่มตามโครงสร้างที่มีอยู่ในองค์กร รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพอใจในการท างานนั้น 
 4.  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนของหน่วยงานหรือองค์กร 
ร่วมกันด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีลักษณะของกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมาย
จะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อย่างต่อเนื่อง มีพลวัต (Dynamic) กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่วมกันก าหนดแผนงานใหม่ ๆ เพ่ือสร้าง
ความยั่ งยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่ เข้าร่วมด าเนินการ  การมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดผลดี 
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหาร และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ 
มีความเสมอภาค และมีตัวชี้วัดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีการประสานงาน (Coordination) 
ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation)  
 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ 
 ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ท าให้การท างานร่วมกันหรือ 
การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ ความร่วมมือจึงเป็นคุณลักษณะที่กลุ่มทีมหรือองค์กร 
พึงปรารถนา หมายถึง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การร่วมมือกัน การร่วมรู้ ร่วมคิด การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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เพ่ือสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน (Crowther, 1996: 273) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
ความร่วมมือเป็นพฤติกรรมการท างานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุม
ไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย  การออกแบบ และการจัดล าดับความส าคัญ 
ของเป้าหมาย เพ่ือน ามาท าแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการประเมินศักยภาพ
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงงาน ทุกคนต้องมีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบ 
ที่จะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ 
ในการท างานของตน 
 นักการศึกษาหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของความร่วมมือ เช่น ลูคัส (Lucas, 1998: 125) 
ให้ความหมายความร่วมมือในการท างานขององค์กรว่า เป็นการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรในการร่วมกันรับผิดชอบงาน  
มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการท างาน มีกลุ่มร่วมมือสมาชิกมีการวิเคราะห์
วิจารณ์ตนเอง และรู้สึกว่าตนได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่ืน ส่วน มาร์ติน (Martin, 1999: 73) เสนอว่า 
ความร่วมมือในการท างานไม่ใช่กระบวนการท างานแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 
(Human Relationship) ในการท างานร่วมกันของบุคคล สอดคล้องกับ ร็อบบินส์ และฟินเลย์ 
(Robbins & Finley, 1998: 83) ให้ความหมายของความร่วมมือในการท างานโดยเน้นความส าคัญ 
ว่าทุกฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถท าให้ทีมคงอยู่ได้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน  
 กล่าวโดยสรุป ความร่วมมือ หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาปฏิบัติการ
ท างานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยอาจไม่ต้องท าวาระการประชุมร่วมกัน การท างานร่วมกันดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วย การวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย ท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินการตามที่ก าหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจิตส านึก 
ด้านความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
สร้างพลัง และการช่วยเหลือกัน 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของความร่วมมือ 
นักการศึกษาได้ให้แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ 

ไว้หลายลักษณะ ดังนี้  เกรเฮม และไรท์ (Graham & Wright, 1999: 112) ได้ศึกษาความหมาย 
ของความร่วมมือจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยการศึกษาว่าจะน าความร่วมมือ  
สู่การปฏิบัติได้อย่างไร รวมทั้งได้น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ 
สร้างแบบวัดความร่วมมือผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกัน และ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม ส่วนตัวบ่งชี้
ของความร่วมมือ ประกอบด้วย  1) การวางแผน (Planning) 2) การแบ่ งปั น (Sharing) และ  
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3) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (Goal Achieving Activities) ส่วน เมซา พับลิซ สกูล (Mesa 
Public School, 2003: 57) เสนอว่า ตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การค้นคว้า และ
รวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต่อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม และ 
5) การร่วมมือกับทีมในขณะที่ พลีเมาท์ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Plymouth State University, 2003: 
81) กล่าวถึงการร่วมมือว่า เป็นความสามารถในการสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและท างานกับผู้อ่ืน  
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ  ประกอบด้วย 
1) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่แสดงการ
เคารพผู้อ่ืน 3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร่วมกันของกลุ่ม การตระหนักและรับรู้งาน 
ของผู้อ่ืน 4) การตั้งเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญร่วมกับผู้อื่น และ 5) การท าตามสัญญาที่ได้ให้
ไว้กับผู้ อ่ืน นอกจากนี้ เวลท์ และทัลเบิร์ท (Weltch andTulbert, 2000: 99) ได้ท าการวิจัยและ
สรุปว่า องค์ประกอบของความร่วมมือมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประนีประนอมเพ่ือให้เกิด 
การเคารพความคิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง 2) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอ
ความคิด ความรู้สึก 3) การแก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจ าเป็น การระดมสมอง การปรับ
สิ่ งที่ ได้  เพ่ือใช้ในการสร้างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
และการประเมินการปฏิบัติการ  

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การช่วยเหลือแบ่งปัน 
2) ความรับผิดชอบร่วมกัน 3) การสื่อสารและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4) การระดมสมอง
แก้ปัญหา ระบุความต้องการ วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผล 5) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟัง
และการเสนอความคิด ความรู้สึก 6) การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม  7) การร่วมมือกับทีม 
8) การแก้ปัญหาที่มีการระบุความต้องการ ความจ าเป็น การระดมสมอง การปรับสิ่งที่ ได้เพ่ือใช้ 
ในการสร้างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 9) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 10) การแสวงหา
และสนับสนุนความเห็นร่วมกันของกลุ่ม การตระหนักและรับรู้งานของผู้อื่น  
 การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
 การจัดการศึกษาโดยเน้นความร่วมมือของเครือข่าย เป็นการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบพหุภาคีเข้ามา
ร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น  
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบภาคี
เครือข่าย เช่น  ไวท ์(White, 1982: 18) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน
ประกอบด้วยมุมมอง 4 มิต ิคือ 
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 1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรท า และท าอย่างไร 
 2)  การมีส่วนร่วม เสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ 
 3)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
 4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ในขณะที่ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล่าวว่า  ส าหรับประเทศไทยการจัดการศึกษา 
ที่เป็นเพียงการด าเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงกลุ่มเดียว ไม่เพียง
พอที่จะท าให้การศึกษากระจายอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชน แนวคิด
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการออก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนและ 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า 
“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยึดเรื่องเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา ดังนั้น กระแสของการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน 
องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการก าหนด 
เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
ในการนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเป็นกลไกส าคัญ 
ของการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ทั้งการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุนและร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา   
 ประเด็นส าคัญของระบบการศึกษา คือ การสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากที่จ าเป็นต้องเข้ามา 
มีส่วนในการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน และ
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นความร่วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน องค์กรชุมชน เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 
ในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรหรือสถาบันสังคม 
ที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวนี้  ใครจะเป็นผู้จัดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน บ้าน วัด/
ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบการ เอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือ และผนึกก าลังกันขององค์กรที่มีในท้องถิ่น/ชุมชนนั้น ๆ 
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 แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว  ยึดแนวคิดว่า เป็นการจัดการศึกษา 
เพ่ือคนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียนเป็นส าคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากร 
ในท้องถิ่นร่วมกันบนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ให้เกิดความเข้มแข็ง 
จากฐานรากด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน  ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระ 
ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวกับผู้จัดการศึกษาบนความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่นและสังคมไทย 
 กล่ าวโดยสรุป  การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่ าง  ๆ มีส่ วนร่วมแบบภาคี เครือข่ าย 
เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบภาคีเครือข่าย 
เข้ามาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  
มีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดประการหนึ่งคือ ต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
โดยต้องจัดการศึกษาให้มีการประสานสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสถาบันทางสังคมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของผู้ปกครองการให้ผู้ปกครอง 
เข้ามามีส่วนร่วม และมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก  จ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกัน เพราะการจัดการศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ดังนั้นปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม ผู้ปกครอง 
และชุมชนควรส่งเสริมการเรียนของผู้ เรียนอย่างสม่ าเสมอ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตร 8 (2) และ (6) ก าหนดให้สังคม บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาที่จะน าไปสู่
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้  และมีชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างมีความสุข   
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
 องค์คณะบุคคล (Commission) คือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วม
รับผิดชอบ ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน 
เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล 
 สนธิรัก เทพเรณู (2552: 25-26) ได้กล่าวว่า การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ
องค์คณะบุคคลหรือการท างานเป็นกลุ่มเป็นคณะ เชื่อกันว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการท างาน
ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิด และประสบการณ์ของบุคคลหลายคน 
เพ่ือพิจารณาปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผล และโดยหลักวิชาการ คณะกรรมการ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งหรือด าเนินการอย่างถูกต้อง จะมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย 
ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์
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แบบประชาธิปไตยในกรณีท่ีไม่สามารถท านายผลล่วงหน้าได้  หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาส าหรับเรื่องที่มีอิทธิพลหรืออ านาจของผู้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลคนเดียว 
ไม่กล้ าตัดสินใจหรือไม่ เหมาะที่ จะตัดสินใจ  นอกจากนี้ การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ  
ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถป้องกัน
ความล าเอียงที่จะพึงมีขึ้นได้ส่วนผลเสียที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้น คือ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
สิ้นเปลือง ทั้งงานและเวลา ทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบในผลงาน ในระบบคณะกรรมการ สมาชิกต้อง
รับผิดชอบในผลงานอย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการ  สมาชิกต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน แต่สิ่งใดก็ตามถ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแล้วมักดูเหมือนว่าไม่มีผู้ใด
รับผิดชอบเลย 
         เลขานุการคณะกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่  ถือเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศทาง 
การท างานของคณะกรรมการ  ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ ในการแต่งตั้ ง 
คณะ กรรมการตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องมีการตระเตรียม และปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้น ต้องมีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านนโยบาย ทิศทางหรือ
แนวโน้มในอนาคต โอกาส ข้อจ ากัด และกลยุทธ์การปฏิบัติงานในภาพรวม และเฉพาะกรณีตลอดจน
ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจพ้ืนฐาน  มีการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่จะน าเข้าหารือ 
ในคณะกรรมการวางแผนจัดท าปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณาไว้ล่วงหน้า  เสนอแต่งตั้งคณะท างานศึกษา
วิเคราะห์เรื่องส าคัญ ๆ ก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุม จัดเตรียมเอกสารสรุปประเด็นส าคัญ และเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง น าส่งให้คณะกรรมการศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3–7 วัน 
ชี้แจงรายละเอียดเป้าหมาย หรือความต้องการในการพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ  ให้ประธาน
กรรมการทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง  กรณีที่ รับทราบภายในหรือคาดคะเนว่ากรรมการ 
มีความคิดเห็นแปลกแยกกันเป็นกลุ่ม ควรชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นส าคัญอย่างไม่เป็นทางการ
กับกรรมการบางกลุ่ม ที่คาดว่าจะท าให้ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ต้องการ 
และการประชุมจะรวนเรล่าช้า ทั้งนี้หากไม่มีข้อขัดข้องจ าเป็นจริง ๆ เลขานุการต้องน าเสนอเรื่อง 
ต่อที่ประชุมด้วยตนเอง โดยพยายามสรุปประเด็นให้ชัดเจน  กะทัดรัด และเข้าใจง่าย รวมทั้ง 
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุน  ทีมเลขานุการต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซักซ้อม
สนับสนุนและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี  การน าเสนอ และ
การบันทึกรายงานการประชุม 
          นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการต้องน าบันทึกรายงานการประชุม 
มาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการหรือกรรมการ
ท่านใดบ้าง และภารกิจดังกล่าว มีภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการต้องสนับสนุนหรือมีก าหนดการ 
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ในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเมื่อใด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และรวบรวมน าเสนอผล 
หรือปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การบริหารโดยองค์คณะบุคคล เป็นการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ 
เป็นการใช้กลยุทธ์ตามแนวทางประชาธิปไตยให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง  ๆ มีส่วนร่วมในทางความคิด 
การปฏิบัติ การก ากับติดตามผล การปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน โดยกลไกส าคัญ 
ของการปฏิบัติ คือ การแต่งตั้งหรือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าไปรับผิดชอบท างาน ต้องค านึงถึง
ความรู้ความสามารถและการอุทิศเวลาการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องเข้าใจชัดเจน
ตรงกันสามารถปฏิบัติ ได้และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการ โดยเฉพาะเลขานุการและ 
คณะเจ้าหน้าที่ เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่ งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีบุคลิกแห่งความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีการวิเคราะห์ และ
คาดคะเนผลด้วยความแม่นย า  ซึ่ งองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ 2) คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545) ได้ชี้น าการปฏิรูปภาคสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูป
การศึกษา มีการกระจายอ านาจที่น าไปสู่การมีส่วนร่วม หรือการเพ่ิมบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและชุมชน เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาคน ส่งเสริมความเป็นธรรม 
ในสังคม มีกฎหมาย นโยบาย และแผนที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
 1) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษา 
ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิม
ได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท าแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค 
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคน 
ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
กระบวนการจัดท าแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560–2579 เน้นการให้ความส าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ทั้ งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผล  
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ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
ไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย
และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมิน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579  ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา 
โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้ งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือยุทธศาสตร์การผลิตและ พัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือก าลังคน 
มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการปรับปรุงความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ บ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐให้เหมาะสมถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิด และการสร้างเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ปัจจุบันมีแนวคิดในการบริหารองค์การด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลาย 
เพราะเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งค านึงถึงการมีส่วนร่วม  
ของผู้ ร่วมงานทุกระดับ ส าหรับความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  องค์ประกอบ 
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักวิชาการและนักทฤษฎีได้ให้ความหมาย 
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
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 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ชูทรัพย์  ภาวงศ์ (2551: 37) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือหลายเรื่อง มีโอกาสในการตัดสินปัญหา  
ของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และท าการประเมินผลเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ได้ก าหนดโดยประชาชน ซึ่งถ้าเป็นในด้านการศึกษาการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน ก าหนดปัญหาความต้องการร่วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติ
และประเมินผลร่วมกัน และ ธีระ รุญเจริญ (2550: 206) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง
การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกันรวมถึง
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่างเพ่ือประโยชน์ในการระดมก าลังความคิด เพ่ือแบ่งเบาภาระ 
หน้าที่ของผู้บริหาร สอดคล้องกับ สันติ บุญภิรมย์ (2552: 59) ที่กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการบริหารงาน 
ของผู้บริหารงานของผู้บริหารในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมชื่นชมยินดีในความส าเร็จขององค์กรหรือสมาชิกในองค์กรที่สังกัด 
 นอกจากนี้ คริส อาร์กิรีส (Chris Argris, n.d อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 165) กล่าวว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพันกับองค์การ  
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแม้เพียง
ได้รับฟังความคิดเห็นก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแล้ว 
 2.  การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและ 
ความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กรท าให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วม
เป็นการยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ 
การสนับสนุนและผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 3.  การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดขอบ การที่บุคคลได้แสดง 
ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึ กในหน้าที่  
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ส่วน บราวน์และโมเบิอร์ก (Brown and Moberg, 1980: 483) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในการตัดสินใจ  
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ที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาในอนาคต โดยถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  
ส าหรับ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ไว้ว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมเกี่ ยวข้องของประชาชน 4 ประการ คือ 
(1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร และจะท าอย่างไร (2) มีส่วนในการด าเนิน
โครงการตัดสินใจว่า ในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการ การร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรม  
เป็นการเฉพาะ (3) มีส่วนร่วมในการแบ่ งปันผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการพัฒนาและ  
(4) มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ  นอกจากนี้ ดุจ์ลาห์ (Douglah, 1970: 90) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า เป็นค าที่มีความหมายกว้างและใช้ในบริบทต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้  
ในการอ้างอิงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา 
นักรัฐศาสตร์ใช้ค านี้ในความหมายการเข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยา  
ใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  ๆ ส่วนกลุ่ม อ่ืน ๆ ใช้ค านี้ ในความหมาย 
ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ในขณะที่ กุสโตวา (Gustova, 1990: 4) ให้ความหมายว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม หรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวม ซึ่งการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงาน การประสานงานการบริหารงาน และการพัฒนางาน 
 กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้บุคคลทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานเองภายใต้เป้าหมายและนโยบายอย่างกว้าง ๆ 
กระบวนการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงขึ้น 
ท าให้เกิดความคล่องตัวในการสร้างความส าเร็จในงาน 
 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในองค์กรขึ้นอยู่กับผู้น า จากแนวคิดของแอนโทนี 
(Anthony, 1978: 89) ที่ ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญในการบริหารของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วม 
ว่ามีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
 1)  ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ (Subordinate Involvement) โดยผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจ 
อย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก 
 2)  สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ (Involvement in Important Decisions or Issues) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ โดยความส าคัญดังกล่าวเป็นความส าคัญของทั้งองค์การและตัวผู้ใต้บังคับบัญชาการ 
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ที่ผู้บริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญหรือไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมลักษณะเช่นนี้
ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 3)  การแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Shared Authority) การแบ่งอ านาจการตัดสินใจ
ของผู้บริหารให้แก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชาไม่ได้ท าให้อ านาจของผู้บริหารลดลงแต่การแบ่งอ านาจ  
การตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่ วมรับผิดขอบงานมากขึ้น 
ถ้าผู้บริหารกลัวการเสียอ านาจส่วนนี้และไม่ยอมแบ่งปันการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ 
 นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000: 24) ยังได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1)  บรรยากาศของการมีส่วนร่วม (Environment) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 2)  องค์การ (Organization) 
 3)  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน (Employee) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 4)  ภาวะผู้น า (Leadership)  
 5)  การใช้เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  ส่วน เฮ้าส์ (House, 1974: 39) ผู้น าที่สามารถท าให้ เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้น าที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 1)  มีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูล (Sharing of Information) หมายถึง ปริมาณข่าวสาร 
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ มีจ านวนมากน้อยเพียงใด และการใช้ข้อมูลในการบริหารมากน้อยเพียงใด
และอย่างไรกับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกัน คนที่บุคลิกครอบง าเพ่ือไม่ให้มีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน 
เอาใจใส่กับความคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อเท็จจริง และความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยแสดงออก 
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอ่ืน 
 2)  การแบ่งปันอ านาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผู้น ากระจายอ านาจไปสู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีมากน้อยเพียงใด กระตุ้นให้มีการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ชะลอการประเมินทางเลือกไว้ 
จนกว่าจะเสนอออกมาหมดแล้ว ชี้แนะกระบวนการกลั่ นกรองทางเลือกเลือกแนวทางแก้ไข 
การตัดสินใจต้องไม่เป็นระบบประจ า ซ้ าซาก (Routine) ข้อมูลในการตัดสินใจต้องไม่เป็นมาตรฐาน
เกินไปและไม่เป็นระบบศูนย์กลาง 
 3)  การแบ่งปันอิทธิพล (Sharing of Influence) คือ การยอมรับในอิทธิพลของผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องให้ เวลากับสมาชิกในการเข้าร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อรู้ถึงความจ าเป็น  
ในเรื่องของเสรีภาพที่ได้รับรู้ถึงความชอบธรรมของตนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
รู้สึกถึงความสามารถของตนในการเข้าร่วมตัดสินใจ และเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
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 องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ จะเป็นตัวบ่งชี้บรรดาผู้น าในองค์การต่าง  ๆ ได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด ความมากกว่า
หรือน้อยกว่า จะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ 
(Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประการหนึ่ง คือ การลดอ านาจ 
(Reduce Power) ของผู้บริหารให้อยู่ในภาวะที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงาน 
 ในขณะที่ สแวนส์เบอร์ก (Swansburg, 1996: 95) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยการอพยพ
จอร์เจียได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1)  การไว้วางใจกัน (Trust) การไว้วางใจกันถือว่าเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับ 
ความไว้วางใจให้ด าเนินงานฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และดูแลผลสุดท้าย 
ของงานก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถท าได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 2)  ความผูกพัน (Commitment) การที่ แต่ละคนทั้ งผู้ บ ริหารและผู้ ใต้บั งคับบัญชา 
ได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกันและ
การที่บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์การจะก่อให้เกิดความรู้สึก 
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์การ 
 3)  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ จะขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ 
เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)  ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Autonomy) หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
 5) คุ ณลักษณะอ่ืน ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรเป็นเรื่อง 
ของการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนั้น 
ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารเน้น 
การกระจายอ านวยในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน การให้อ านาจ 
การตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้น มีโครงสร้างการท างานที่สามารถตรวจสอบได้  
มีความโปร่งใสและค านึงถึงความต้องการมีส่วนร่วม 
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 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการทางการบริหารได้ก าหนดรูปแบบการจัดการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมแตกต่างกันไปดังนี้ 
  จันทรานี  สงวนนาม (2551: 170) ได้น าเสนอรูปแบบการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 1.  ใช้กับกลุ่มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ (Special Task Forces and 
Committee)  
 2.  ใช้ในรูปแบบของกรรมการให้ค าแนะน า (Consulting)  
 3.  ใช้การติดต่อสื่อสารแบบการเปิดประตู (Open Door) 
 4.  ใช้การระดมความคิด (Brain Storming) 
 5.  ใช้การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ (Training) 
 6.  ใช้การบริหารแบบมีจุดประสงค์ (MBO) 
 ส าหรับ วินัย ดิสสงค์ (2552: 12-13) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 1.  รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ (Consulting Management) ช่วยคิดตัดสินใจ
และร่วมท างาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
 2.  รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยวิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอ 
แนะในแบบฟอร์มหรือเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น 
 3.  รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) รูปแบบการมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร 
 สอดคล้องกับ สันติ  บุญภิรมย์ (2552: 59-65) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมงาน  
กับผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ 
 1.  รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมงานกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรือาจจะมีการแต่งตั้ง 
เป็นการชั่วคราวตามภาระหน้าที่  คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มาก เนื่องด้วย
คณะกรรมการได้ช่วยกันกลั่นกรองอย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
การด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการผู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
 2.  รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร 
ก็สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้ เชี่ยวชาญในด้านต่าง  ๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมาก 
ต้องท างานรอบด้าน หากได้มีผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่ปรึกษา
บรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ 
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 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะช่วยให้
บุคลากรช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง เป็นการพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับ      
การแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ ทั้ งที่มีการแต่งตั้ งเป็นการถาวรตามวาระหรืออาจจะแต่งตั้ ง  
เป็นการชั่วคราวตามภาระหน้าที่ 
 2.  รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร       
ก็สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
 3.  รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) 
        ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการที่กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น จันทรานี สงวนนาม 
(2551: 168) ได้เสนอข้อดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 1.  ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
 2.  ลดความขัดแย้งในการท างานและเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 
 3.  สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
 5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
 6.  ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
 7.  ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.  ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
  ส่วน สันติ  บุญภิรมย์  (2552 : 59-65) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ที่ ได้รับจากการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม ถ้าด าเนินงานโดยประสบความส าเร็จ กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม  
สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ  
ต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา 
 1.  ความกระจ่างในจุดประสงค์ เป้าหมายที่ให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจนส่งเสริมความรู้สึก
ของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมาย และมีความผูกพันกับการน าออกไป
ใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์น าไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย
ยิ่งขึ้นและระดับการจูงใจสู่การท าเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุ 
 2.  มีความผูกพันและประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ 
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระท าของครูและผู้บริหารในขอบข่าย
จ านวนหนึ่งเป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันเป็นจุดรวมที่ส าคัญและเป็นจุดอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจ 
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 3.  การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องกันให้กลไกลส าหรับ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยหรือบุคคลขององค์การ เป้าหมายให้กรอบของข้อตกลง
ภายในทั้งหมดซึ่งสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4.  ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วยเพ่ิม
ความสามารถขององค์การเพ่ือตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดตั้งเป้าหมาย  
อย่างต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวน าที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและคณะครูเพ่ือวิเคราะห์  
กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาค าตอบของปัญหาร่วมกัน 
 5.  ปรับปรุงใหม่กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง 
ระดับพลังงานองค์การเสียใหม่โดยให้การเสียใหม่ให้การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ 
 ส่วนแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony, 1978: 126) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมไว้ 8 ประการ สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 2.  ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานราบรื่น 
 3.  ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อหน่วยงานมากขึ้น 
 4.  ท าให้มีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น   
 5.  ท าให้การบริหารพนักงานง่ายขึ้น 
 6.  ท าให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การที่มีฝ่ายพนักงานมาช่วยตัดสินใจ 
ท าให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลในการตัดสินใจมากข้ึน 
 7.  ท าให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้น 
 8.  ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 นอกจากนี้  เดวิส (Davis, 2000: 77) ได้สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดั งนี้  คือ 
การมีส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ได้รับความคิดเห็นมากขึ้น มีแรงจูงใจ
มากขึ้น มีความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้นับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น  
มีความร่วมมือกันมากขึ้น ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ลดอัตราการแลกเปลี่ยน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีขึ้น  และ
กอร์ดอน (Gordon, 1999: 215) ได้สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  คือ การมีส่วนร่วม 
ท าให้เกิดการยอมรับต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติการสูงขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจลง 
ท าให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน และมีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีขึ้น 
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 กล่าวโดยสรุปว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างานและลดปัญหาต่าง ๆ เพ่ิมก าลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับ 
และมีความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกัน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
 หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 นันทกิตต ิแก้วกล้า (2554: 45) ได้กล่าวถึง หลักการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1.  มีการจัดสรรหน้าที่และอ านาจ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน คนในองค์กรหรือ
ทีมงาน เพ่ือต้องการให้มีทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 2.  การก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริงและผลักดัน
ให้คนในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจขององค์การ 
 3.  รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในการท างาน 
 4.  ท าให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพ่ือผนึกก าลังและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ ซึ่งการท างานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไป 
ตามหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 สอดคล้องกับ ฮังทิงตัน และเนลสัน (Hungtington & Nelson, 1975: 12-15) ได้กล่าวถึง 
การมีส่วนร่วมไว้ 3 ลักษณะคือ 1) การมีส่วนร่วมเป็นทีมโดยดูที่กิจกรรม เช่น การมีส่วนร่วม 
ในการเลือกตั้ง 2) การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร 3 ระดับ คือ ในระดับแนวราบ 
เป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจัง การมีส่วนร่วมในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีอ านาจมากกว่า
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 3) การมีส่วนร่วม 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีอ านาจและควบคุม และยังสอดคล้องกับ สแวนเบอร์ก (Swanberg, 
1996: 93) ทีไ่ด้ท าการศึกษาหลักส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมสรุปได้ดังนี้ 
 1.  การไว้วางใจกัน (Trust) เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อย หากได้รับการไว้วางใจกัน 
ช่วงเวลาในการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะได้รับการควบคุมจากผู้บริหาร ภาระงาน
ทั้ งหมดหรือการตัดสินใจผู้บริหารจะให้ โอกาสเท่าที่ จะเป็นไปได้  ผู้บริหารที่ ให้อ านาจและ 
ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงานจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน 
 2.  ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานต้องการ
ความยึดมั่นผูกพัน ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานควรจะมีความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้จากการพัฒนา การให้โอกาสเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับผู้บริหารที่มีความยึดมั่นผูกพันกับองค์การ การยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเกิดจากการ  
ที่ผู้ปฏิบัติรู้ถึงเป้าหมายขององค์การ และมีโอกาสได้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร 
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ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร 
อุตสาหะ ท าให้เกิดผลผลิตในการท างานมากขึ้น 
 3.  การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goais and Objectives) ความไม่ขัดแย้ง 
เป็นความต้องการหลัก หรือเป้ าหมายของการบริหารแบบมีส่ วนร่วม และความขัดแย้ ง 
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีการท างานร่วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัด  
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทาง
เดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ 
 4.  ความเป็น อิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็นภาวะที่ เป็น อิสระ 
ต่อความรับผิดชอบในการท างาน ความมีอ านาจหน้าที่ และความสามารถในการรายงานส าหรับงาน
ของแต่ละบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการ
ตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะท าให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ 
 5.  ลักษณะด้านอ่ืน ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีปัจจัย 
ที่ครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน แต่ควรเป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่บังคับ บรรยากาศองค์การถือว่าเป็น
อีกปัจจัยหนึ่ งที่ จะจูงใจให้ เกิดการมีส่ วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ ซึ่ งการบริหาร  
แบบมีส่วนร่วมจะเพ่ิมขึ้นโดยมีผู้ ให้การสนับสนุน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  และ 
ความกระตือรือร้น สภาพแวดล้อมในองค์การถือได้ว่ามีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การพึงระลึกว่า เงื่อนไขต่าง  ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นจริง ผู้บริหารควรจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะต่าง  ๆ และ 
ให้การสนับสนุนส่งเสริม 
 ส าหรับ ไลเคอร์ท (Likert, 1961: 21) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สรุปสาระส าคัญไว้ 8 ประการดังนี้ 
 1.  ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาส 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถกเถียงปัญหาได้ 
 2.  ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยให้
ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารกิจการขององค์การ กระตุ้นให้เกิดทัศนคติ 
ในการเกื้อกูลองค์การน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.  ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็นไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ ข่าวสารภายในองค์การมีความถูกต้องเพียงพอเชื่อถือได้ 
 4.  ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผย และโดยกว้างขวาง
เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ 
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 5.  การตดัสินในเรื่องต่าง ๆ กระท าโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ 
 6.  เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายมากขึ้น และถูกต้องตามความประสงค์อย่างแท้จริง 
 7.  การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงาน ให้มีการควบคุมกันเองและเน้น 
ในเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีต าหนิหรือดุด่าว่ากล่าว 
 8.  ผู้บังบัญชาให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการส่งเข้าอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 และ สแวนส์ เบอร์ก  (Swansburg, 1996: 112) ได้ เสนอแนะหลักของผู้น าตามขนาด 
ของการใช้อ านาจหน้าที่ โดยเริ่มจากการเป็นผู้น าแบบเผด็จการไปสู่การเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ลักษณะของผู้น าจะแตกต่างกันไปตามวิธีการใช้อ านาจหน้าที่ และการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
มีอิสระในการท างานตามแนวคิดนี้ ผู้น าจะไม่มีพฤติกรรมที่เป็นเผด็ จการเต็มที่หรือมีการปล่อย 
ให้มีอิสระในการท างานจนเกินไป โดยมีหลักการดังนี้ 
 1)  ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 2)  มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ตามบทบาท 
 3)  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
 กล่าวโดยสรุป หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีนักวิชาการสรุปไว้หลายประการ ที่ส าคัญ
ได้แก่ 1) ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง  
ความคิดเห็นโดยอิสระ 3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
4) การแบ่งอ านาจและอิทธิพลในการบริหาร 5) การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 6) การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน และ 7) การมีส่วนร่วมในการติดสินใจร่วมกัน โดยยึด
เป้าหมายเป็นหลักและมีความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการตัดสินใจนั้น ๆ   
 การสร้างเครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและ 
อ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่า
ท าให้เกิดการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบ 
การติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การถ่ายทอดข่าวสารทางสื่อสารมวลชน การส่ง
นิตยสาร จดหมายข่าวให้กับสมาชิกเหล่านี้ ไม่ใช่ เครือข่าย เครื่องมือของการสื่อสารมวลชน 
อาจน ามาใช้ในเครือข่ายได้  แต่การใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรียกได้ว่า 
เป็นการสร้างเครือข่าย ดังนั้น เครือข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น 
แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน เครือข่ายในการพัฒนาจะไม่จ าเป็นถ้าคนหรือ
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องค์กรมีการติดต่อสัมพันธ์กันกับคนหรือองค์กรในสาขาเดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวราบอยู่แล้ว 
เป็นอย่างด ี 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2550: 41-42) ได้สรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายไว้ดังนี้ 
 1. ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  

  เป็นขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายจัดการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 
เพ่ือที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาองค์กรต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่าย
ในการท างาน ค าถามในขั้นตอนนี้คือ 1) จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรใด 2) จะได้รับประโยชน์
หรือต้องสละประโยชน์ด้านใดบ้างในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 3) ระยะเวลาใดในการเข้าร่วมเครือข่าย 
ค าตอบส าหรับค าถามเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาในการท างาน ผ่านไประยะหนึ่ง  
 2. ขั้นติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นเครือข่าย  

  หลังจากที่ได้ตัดสินใจในองค์กรที่เห็นว่าเหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่าย จะเป็นขั้นตอน
ของการติดต่อสัมพันธ์เพ่ือชักชวนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการท างาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กร 
มีความต้องการเหมือนกัน และต้องการกระท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกัน  ดังนั้น
จะต้องสร้างความคุ้นเคย การยอมรับ และความไว้วางใจระหว่างกัน เป็นขั้นตอนของการปลูกจิตส านึก
โดยการให้รางวัล กระตุ้นให้อยากแก้ปัญหาร่วมกัน อาจเรียกข้ันตอนนี้ว่าเป็น ขั้นตอนการเตรียมกลุ่ม
หรือเตรียมเครือข่าย  
 3.  ขั้นการสร้างพันธกรณีร่วมกัน  

  เป็นขั้นตอนของการสร้างความผูกพันร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน 
ในขั้นตอนนี้องค์กรจะเข้าสู่การตกลงที่จะท างานร่วมกัน ซึ่ งในการที่ จะท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากลุ่มองค์กรจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะท าโดย  
การแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจเรียกขั้นตอนนี้ว่ากลุ่มศึกษาเรียนรู้ (Learning Group) หากพิจารณา 
ในประเด็นของระดับการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นขั้นตอนของ Informal Cooperation  

4. ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์  
 เป็นขั้นตอนที่การสร้างเครือข่ายปรากฏผลงานเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอนการเริ่มท า

กิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม  ซึ่งเริ่มต้นด้วยการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ก าหนดกิจกรรม จัดวางข้อตกลงในการท างาน ก าหนด บทบาทของสมาชิก 
รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น ในขั้นกลุ่มกิจกรรม (Action Group) หากพิจารณา 
ในประเด็นระดับการสร้างเครือข่ายเรียกว่าเป็นขั้นตอนของ Formal Agreement  

5. ขั้นตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ่ม  
 หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์จนน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกัน จนมีผลงาน

ปรากฏเป็นที่ เด่นชัด องค์กรเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่าย 
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ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้น  การเรียนรู้ร่วมกันนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน   
ฝ่ายปฏิบัติการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น  
ซึ่งจะน าไปสู่การขยายกิจกรรม หรือขยายกลุ่มตามพ้ืนที่  หรือตามลักษณะกิจกรรม ในด้าน 
การสร้างเครือข่าย ขั้นตอนนี้อาจอยู่ในระดับการเข้าลงทุนในองค์กรใหม่ (Minority Investment) 
และการจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน (Joint Venture)  

6. ขั้นติดตาม และประเมินผล  
 เป็นขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานนั้นอีก  
กล่าวโดยสรุป การสร้างเครือข่าย  เป็นการท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มี 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ
มากกว่าท าให้เกิดการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง การสร้างเครือข่ายจะเป็นลักษณะของการส่งต่อ 
การสืบทอดการสื่อสารซึ่งกันและกัน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนคงจะ ต้องอาศัย
บทบาทจากหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจะช่วยประสานเสริมสร้างสนับสนุน
การเรียนรู้ของประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ความหมายการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้หลายทัศนะ ดังนี้  
ประพัฒน์ กังวานพณิชย์ (2550 : 67) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงาน หรือเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน หรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม 

ลดาวัลย์ ชมะศรี (2550: 34) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  หรือกระบวนการท างานที่บุคคล หรือคณะบุคคลปฏิบัติกิจกรรมใด 
กิจกรรมหนึ่งร่วมกันในองค์การ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา 
ร่วมสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการบริหาร 

สุเพชร์ สุขเกษม (2550: 81) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาไว้ว่า
กระบวนการที่สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา โดยร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
นั่นคือผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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อมรพรรณ ประจันตวนิซย์ (2550: 25) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่บุคคล
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติตลอดจน  
ร่วมติดตามและประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม หรือ
กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของกลุ่มคน หรือองค์การที่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตอารมณ์ 
และสังคม 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553: 71) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การเปิดโอกาส 
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะ 
ของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ผลการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการน าเอาความรู้ความสามารถ (talent) และทักษะ (skill) ของคนในองค์กรหรือ
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. (2553: 35) ได้ให้ ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ได้มี โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบในการแสวงหา
ทางเลือกตัดสินใจ และก าหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะด าเนินการที่เหมาะสม และ
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

จอมพงศ์ มงคลวนิซ (2554: 53) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า การเปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีความเชื่อมโยงใกล้ซิดกับการด าเนินงาน เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การหรือเครือข่าย เพราะมีผล
ในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาและที่ส าคัญผู้มีส่วนร่วม 
จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ หรือองค์การ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อน
องค์การและหน่วยงานดีที่สุด 

แวง (Whang, 1981: 114) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสนใจ
ของบุคคล หรือกลุ่มที่ต้องการจะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านแรงงาน หรือทรัพยากรต่อสถาบัน 
เพราะเล็งเห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาด้วย 

จากแนวคิดของนักการศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง  การท างานร่วมกัน 
ของบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มบุคคลในการกระท าใด ๆ สามารถท าได้หลายลักษณะหรือ 

หลายรูปแบบ ดังนี้ 
จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553 : 44) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมจากการศึกษาแนวคิด 

การมีส่วนร่วม ดังนี้ 
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1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา ร่วมรับทราบที่มาของปัญหา เสนอวิธีการสืบค้นหาข้อมูล 
เกี่ยวกับปัญหาร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา และส ารวจความต้องการของบุคลากรในองค์การ 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานร่วมล าดับความส าคัญของปัญหา  ก าหนด 
แผนงาน โครงการเพ่ือแก้ปัญหาจัดท าแผนโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนโครงการทบทวน
แผนและโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติร่วมพัฒนา โดยการออกแรง ออกเงินงบประมาณ 
สิ่งของให้ค าแนะน าให้ความรู้ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลรับทราบการแล้วเสร็จของโครงการและ 
ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 

5. การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์เมื่อประสบปัญหาแนวเดียวกันในโอกาสต่อไป 

ศิริดา ศักดิ์สุนทรคิริ (2554: 101) ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชนได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา เช่น ช่วยเสนอปัญหา ส ารวจข้อมูล ค้นหาสาเหตุ 
ของปัญหา และส ารวจความต้องการของชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ เช่น ร่วมล าดับความส าคัญของปัญหา 
ก าหนดแผน และจัดท าเป็นโครงการเพ่ือแก้ปัญหาจัดท าแผน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแผน
โครงการ ทบทวนแผน และโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติ เช่น ร่วมในการออกแรงออกเงินงบประมาณ
สิ่งของ ให้ค าแนะน าให้ความรู้ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลรับทราบการแล้วเสร็จของโครงการ  และ 
ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 

จากแนวคิดของนักการศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า บริบทของการจัดการศึกษา มีส่วนร่วม 
5 ด้าน ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการและ 
จัดล าดับความส าคัญซึ่งแบ่งเป็นการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงการวางแผน และ 
การตัดสินใจในช่วงการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์จัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา ก าหนดแผนงาน โครงการการจัดท าแผนงาน โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ของแผนงานและโครงการ ทบทวนแผนงานและโครงการ 
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3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  หมายถึ ง การมีส่วนร่วมใน การจัดการมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร และการร่วมมือรวมทั้งการเข้าร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี การเข้าร่วมประขุม การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับการแจกจ่าย 
ผลประโยชน์ที่ เกิดจากการร่วมกันปฏิบัติ งาน  ซึ่ งอาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคม 
หรือโดยส่วนตัว 

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ หรือปฏิบัติไปแล้วเพ่ือหาข้อสรุป 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะไว้ ดังนี้ 
จรวยพร ธรณินทร์ (2550: 65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการท างานในรูปของเครือข่าย ดังนี้ 
1. ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้เร็ว สามารถแกัปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความไม่แน่นอน 

และความสลับซับซ้อนของปัญหา 
2. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ 
3. สามารถให้การบริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงความต้องการ 
4. เป็นการสร้างทุนทางสังคมให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติ 
5. ก่อให้เกิดแหล่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 
6. เกิดแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
7. การท างานเกิดความยืดหยุ่นโดยการอาศัยความช านาญและประสบการณ์ของหลายฝ่าย 
8. ท าให้ได้รับองค์ความรู้ที่ลึกซ้ึงที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553: 67) กล่าวว่า ผลดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
1. เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพก าลังจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลังความคิดสติปิญญา 

ความรู้ความสามารถประสบการณ์เป็นต้น 
2. เป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาประชาธิปไตยในการท างาน 
3. ช่วยลดความซัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานเพราะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

มีส่วนช่วยให้ประสานงานกันดี 
4. จะท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีเพราะจะมีความผิดพลาดน้อย 
5. ผลงานที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกคนเพราะทุกคนมีส่วนร่วม 

ในความส าเร็จของงาน 
6. ช่วยให้การท างานส าเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันท า 
7. สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ 
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จอมพงศ์ มงคลวนิซ (2554: 82) กล่าวว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา มีความหลากหลาย 

เป็นไปอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรู้
และประสบการณ ์

2. ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป 
ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่องค์การได้ 

3. เป็นการขจัดปัญหามิให้มีการด าเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อย 
เกินไปซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 

4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีท าให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อน

กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้มีนักวิชาการได้ไห้ทัศนะไว้ ดังนี้ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 82) ได้น าเสนอ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบเพ่ือให้ 
เครือข่ายเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

2. พัฒนาฐานข้อมูลของเครือข่ายให้ครอบคลุมกับภารกิจงานโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูล 

3. ส ารวจความพร้อมความต้องการของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ให้ความส าคัญกับเครือข่ายก าหนดระดับความส าคัญของภาคีเครือข่ายเพ่ือประเมินผล 
การสร้างเครือข่ายการท างานของถานศึกษา 

5. สร้างขวัญก าลังใจให้กับภาคีเครือข่ายโดยการให้เกียรติยกย่องเชิดชูภาคีเครือข่ายและ 
ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจกับหน่วยงานสถานศึกษาที่มีการประสานและร่วมมือ  
กับเครือข่ายจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีทักษะในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
สร้างอุดมการณ์การท างานให้กับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งต้องมีจิตอาสา
ในการท างานร่วมกับเครือข่ายโดยมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานงานในทุกมิติในเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
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7. ก าหนดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและประสานงาน 
กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

8. ก ากับติดตามประเมินผลมีการถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายการท างานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. มีการจัดท าแผนและก าหนดกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
การท างานร่วมกันและก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชันเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

10. การพิจารณาบุคลากรเข้าท างานในหน่วยงานส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยควรก าหนดคุณสมบัติเฉพาะในด้านการประสานเครือข่ายไว้พิจารณาด้วย 

11. ผู้บริหารและครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องรู้จักการบูรณาการ 
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับภารกิจของเครือข่าย  
เพ่ิมกิจกรรมที่ท าร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น ต้องทันเหตุการณ์รู้ว่ากิจกรรมใดที่ก าลังด าเนินการ
ในชุมชน 

12. จัดสรรงบประมาณให้กับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นค่า
เดินทางในการประสานงานจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย 

13. ผู้บริหารหรือข้าราชการในสถานศึกษาควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูในการสร้างความเข้าใจ  
ในการท างานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ 

14. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตรร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
คณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้เสนอยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมบทบาทของภาคส่วนต่ าง ๆ ให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการศึกษามากข้ึน ดังนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 107) 

1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน มีดังนี้ 
 1.1 ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูทั้งในด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 

ตามวัยและอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบส าหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือให้รู้สึกว่า 

เป็นหน้าที่ 
 1.3 มีกลไกให้ เข้ามาร่วมก าหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติท้องถิ่น  และระดับ

สถานศึกษา 
 1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมเป็นสภานักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองครอบครัวชุมชน

องค์กรชุมชนร่วมเป็นกรรมการสถาบันการศึกษา 
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 1.5 ส่งเสริมให้มีกลไกรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะทิศทางการพัฒนาการศึกษาและ 
ติดตามตรวจสอบ เช่น การจัดเวทีสมัชชาประชาชนจัดรายการรับฟังความคิดเห็นทางสื่อมวลชน 
เป็นต้น 

 1.6 ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรผู้สอนครูอาสา ครู อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา 
 1.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกตอบสนองตามความต้องการเฉพาะของผู้เรียน 

รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรตามความจ าเป็น 
 1.8 ส่งเสริมให้ร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและร่วมรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษามาก

ขึ้นในระดับที่สูงกว่าการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
 1.9 ส่งเสริมให้ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้การศึกษา 

เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีประสบการณ์ด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

 1.10 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้รวม ทั้งการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนในการเข้าถึง การมีส่วนร่วมในการศึกษา และเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ชุมชนโดยรวม รวมทั้งการช่วยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนธุรกิจ สถานประกอบการ มีดังนี้ 
2.1 จัดมาตรการด้านภาษีอากรและด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
2.3 สนับสนุนบุคลากรจากภาคเอกชนธุรกิจและสถานประกอบการให้เป็นครู อาจารย์

ในสถานบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
2.4 ส่งเสริมให้ร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษา สถาบันรวมทั้งระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

2.5 ส่งเสริมให้เข้าร่วมในการก าหนดนโยบายการศึกษาท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
2.6 ส่งเสริมให้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 

ให้มากขึ้น 
2.7 ส่งเสริมให้ลงทุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งสถาบัน 

การศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ 

สถาบันศาสนา สื่อมวลชน องค์กรเอกชนสถาบันสังคมอ่ืน ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการ และ 

ความช านาญโดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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3.2 ส่งเสริมองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืน 
ในการจัดการศึกษาทางเลือกโดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

3.3 ส่งเสริมให้สถาบันศาสนา องค์กรการกุศลอ่ืน ๆ รวมทั้งสมาคมมูลนิธิหน่วยงาน
สถาบัน และองค์กรอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึก และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

3.4 สนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการให้ตระหนัก  
เห็นความส าคัญของการศึกษา การเรียนรู้รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผลักดัน 
สู่นโยบาย 

3.5 ส่งเสริมสนับสนุน่ให้สื่อมวลชนทุกรูปแบบผลิตรายการให้เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน คร ูคณาจารย์ และประชาชนทั่วไป 

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อมวลชนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีส่วนร่วม 
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดประเด็นส าคัญ ๆ ทางการศึกษา  และมีแบบอย่างที่ดี 
สู่สาธารณะเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน และ
สถาบัน สังคมอ่ืนร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  
ให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญเข้ามาร่วมจัด และสนับสนุนการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ต้นแบบ 
เพ่ือขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

3.8 ส่งเสริมสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ สถานบันศาสนา องค์กรเอกชน สถาบัน 
สังคมอ่ืนร่วมบริจาคทรัพย์สิน ลงทุน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และเข้าร่วมติดตามตรวจสอบ 
และให้ข้อเสนอและการพัฒนาการศึกษา 

3.9 ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วม 
จัดการศึกษา การเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

3.10 ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านสังคมและสาธารณะสุข ร่วมให้ ความรู้และพัฒนา 
ด้านสุขภาวะ พัฒนาสังคมสวัสดิการสังคมส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชนคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

3.11 ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจ้างงานและอุตสาหกรรม ร่วมมือกับหน่วยผลิต
ก าลังคน ให้ข้อมูลการจ้างงานการว่างงาน และความต้องการแรงงานเพ่ือวางแผนการผลิตก าลังคน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.12 จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาผู้เรียน 
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม่ 
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

3.13 ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการเงินการคลังผ่อนคลายกฎระเบียบ และมีมาตรการ 
จูงใจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

3.14 ส่งเสริมให้สื่อมวลชนองค์กรเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืนจัดโครงการพัฒนา
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 

3.15 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สมัชชาการศึกษาภาคประชาชน ในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งนักการเมือง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาฯ) 
ร่วมรับฟังปัญหาให้ข้อเสนอแนะการพัฒนานโยบายการศึกษาทั้ง ในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

3.16 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์สร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยง และมีความร่วมมือด้านการศึกษา 

4. การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหน่วยนโยบายการศึกษามีดังนี้ 
4.1 ปรับกระบวนทัศน์และลดบทบาทภาครัฐในการจัดการศึกษาลดการแทรกแซง 

โดยผู้ก ากับนโยบายวางแผนก าหนดมาตรฐานนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลวิจัย พัฒนาต้นแบบ 
ยกย่องการปฏิบัติที่ด ีและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมน าไปด าเนินการขยายผลให้มากข้ึน 

4.2 มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 
ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย วางแผนการศึกษา การเรียนรู้รวมทั้งให้เข้ามามีส่วนร่วม
จัดและสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ทุกระดับทั้งในระบบนอกระบบ ตามอัธยาศัย ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 

4.3 ใช้กลไกทางการเงิน มาตรการทางภาษีส่งเสริม และจูงใจการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
การบริจาคทรัพย์สิน และระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เช่น จัดให้มีคูปองการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสเลือกสถานที่เรียนตามความต้องการ 

4.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่ เป็นอุปสรรค ยกร่างกฎระเบียบข้อบังคับ 
ให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4.5 ปรับ/พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่น  และสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม เช่น จัดโรงเรียน 
พันธะสัญญาที่มีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 

4.6 รณรงค์สร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน 
เห็นความส าคัญของการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา 
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4.7 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคมเข้ามาร่วมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 

4.8 เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมจัด และสนับสนุนการศึกษา 
ให้มากขึ้นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของชาติ เช่น การให้องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 

4.9 สนับสนุนด้านเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ อ่ืนที่ เป็นประโยชน์ในการศึกษา 
แก่สถานศึกษาเอกชน และการศึกษาที่จัดโดยบุคคลครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม และความจ าเป็น
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4.10 กระจายอ านาจสู่ เขตพ้ืนที่  สถานศึกษาเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร  
และการจัดการศึกษามากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารวิชาการบริหารงบประมาณบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไปโดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย และแผนการศึกษาของชาติ 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานจัดการศึกษา ดังนี้ 
5.1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาตลอดจนพัฒนา

ผู้บริหารทุกระดับ/ประเภทให้มีภาวะผู้น า เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการมากขึ้น
ทั้งด้านบริหารวิชาการงบประมาณบุคลากร และการบริหารทั่วไป 

5.2 พัฒนาระบบการประเมินครู  คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เชื่อมโยงกับผลการพัฒนาผู้ เรียน  เพ่ือให้คณาจารย์  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมรับผิดชอบผลการพัฒนา 

5.3 ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษา 
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนประเมินผล และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

5.4 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ 
ทีแ่ตกต่างกันของแต่ละคนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศ 

5.5 พัฒนาบทบาทกรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบันให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและ 
มีจิตส านึกในความเป็นเจ้าของ มีความตระหนักและภูมิใจในหน้าที่ของตนรวมทั้งก าหนดนโยบาย 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา/สถาบันตลอดจนการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 

5.6 ส่งเสริมความร่วมมือเป็นเครือข่าย และกลุ่มเฉพาะด้านระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาชุมชนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 
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5.7 ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผู้บริหาร ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบันร่วมขับเคลื่อนการน านโยบาย และ 
แผนระดับชาติสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

5.8 ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผู้บริหาร ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบันร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งตรวจสอบและให้ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

6. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ดังนี้ 
6.1 ปรับกระบวนทัศน์ของทุกภาคส่วนทั้งนอกภาครัฐ และภาครัฐให้เห็นความส าคัญ 

ของการศึกษาว่าเป็นเรื่องของทุกคน โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง
ทั้งหมดแต่เน้นยุทธศาสตร์ และกลไกส่งเสริม จูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

6.2 ให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจ สถานประกอบการเพ่ือก าหนด 
ทิศทางความต้องการ และวางแผนผลิตก าลังคนทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 

6.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพันธะสัญญาร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคชุมชน 

6.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี สหกิจศึกษาการศึกษา และเรียนรู้ 
ทีบู่รณาการกับการท างานร่วมกันสถานประกอบ การเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติได้ 

6.5 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัด  และเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ 
ในด้านการศึกษา และเรียนรู้ในสัดส่วนที่สูงขึ้นในทุกระดับ และประเภทอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

6.6 ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์เซิงพาณิชย์ 

6.7 พัฒนาบทบาท สร้างความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา/สถาบันโดยเน้น 
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

6.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ 
ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนฝึกอบรมระยะสั้นแก่ผู้ว่างงาน  โดยเน้นการด าเนินงาน
ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
หมายถึงข้อเสนอแนะการด าเนินงานการมีส่วนร่วมที่ท าให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มากขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปประเด็นส าคัญเพ่ือก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา ดังนี้ 

1. ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายให้เป็นปัจจุบันครอบคลุม 
ทุกภารกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงลักษณะการมีส่วนร่วม และประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา และการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชนเพือ่ให้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เป็นเจ้าของ และภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรจัดให้มีการสรรหาบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างานในการด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ควรมีลักษณะมุ่งมั่นทุ่มเท และมีความเต็มใจในการร่วมด าเนินงาน 
ไม่ควรสรรหาตามบทบาทหน้าที่ที่บุคคลนั้นได้รับจากชุมชนเท่านั้น 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายควรเป็นกิจกรรมที่มา 
จากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

5. ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนธุรกิจและสถานประกอบการจัดโครงการพัฒนาการศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 

6. ควรสร้างแรงจูงใจ และก าหนดสิทธิประโยชน์ของภาคีเครือข่ายที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรม 
พึงได้รับในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษา เช่น การได้รับเบี้ยเลี้ยงการศึกษาดูงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นต้น 

7. ควรก่อตั้งสมัชชาภาคีเครือข่าย เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้รางวัลแก่บุคคล และองค์กร 
ที่เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีวศึกษา 

8. ควรให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผล 
การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

9. ควรก าหนดเป็นนโยบายในการจัดท าข้อตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน หรือก าหนดบทบาท 
หน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้ชันเจน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ทุกฝ่าย  
จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

10. ควรจัดอบรมบุคลากรของศูนย์การศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอ ให้มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีบุคลิกภาพที่ดี 

11. ควรหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอ 
กับภาคีเครือข่ายเพ่ือน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน เข่น การถอดบทเรียน
จัดเวทีเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น 

12. ควรมีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคลากร 
ของสถานศึกษากับภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่ความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดี  และสามารถประสาน 
ประโยชน์ ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ศูนย์การศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอควรตระหนัก และเห็นความส าคัญของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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14. ควรนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่ายทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

15. ในการด าเนินงานจัดการศึกษาที่ก าหนดให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมควรมีการก าหนด 
สัดส่วนของกลุ่มภาคีเครือข่ายให้กระจายในกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

การควบคุมคณุภาพ (Deming Cycle : PDCA) 
 วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2554 : 1) กล่าวถึงปรัชญา วงจร PDCA ว่า Dr.William Edwards 
Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุมกระบวนการ   
เชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาท่ีได้น าเสนอในหนังสือ Statistical Method From the 
Viewpoint of Quality Control (1930) ในระยะแรกรู้ จั กวงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle 
จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้น าไปพัฒนาปรับใช้ใน การควบคุมคุณภาพในวงการ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น, 2552 
อ้างถึงในวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2554 : 2) เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์ของ 4 ฝ่าย  
ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ทั้ง 4 ฝ่าย จะต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
สินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด 
(วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2554 : 65; อ้างอิงจาก ศุภชัย อาชีวะระงับโรค, 2547 : 15) ต่อมาแนวคิด
เกี่ยวกับ Deming Cycle ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจร การบริหาร คือ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 ชนิกานต์ เธียรสูตร (2551 : 1 - 2) ได้กล่าวถึงโครงการสร้างของวงจร PDCA ประกอบด้วย  
“การวางแผน” อย่างรอบคอบเพ่ือ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ”  
ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่ หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อ 
ที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการ
เก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมง การท างาน เงิน เวลา ฯลฯ 
โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
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ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัวโดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท
หลัก ๆ ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  การวางแผนเพ่ืออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
ก าลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราส าหรับ
สิ่งนั้น 
 ประเภทที่ 2  การสร้างแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้ด้วยการเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือก
ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนิน 
ไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาที
สุดท้ายเพ่ือดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบ 
ความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ ได้ รับ 
จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการ
ปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญก็คือเราต้องรู้
ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป 
 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการด าเนินให้เหมาะสมจะพิจารณาผล 
ที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผน  
ที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกก็ให้น าแนวทาง หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม 
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม ่
 กล่าวคือ การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA เป็นการด าเนินงาน
โดยยึดหลักการตามขั้นตอน การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (DO) การตรวจสอบ (Check) และ 
การด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) โดยปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน คือ องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ 
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แก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่  7 การบริหารและ 
การจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากร  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมอง 
ในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและ
สอดคล้องกับ ความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  
 ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน 
ของผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ  
ในชุมชนให้เข้ามาร่วมคิดร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจ
และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการ 
สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้อง
ใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้าน  
ที่ตรงกับความต้องการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ   
 กลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 องค์การเพ่ื อความร่วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organisation for Economic  
Co-operation and Development หรือ OECD) ได้จัดท าโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐาน 
สากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
คุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถ
พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนนานาชาติหรือ PISA  
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ปี พ.ศ. 2561 ดารุณี บุญครอง (2556: 23-35) โดยประเมินความฉลาดด้านวิทยาศาสตร์ ความฉลาด
รู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนอายุ 15 ปี ในกลุ่มประเทศสมาชิก 
OECD 57 ประเทศ จากการส ารวจพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA ปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เพ่ิมขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมิน
ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการประเมิน PISA มีข้อสังเกตุ 3 ประการคือ ประการแรก การศึกษาไทย 
มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสูงได้ หากสามารถสร้างความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา ประเทศไทยจะยกระดับคุณภาพของนักเรียนทัดทียมนานาชาติได้ ประการที่ 2 
การศึกษาไทยควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียน ประการที่ 3 แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาด 
ของการอ่านมีความสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทย 
จึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน 
 จากรายงานผลของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบ
สมรรถนะในการแข่งขันที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใช้
ดัชนีตัวชี้ วัดของสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการ  (International Institute For Management 
Development : IMD) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจ าปี 2559 
ของประเทศต่าง ๆ รวม 61 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย 
ปี 2559 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 52 
ลดลง 4 อันดับจากปี 2558 ส าหรับ โดยผลที่น่าสนใจในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้น าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL 2013 มาใช้จัดอันดับใน ปี 2559 พบว่า ประเทศไทย 
อยู่ในอับดับที่ 57 การประเมินผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ได้คะแนน 427 และ 444 
จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน แสดงว่าคุณภาพของผู้ เรียนยังด้อย ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าว  
ได้สะท้อนให้ เห็นถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย ทั้ งด้านความสามารถในการแข่งขัน 
ความสามารถทางภาษา การขาดแคลน บุคลากร ด้านการวิจัยซึ่งเป็นต้นน้ าของการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ และพัฒนาประเทศได้ หลักส าคัญต้องเริ่มจากการปฏิรูปฝ่ายที่เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและ
นโยบายการศึกษาของประเทศ 
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 การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา นักการศึกษาได้เสนอแนวทาง ดังนี้ 
 1.  ควรขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาหลักสูตร    
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท 
ของประเทศไทย โดยน าสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ ของเด็กเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ 
ทางภาษา การอ่าน การคิด การค านวณได้ต่อไป  
 2.  ควรปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เนื่องจากครู 
เป็นหัวใจส าคัญของการตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอัตราครู  
ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าด้วย  
 3.  ควรก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลั งคนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และควรก าหนดหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเน้นหลักสูตรที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศและ เศรษฐกิจ ของท้องถิ่น หรืออาจจะมี
การเปิดสาขาใหม่ที่สะท้อนถึงความต้องการในอนาคต  รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน 
ทั้งทักษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน  

4.  ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการจัดท าตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่สะท้อนการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
และสามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ตรงตามตัวชี้วัด สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน  

5.  ควรก าหนดทิศทางและเป้าหมายการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยน ารูปแบบความเป็นหุ้นส่วน
การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnerships in Education in Thailand) 
มาใช้เป็นแนวทางให้ภาครัฐกับเอกชน ได้ร่วมมือกันท างานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ด้วยการมีหน่วยประสาน (Delivery Unit) เป็นหน่วยด าเนินงานสร้างความเข้าใจ และประสาน 
ความต้องการ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด  ความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมาย 
ของการศึกษาไทย และเล็งเห็นถึงความส าคัญ คุณค่าของการเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่จะร่วมกันพัฒนา
ไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายการศึกษาชาติ ต่อไป  

6.  ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการศึกษา  
ที่เป็นธรรมและมีความโปร่งใส เนื่องจากปัญหาคอรัปชั่นในภาครัฐเป็นตัวฉุดรั้ งอันดับความสามารถ
ของไทยให้งบประมาณไม่ถึงผู้เรียน และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  
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7.  ควรส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจด้านการศึกษา โดยการเพ่ิมอิสระให้สถานศึกษา และ
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และรัฐควรปรับลดบทบาทจากการเป็นผู้จัดการ
ศึกษาไปเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ก ากับดูแลที่มีหน้าที่ ส่งเสริม การแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัวมากข้ึน  

8. ควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม    
การเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น  เพ่ือมุ่ งสู่ค วามมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน 
เป็นการปฏิรูปประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  

9.  ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียมรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ  
ในอนาคตโดยการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เท่าที่จ าเป็น พัฒนาจิตใจ ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ สามารถใช้
ทักษะเทคโนโลยีการสื่อสารที่จ าป็น และสามารถใช้ชีวิต  อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2559) จากแนวทางดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาอย่างยิ่งจังในทุกด้าน ทั้งด้านผู้สอน 
ผู้เรียน สื่อที่ใช้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การลงทุนด้านการศึกษาและการวิจัย การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และการกระจายอ านาจด้านการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องด าเนินการปฏิรูป  
อย่างต่อเนื่อง และต้องก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  ทักษะส าคัญในการจัดการการศึกษา 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ภารกิจ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560–
2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มีสาระส าคัญ    
ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค     
เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และรวมทั้งการขับเคลื่อนแผนพัฒนา            
การอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้  
 1.  แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะอาชีพ
ระยะสั้น และระยะยาว ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ  
 2.  คานิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝง 
ที่ส าคัญ 4 ประการ ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) 
ความเปนมืออาชีพ (Professional)  
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 3.  วิสัยทัศน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ไดก าหนดวิสัยทัศนที่ เปน 
ความคาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ “ผูส าเร็จการอาชีวศึกษาและ 
ฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ”  
 4.  พันธกิจ เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่ก าหนดไว จึงมีภารกิจ 
ที่ตองด าเนินการดังนี้  
 4.1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนดานวิชาชีพสอดคลอง 
กับความตองการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ในระดับสากล  
 4.2  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย  
 4.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือ จากทุกภาคสวน  
 4.4  พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสรางองคความรูเพ่ือ 
การจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  
 4.5  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย  
 5.  วัตถุประสงค แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ไดก าหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้  
 5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ ความเปนมืออาชีพ  
 5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  
 5.3 เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา  
 5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 6.  เปาหมายดานคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษา การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเปาหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  
 6.1  ดานคุณลักษณที่ พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา  
 6.2  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานรวมกับผูอ่ืน 
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  
 6.3  ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะ 
ในสาขาวิชาชีพสู การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ  
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 7.  ยุทธศาสตร และเปาหมาย เพื่อใหแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน และเปาหมาย จึงไดก าหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี้  
 7.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปาหมายดังนี้  
   7.1.1 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   7.1.2 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม  
   7.1.3 ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
  7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้  
   7.2.1 ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ  
   7.2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เปนเลิศเฉพาะทาง  
   7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ  
  7.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ 
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังนี้  
   7.3.1 ก าลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศสูประเทศ
ไทยแลนด์ 4.0  
   7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคน 
ดานอาชีวศึกษา  
   7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ  
   7.3.4 การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลั งคน 
ดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  
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  7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา  
   7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนที่ 
และทุกระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ  
   7.4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่มีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล  
  7.5 ยุทธศาสตรที่  5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายดังนี้  
   7.5.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   7.5.2 ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารด ารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
   7.5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเปาหมาย 
ดังนี้  
   7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล  
   7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ  
  7.6.3 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
   7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา  
 8.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ความส าเร็จของแผนพัฒนา 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 สูการปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยส าคัญหลาย ประการ ไดแก่
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถวน และครอบคลุม การมีสวนรวม 
ในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ ผูมีสวนไดสวนเสีย สาธารณชน การเผยแพร การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนัก 
ความรูความเขาใจ ในความส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และการน าแผนพัฒนา 
การอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  
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 8.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติมีดังนี้  
   8.1.1  การสรางความรูความเขาใจ ใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความส าคัญและ 
พรอมเขารวมในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสรางความเขาใจกับหนวยงาน องคการ 
และภาคีเครือขาย ในการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน และเปาหมายของแผนพัฒนา 
การอาชีวศึกษา  
   8.1.2  การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560– 
2579 กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   8.1.3  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ใหเอ้ือตอแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
   8.1.4  สรางชองทางใหภาคีเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  
 8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เปนการติดตามประเมินผลที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
กับการจัดการอาชีวศึกษาเขามามีสวนรวมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต 
ผลลัพธและผลกระทบโดยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาเองควบคูไปกับการประเมินของหนวยงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการก าหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
มีมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชา 
 กล่าวโดยสรุป การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้น
ความหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา “ผูส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  
มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” และการจัดการศึกษา 
จะมีคุณภาพได้จ าเป็นต้องเริ่มจากผู้ที่มีส่วนก าหนดทิศทางและนโยบาย ก าหนดนโยบาย กลไก 
การด าเนินการ และกลยุทธ์ในเชิงรุกได้ จึงจะผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินการไปถึงระดับ
ปฏิบัติการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนิน 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้แก่  1) การจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียม
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ในดานการอาชีวศึกษา 5) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

บริบทของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ 
โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ ของโรงเรียนการช่างลพบุรี 
ปัจจุบันมีเนื้อท่ี 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี”  
 โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียน
การช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อท่ี 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี” 
 โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้  ตั้ งขึ้น เมื่อวันที่  2 มกราคม 2481 
บริเวณถนนพระยาก าจัด อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่  2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอน 
ทั้งระดับประถมมัธยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ ช่างทาสี
น้ ามัน และช่างยนต์ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลั ยเทคนิค
ลพบุรี ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรี 
บ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่มารวมเข้าด้วยกัน และขยายการเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง  
เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรม   
 ทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่   
2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการช่างลพบุรี 
ตั้งอยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงคราม
พิเศษ ติดกับวิทยาลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อ
เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อ พ.ศ. 
2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 7,446 คน 
  วิสัยทัศน์ 
          วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ (วิชาชีพ) ผลิตก าลังที่มีคุณภาพมาตราฐานระดับสากล      
 พันธกิจ 

1.  น าระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้ เพ่ือระบบประกันคุณภาพ 
2.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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3.  ผลิตนักศึกษาเพ่ือเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

4.  จัดการสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ปรัชญาสถานศึกษา  
        "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ ชูคุณธรรม" 
  อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม 
       "มีวินัย เคารพผู้ใหญ่ ใส่ใจสะอาด" 
  อัตลักษณ์ 
       "ทักษะดี บริการชุมชนเด่น เน้นคุณธรรม" 
   เอกลักษณ์ 
       "วิชาชีพเด่น เน้นรับใช้สังคม" 
  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ช่างอุตสาหกรรม 
 

- ช่างยนต์ 
- เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
- ช่างเชื่อมโลหะ 
- ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
- การก่อสร้าง 

- ยานยนต์ 
- เครื่องมือกล 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ไฟฟ้าก าลัง 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
- ก่อสร้าง 
- สถาปัตยกรรม 

พณิชยการ - พณชิยการ - พณิชยการ 

คหกรรม 
 

- อาหารและโภชนาการ 
- คหกรรมศาสตร์ 

- อาหารและโภชนาการ 
- ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

ศิลปกรรม 
 

- การออกแบบ 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 

- การออกแบบ 
- แอนิเมชั่น 

 
 
 

http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=food
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ช่างอุตสาหกรรม  - เครื่องมือกล 

- แม่พิมพ์โลหะ 
- แม่พิมพ์พลาสติก 
- เครื่องมือกล 
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
- เครื่องกลไฟฟ้า 
- ระบบโทรคมนาคม 
- เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 - การก่อสร้าง 
- เทคนิคอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- เทคนิคการก่อสร้าง 
- ติดตั้งและบ ารุงรักษา 
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

บริหารธุรกิจ - การบัญชี 
- การตลาด 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
- การจัดการโลจิสติกส์ 

- การบัญชี 
- การตลาด 
- พัฒนเว็บเพจ 
- เทคโนโลยีส านักงาน 
- การจัดการคลังสินค้า 

คหกรรม 
 

- อาหารและโภชนาการ 
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

- โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ธุรกิจงานประดิษฐ์ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 กล่าวโดยสรุป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรัญชาสถานศึกษา “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ ชูคุณธรรม” 
วิสัยทัศน์ “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยวิชาชีพ มีความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการ (วิชาชีพ) ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพมาตราฐานระดับสากล”  พั นธกิ จ  1) น าระบบบริห าร
จัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้ เพ่ือระบบประกันคุณภาพ  2) พัฒนาครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 3) ผลิตนักศึกษาเพ่ือเป็นบุคลากร 

http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=industrial1
http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=panit1
http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=food1
http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=information
http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=information
http://www.lbtech.ac.th/index1.php?i=information
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ทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน 4) จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา พันธกิจและกลยุทธ์ประกอบด้วย 
 พันธกิจที่ 1 น าระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้เพ่ือระบบงานประกัน
คุณภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมครู อาจารย์ท างานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูในวิทยาลัย สถานประกอบการ วิชาการ วิชาชีพ คุณลักษณะครูที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 2 ความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาครู 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาวิทยฐานะ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 ผลิตนักศึกษาเพ่ือเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
และตลาดแรงงาน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการ) 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
 พันธกิจที่ 4 จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสื่อสาร
ประสานงานภายในและภายนอก 
 การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ วิทยาลัย 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้การก ากับ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด โดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) ด้านการอาชีวศึกษา  
 



128 

 สรุปข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง 
 จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีมนุษยสัมพันธ์และมีเครือข่ายกับชุมชน สังคม ทุกระดับทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติการตามนโยบายสูง 
3. นักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตหลักของสถานศึกษามีศักยภาพจึงเป็นที่ยอมรับขององค์การ 

ทั้งภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ส่งผลให้

สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทอีซูซุ 
5. ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริการวิชาชีพแก่สังคม

จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจทั้งระดับจังหวัด ชุมชน จึงได้รับการยกย่อง ชมเชยจากทุกภาคส่วน 
 จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา 

1. การจัดท าแผนทุกระดับของสถานศึกษา ยังไม่พบการเชื่อมโยงและถ่ายทอดการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ 

2. บุคลากรทุกระดับขาดความรู้และการท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน จึงส่งผลต่อ 
การเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนและพันธกิจ 

3. ไม่พบระบบการประเมิน การทวนสอบและการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ไปจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ (ด าเนินการให้ครบถ้วนเป็นรูปธรรมเพื่อรับรองการตรวจประเมินภายใน 
ปี 2556) 

1. ควรมีระบบกลไกในการจัดท าแผนทุกระดับในสถานศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับ ให้เข้าใจเกณฑ์การประเมิน การจัดเก็บข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3. ควรมีระบบและกลไกการประเมิน การทวนสอบ และการน าข้อเสนอแนะจากผล 
การประเมินไปจัดท าแผนและปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา 

1. The best Practice โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการการเรียน
การสอน เช่น 

 -  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดย อีซูซุ) 
จัดตั้งที่แผนกวิชาช่างยนต์ และ พ.ศ. 2554 วิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ 
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ประเทศไทย ให้ เป็นที่ตั้ งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์  กลุ่มภาคกลาง 
(Automotive Technology Transfer & Leering Centre supported by Isuzu) โดยการคัดเลือก
ตัวแทน บริษัทอีซูซุ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุสื่อการเรียนการสอน และผู้เชี่ยวชาญ 
มาท าการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเขตภาคกลาง 

-   โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้วัสดุเฌอร่า พร้อมหุ่นยนต์เขียนแบบ สนับสนุน 
โดยบริษัทมหภัณฑ์ไฟเบอร์จ ากัด 

-  โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
เครื่องกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 จุดเด่น 
 เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวที่สถานประกอบการ (อีซูซุ จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทมหภัณฑ์
ไฟเบอร์ จ ากัด) เลือกเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม แก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
โดยใช้อาจารย์ของวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทเป็นวิทยากรอบรม 
 สอดคล้องกับการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 1. ผู้บริหารระดับสูง ครู และเจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์และศักยภาพ ในการประสานงาน
สามารถปฎิบัติงานตามนโยบายทั้งระดับจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการสอนอาชีพ การให้บริการด้านวิชาชีพ 
 2.  จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการเพ่ือฝึกทักษะและประสบการทางวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา
นอกเหนือจากบทเรียน เช่น ศูนย์การปฎิบัติการขายตรง เป็นต้น 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ    
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษาเพ่ืองานอาชีพในห้าจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
(IMT-GT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพในห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) เกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากร 
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ คุณภาพของผู้เรียน และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปัญหาและแนวทางการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ นักศึกษา อาจารย์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 220 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของบุคคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
ที่เปิดสอนส่วนใหญ่เป็นช่างอุตสาหกรรม ส่วนกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ได้แก่ กิจกรรม
ทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะประสบการณ์ กิจกรรมยกระดับแข่งขันทักษะ และกิจกรรม
ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนทั้งภาพรวมและรายกิจกรรมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และกิจกรรม 
ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากความคิดเห็นของเจ้าของ 
สถานประกอบการเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับทักษะอาชีพ 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีวินัยฯลฯ ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบาย
การพัฒ นาเศรษฐกิจ  การพัฒนาบุ คลากร การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การจัดหา 
แหล่งฝึกประสบการณ์ และปัญหาทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ส าหรับแนวทางการพัฒนา 
ควรปรับปรุงให้มีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสอนภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือการสื่อสาร การผลิตผู้ส าเร็จทาง การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในภูมิภาคนี้ เช่น 
เทคโนโลยียาง การประมง บริหารธุรกิจ เป็นต้น  
  อินดา แตงอ่อน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
ที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุป ระสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้  และสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง 2) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
ที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3) ศึกษาผล 
การทดลองใช้รูปแบบ 4) ศึกษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมด้วยการเก็บข้อมูล 
ทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพจากผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้  และ 
สถานประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบ
การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริม
ทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  มีขั้นตอนการพัฒนา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความตระหนัก 2) เสริมหลักการสอน 3) สะท้อนสู่การปฏิบัติ 
4) ร่วมวัดประเมินผลและเสริมแรง 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น สรุปได้ ดังนี้ 1) รูปแบบ
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การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริม
ทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ทักษะหลัก
ตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้ เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจ
ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ 
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การวิจัย  
มี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
3 คน ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบกระบวนการสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือคุณภาพ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 2 โรงเรียน 
และ ระยะที่  4 การประเมินการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ 
6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในโรงเรียน  ประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ 1) ลักษณะหรือกิจกรรมส าคัญ 
ที่เสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจ ของเครือข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 4) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(empowerment) ของเครือข่าย 5) คุณลักษณะที่ดีของผู้น าเครือข่าย และ 6) การปฏิบัติงาน 
ของเครือข่ายและการสะท้อนผล  
  เพชริน  สงค์ประเสริฐ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
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การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการวิจัย 
เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างาน
เป็นทีมจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และครู
ฝ่ายวิชาการ 2) การสร้างรูปแบบ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้บริหารและครูวิชาการ 3) การทดลองใช้รูปแบบที่ พัฒ นาขึ้น ในสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
4) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครู  
ในสถานศึกษาที่ท าการใช้รูปแบบ 
  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีม 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านภาวะ
ผู้น าทางการเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 3) ด้านภารกิจและขอบข่าย
งานวิชาการในสถานศึกษา 4) ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยผลการประเมิน
รูปแบบพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดลองใช้รูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริหาร/หัวหน้างาน
วิชาการ มีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทผู้น าทางวิชาการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ใช้หลังทดลอง พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
มีความเป็นไปได้และเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  แววศิริ  วิวัจนสิรินทร์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
แบบมีส่ วนร่วมที่ ใช้ โรงเรียน เป็นฐานในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สั งกัด กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพ การพัฒนา การน าเสนอรูปแบบ และการตรวจสอบความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
แบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 แห่ง จ านวน 820 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมผู้เชี่ยวชาญ   
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบคือ การรวมคนรวมพลัง การร่วม
คิดร่วมวางแผน การร่วมท าร่วมปฏิบัติการ การร่วมสรุปเป็นบทเรียน และการร่วมรับผลจากการ
กระท าร่ วมยกย่ องเชิ ดชู ผู้ มี ผลงาน  จากการทดลองใช้ รูปแบบกับสถานศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง พบว่า มีประสิทธิภาพสูง (ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00) 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัดีมาก 
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  สรัญญา จุฑานิล (2556) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวน  
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 2) เพ่ือการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานในรูปแบบ
เครือข่าย 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการท างานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาจากเอกสาร  
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงส ารวจแบบหลายขั้นตอน 
  ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
ของสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการท างานของระบบราชการซึ่งมีความไม่สอดคล้องกันในบริบทของการท างาน  
เป็น เครือข่ายท าให้ เกิดความล่ าช้ า นอกจากนี้ ระบบการท างานดังกล่าวยังเป็น อุปสรรค 
ต่อการออกแบบเครือข่ายองค์กรท าให้การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 
รวมถึ งปัญหาที่ เกิดจากการติดต่อสื่ อสาร การสื่ อความเข้าใจที่ ไม่ตรงกัน  ความไม่ เข้าใจ  
ในเรื่องเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วน ปัญหาเกี่ยวกับความไม่วางใจระหว่างหน่วยงานราชการ  
กับภาคเอกชน และปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีข้อเสนอแนะคือ 1) ต้องสร้างให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2) มีกลไกในการท างานและระบบการบริหารจัดการที่มี 
ส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส และ 3) ลดบทบาทภาครัฐและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน ภาคเอกชน 
เป็นหลักในการพัฒนา  
  สรวง วรอินทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างขึ้ นประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่าย
งานส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ  
ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  บุญเรียง สิทธิ์ทองสี (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งด าเนิน 
การวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานกลุ่มเครือข่าย 
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) การสร้างรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร
สถานศึกษา  
  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารงานบริหารงานกลุ่ มเครือข่ ายสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) คณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 2) ขอบข่ายงานบริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ 3) กระบวนการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  
  ไสว อุทุมประเสริฐ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2) เสนอแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชากร
ประกอบด้วย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 10 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ 
จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมาก โดยด้านกิจกรรมของเครือข่ายมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความพร้อม 
ของเครือข่ายและด้านการบริหารจัดการเครือข่าย มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ตามล าดับ ด้านปัญหา 
การด าเนินงาน คือ การขาดแคลนบุคลากร ขาดแผนการปฏิบัติการ ขาดการติดต่อสื่ อสารและ
ประสานงาน และขาดงบประมาณสนับสนุน และแนวทางการปรับปรุงคือ ควรจัดอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์ พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีแผน  
การปฏิบัติการที่ชัดเจน ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละศูนย์
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พัฒนางานวิชาการ ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันและควรจัดเวที
เสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาการให้กับคณะกรรมการ 
  ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย  
ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ด าเนินการวิจัย  
เป็น 3 ขั้นตอนคือ1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบ
รูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความเป็นไปได้
จากการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1) ควรมี เป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือ 
ควรประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มี 5 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) เป้าหมายเครือข่าย  
ความร่วมมื อ 2) ขอบข่ ายความร่วมมือทางวิชาการ 3) เครือข่ ายความร่วมมื อทางวิชาการ  
4) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ เงื่อนไขความส าเร็จที่ 1 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเงื่อนไขความส าเร็จที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2558) ได้รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาค ี
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
  ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก และมีเครือข่ายเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 
เครือข่ายในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เครือข่ายองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายนักวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัย 
  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย 
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่ พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ 
คือ  ระยะที่  1 การศึ กษา  สภาพปัญ หาและสภาพที่ พึ งประสงค์ เครือข่ ายความร่วมมื อ 
โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่ายความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ด าเนินการเครือข่าย
ความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ระยะที่ 3 น ารูปแบบ
ไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 โรง   
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่วมมือ 4) องค์ประกอบ
ส าคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
2) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ 
ปลายภาคที่ 2 ของนักเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ร้อยละ 100 
  จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง  
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  1) การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหาร 
ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 2) การสร้างรูปแบบ  
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การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง และ  
3) การประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์    
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน  
ในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย 
ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 
2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้และ 
ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพ้ืนที่สูงมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์  (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ 
สร้างและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้อ านวยการ  
รองผู้อ 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. องค์ประกอบ  
ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมส าคัญที่เสริมประสิทธิภาพ
การด าเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงาน  
ของเครือข่ายและการสะท้อนผล 3. ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนา
หลักสูตร 3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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3.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม  
3.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
4. ผลการทดลองใช้รูปแบบ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  สถาพร โพธิ์หวี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2. สร้างรูปแบบ  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  3. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์   
4. ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการวิจั ยแบบผสม
ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งเชองปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า สถานศึกษาควรร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเครือข่าย ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ควรร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ควรมีการเพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน  
 2.  รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้น 3) ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น และ 4) องค์คณะบุคคลเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น  
 3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบ ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้ นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการ จ านวน 6 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 
1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561   ด าเนินการ 
และเป็นไปตามแผนการทดลอง 
           4.  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พบว่า 1) ความคิดเห็น
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เกี่ยวกับ
รูปแบบ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก  2) ความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
ที่มีต่อโครงการ 6 โครงการ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
4) ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนในภาพรวมหลังใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบ คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2560 หลังใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2559 6) มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการเพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ 7) ผลจากการด าเนินงานตามรูปแบบท าให้สถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เรียนได้รับรางวัลหลายรายการ และ 8) ผลการประเมินรูปแบบ โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา องค์ประกอบ 
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  3) เพ่ือทดลองใช้
และประเมินผลการด าเนินการตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มุ่งเน้นประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์
ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการศึกษาดูงานวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่ เป็นต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 2 แห่ง  
และการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focusgroup discussion) ระยะที่  3 การทดลองใช้และประเมินผลการด าเนินงานตามรูปแบบ 
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
  ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้น
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย  
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และ 19 องค์ประกอบย่อย คือ  
1) องค์ประกอบหลักด้านการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
2) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารงานวิชาการ มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 ตัวบ่ งชี้   
3) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารบุคลากร มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบ
หลักด้ านการพัฒนาผู้ เรียน  มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 5 ตัวบ่ งชี้  5) องค์ประกอบหลัก 
ด้านการฝึกอาชีพ มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และ 6) องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามีองค์ประกอบย่อย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้น าผลการศึกษาดูงานและ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รูปแบบและคู่มือรูปแบบ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ที่มุ่งเน้นประสิทธิผลด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม 3. ผลการทดลองใช้และการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
ที่ทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือผลการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  (4.81) 
มีการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร อยู่ในระดับดีมาก (5.00) การบริหารบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก 
(5.00) การฝึกอาชีพ อยู่ในระดับดีมาก (5.00) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
(5.00) การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (4.50) และการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี (4.40) 
ตามล าดับ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.32, SD = 0.74) ทุกองค์ประกอบอยู่ ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ระหว่าง 4.23-4.36 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือองค์ประกอบที่  1 ด้านการจัดการระบบโครงสร้างการบริหาร  
(X = 4.36,SD = 0.66) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่  4 ด้ านการพัฒนาผู้ เรียน  ( X = 4.35,  
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SD = 0.83) ส าหรับองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารบุคคล 
(X = 4.23, SD = 0.82) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ  
  ทิบเบิ้ล และมิลเลอร์ (Trimble and Miller, 1996: 78) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท างาน 
เป็นทีมของนักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า การสร้างประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมและการเพ่ิมพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมจะส่งเสริม 
ขวัญและก าลังใจในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม และผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 อย่าง  
จะช่วยให้ความส าคัญกับการก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งการแบ่งงานกันท า  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมด้วยเช่นกัน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยังช่วยแก้ไข
จุดบกพร่องของการบริหารงาน และท าให้การติดต่อสื่อสารระว่างนักศึกษาและอาจารย์ดีขึ้น 
  ริเรย์ (Riley,1997: 155-167) ได้เสนอแนวคิดว่า การรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติ 
แบบเดียวกับเครือข่าย (Networks) และโรงเรียนควรด าเนินการรวมพลังโดยการสร้างเครือข่าย
ความส าเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น ความซื่อสัตย์
และความไม่เห็นแก่ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา 
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา ให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
มีบทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดการบริหารโดยเครือข่ายในระดับโร งเรียนและ 
สถาบันต่าง ๆ ในปี  ค.ศ. 1994 มีการจัดตั้ งหน่วยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษา  
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอ านาจ
การบริหารแล้ว ผลจากการบริหารงานโดยเครือข่าย ท าให้เกิดความเป็นธรรม มีการด าเนินงาน 
ด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ้   
  คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and Ashworth, 2004: 67) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ ข้อมูล
ภูมิหลังผู้ตอบค าถาม (Background information) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment factors) 
รูปแบบการฝึกงาน (Training model) ปัญหาบุคลากร (People issues) ลักษณะความร่วมมือ 
(Background characteristics) และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-
ships between institutions and industry employers)  
  ผลการวิจัยพบว่า สิ่ งที่ ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ เกิดความร่วมมือที่ มีประสิทธิผล 
ของสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้ งสองฝ่ายที่ จะร่วมมือกัน  
2) มี เป้ าหมายและจุดมุ่ งหมายที่ ตรงกัน  รวมทั้ งมี วิสั ยทัศน์ ร่วมของทั้ งสถานศึกษาและ 
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สถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน  
5) ภาวะผู้น าทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์
ระหว่างกันและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน  
7) การยืดหยุ่นด้วยเวลาและอ่ืน ๆ กับความเต็มใจที่จะลองท า 8) ความรู้ใหม่ทักษะใหม่ และ 
วิธีคิดใหม่ที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนโรงสร้างขององค์การ  
  ริบเชสเตอร์และวิลเลี่ยม  (Ribchester and Edwards, 2007: 57) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว่า ช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหาร
การศึกษาท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานในการสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้นั้น  
การให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเป็นยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกว้างที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อโรงเรียน  
ที่ก าลังเติบโตและมีจ านวนน้อยในกลุ่ม วิธีนี้ถือเป็นวิธีช่วยเหลือที่ส าคัญกว่าเรื่องใด  ๆ คุณค่า 
ของความร่วมมือในเครือข่ายโรงเรียนจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพ่ือลดความตึงเครียดภายใน 
ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นผลลบจากการลดจ านวนฝ่ายบริหารการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาและเพ่ือลดการแข่งขันในด้านการเพ่ิมจ านวนนักเรียน ทั้งยังเป็นการเพ่ิมความเชื่อม่ัน 
ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประสานงานเครือข่ายที่มีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท้องถิ่น
และสร้างความเจริญเติบโต สุดท้ายเป็นผลท าให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียน  
ที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเน้นความจริงที่ว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียน
ก าลังร่วมกันท างานเพ่ือขจัดการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ซึ่งจะเป็นกุญแจหลักสู่การปฏิรูปการศึกษา 
ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  บริทซี่ ฮานา (Brixi Hana, World Bank, 2011) ท าการศึกษาเรื่อง Skills for Ideas-
Led Growth with Equity พบว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีทักษะความรู้
รองรับการขยายตัวในการเพ่ิมผลผลิตและการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น ควรผลักดัน  
ให้ นั กศึกษามีทั กษะ พ้ืนฐานที่ มี คุณ ภาพ  มีทั กษะความรู้ ด้ านการปฏิ บั ติ งาน  สนับสนุ น 
การเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เอ้ืออ านวยให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน
และการมีงานท า โดยเน้นบทบาทของสถานศึกษาใน 5 เรื่อง คือ  
  1)  การประสานงานกับสถานประกอบการ  
  2)  การบริการจัดหางาน       
  3)  การประกันคุณภาพในการก าหนดมาตรฐานทักษะ ความรู้ ระบบการทดสอบ และ
การออกใบประกาศนียบัตร  
  4)  การออกใบอนุญาตและการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสถาบันการศึกษาเอกชน  
  5)  การรับรองมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาและการฝึกอบรม  
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  แทน จีเปง (Tan, Jee Peng, World Bank, 2011) ท าการศึกษาเรื่อง System Assessment 
and Benchmarking for Education Results (SABER), Workforce Development ที่ น าเสนอเกณฑ์
และระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาในการประชุม East Asia Conference on Skills Development 
for Productivity เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 มิติ (Dimensions) 9 กลไก ขับเคลื่อน (Drivers) และ 27 
กิจกรรมการด าเนินงาน (Actions)  
  SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results, 2011) 
พบว่าระบบการประเมินสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแนวทางการพิจารณาปัจจัยความส าเร็จ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  3 มิติ 9 กลไกการขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรม 
การด าเนินงานที่หลากหลายตามลักษณะของมิติ  และกลไกขับเคลื่อนประมาณ 27 กิจกรรม 
การด าเนินงานตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านทิศทาง (Direction)  
  2) ด้านแผนงาน (Planning)  
  3) ด้านประสานความร่วมมือ (Coordination)  
 มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2) ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3) ด้านทรัพยากร (Resources)  
 มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านเนื้อหา (Content)  
  2) ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  
  แนวทางการสังเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถ 
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได ้ 
  โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบ 
ที่มีต่อประเทศไทย การจัดการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียน การอาชีวศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และช่วยเพ่ิมประสบการณ์ 
ของสถานศึกษา อาชีวศึกษา 9 แห่ง ในการท างานความร่วมมือกับต่างประเทศในโครงการต่าง ๆ แล้ว 
การศึกษาปัจจัย ของความส าเร็จในพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ Tan, Jee Peng ที่ได้น าเสนอเกณฑ์และระบบการประเมินผล 
การจัดการศึกษา SABER (System Assessment and Benchmarking Education Results) ของ 
Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) กล่าวคือ การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีกรอบกลยุทธ  (Strategic Framework) ที่ชัดเจนทั้ งในระดับชาติ ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ และระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกลไกขับเคลื่อน (Drivers) 
การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ 
กับกิจกรรมด้านทิศทาง (Direction) และการประสานความร่วมมือ (Coordination) มีการจัดระบบงาน 
ที่ชัดเจนด้วยการสนับสนุนด้ านคุณภาพมาตรฐาน (Standards and Quality) การจัดโปรแกรม 
(Programs) ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และที่ส าคัญการสนับสนุนทรัพยากร 
(Resources) ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ปัจจุบันมีสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลายแห่งด าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ ศักยภาพ
ของครู ความโดดเด่นของสาขาวิชา และความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง สามารถใช้เป็นต้นแบบ 
ในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
  นอร์วิซ และ อีแวนส์  (Norwich and Evans, 2017: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียน
ทั่วไป พบว่า มีหลากหลายวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ด้านการศึกษา โดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดตั้ง 
และการด าเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย 
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้น าเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนที่เกิดสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษทางด้านการศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการ
ด้านการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสาน
ความคิด ซึ่งมีความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับ  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธี 
การแบบผสมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การด าเนินการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอน  
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
และการสนทนากลุ่ม องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
หลัก ๆ คือ หลักการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ขอบข่ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการ
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ของรูปแบบ จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แนวคิดน ามาประยุกต์ใช้  
ในการวิจัยครั้งนี้    
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากศึกษาวิ เคราะห์  สั งเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และด าเนินการ 
ตามกระบวนการพัฒนารูปแบบซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี การสร้างรูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การก ากับ ติดตามประเมินผล 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา น ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใช้ และการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และมีผลต่อคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

(ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 4 องค์ประกอบ การทดลองใช้รูปแบบ 7 โครงการ สู่การปฏิบัติ 

องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา (1 โครงการ) 
   - โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
องค์ประกอบท่ี 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมอืการจัดการอาชีวศึกษา (1 โครงการ) 
   - โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคณุภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (4 โครงการ) 
   - โครงการสัมมนาวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

   - โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   - โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   - โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคณุภาพ 
                      การจัดการอาชีวศึกษา (1 โครงการ) 
   - โครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 

 
 

    
    
 
 

ผลสัมฤทธิข์อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  
2. ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบ  
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ  
4. จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบ      
5. รางวัลทีไ่ด้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบ 
 

ศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
 หลักการเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20*ปี*(2560–2579)*
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 
(2560–2579) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA)
แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา SABER (System Assessment and 
Benchmarking Education Results) 

    
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


 

บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
การวิจัย 4 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภำพที่ 3 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน 

2. ความส าเร็จของการพัฒนา 
 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ  
4. จ านวนเครือข่ายหนว่ยงาน/ 

สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น 
5. รางวัลที่ได้รับจากการ 
 ด าเนินการตามรูปแบบ 
 
 

ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
โดยใช้แบบรายงาน แบบสอบถาม  
 
 
 

- รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

- คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชวีศึกษา  
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ตอนที่ 2 
การสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอืเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 
 
 

2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
2.2 (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ 
2.3 ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพ 

ของรูปแบบ 
2.4 จัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมอืเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

    
 
 
 
 

ตอนที่ 4 
การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 

ตอนที่ 3 
การทดลองใชรู้ปแบบ  
การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 

1. ทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือ  
4 องค์ประกอบ (7 โครงการ) 

2. ประเมินโครงการ  
 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 
 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย กิจกรรมกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 

ตอนที่ 1 
การศึกษาสภาพ และแนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 

1.1 ศึกษาทฤษฎ ีหลักการ เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  

1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 
 
 

1.1 ไดส้ภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอื 

1.2 ได้ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือ  

1.3 ได้แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

 



149 

ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี              

 ในการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1.1 กำรศึกษำทฤษฎี หลักกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
       1.1.1 แหล่งข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้จากได้จากการสังเคราะห์
หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี*จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–
2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนา
อาชีวศึกษา(2560–2579)*แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  วงจรการควบคุมคุณภาพ 

(Deming Cycle: PDCA)*และแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  
ของ ปาริชาติ*วลัยเสถียร*(2550)*เสรี*พงศ์พิศ*(2558) ภัทรวรรธน์*นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เวสลี่ย์ 
(Wheatly,*1999)*อี .*มาร์ค*แฮนสัน (E.*Mark*Hanson,*2003) แนวคิดการพัฒนาเครือข่ าย 
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาต่างประเทศ โดยการศึกษาแนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แนวคิดตามหลักการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา และ 

SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) ของ  Tan, Jee Peng 
(World Bank, 2011)  

 1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ฉบับท่ี 1 แบบสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  1.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งเผยแพร่เป็นต ารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     1.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 1.2 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี โดยกำรใช้แบบสอบถำม     

     1.2.1 แหล่งข้อมูล   
   1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา*จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 248 คน เครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 455 คน รวมจ านวน 707 คน         

   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 248 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม 
ดังนี้ 
  1. จ าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิโดยใช้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
เครือข่ายความร่วมมือเป็นตัวแบ่งชั้น 
  2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตาม และ
เครือข่ายความร่วมมือ สัดส่วนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
  3. ท าการสุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในแต่ละชั้นภูมิ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง     
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 87 คน 
เครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย สถานประกอบการ 120 คน มหาวิทยาลัย 1 คน หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 39 คน รวม 248 คน ดังตารางที่ 6 
 
ตำรำงท่ี 6 จ านวนกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4 1 
คร ู 248 87 
เครือข่ายความร่วมมือ 

- สถานประกอบการ 
342 120 

- มหาวิทยาลัย 2 1 
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 111 39 

รวม 707 248 
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 1.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
         การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ื อขับ เคลื่ อนคุณ ภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลั ย เทคนิ คลพบุ รี  ใช้ เครื่องมือวิจั ย 
เป็นแบบสอบถาม  
   ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ 
ให้เลือก  
    ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ซึ่งมีความหมาย 
ดังนี้ 
   5   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1   หมายถงึ    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
    วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
     1.  ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา     
    2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
     3.  สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี  
   4.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการ 
ในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
    5.  น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ     
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 
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ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00  
    6.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
   7.  น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดยทดลองใช้ 
กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และบุคคล 
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ รวมจ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
มาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.880 (รายละเอียด  
ดังแสดงในภาคผนวก ข) 
    8.  ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
   1.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังต่อไปนี้  
    1)  ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากร 
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
   2)  ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้ งของผู้บริหารสถานศึกษา  
ของครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
   3)  ผู้วิจัยติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 248 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  1.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่  และหา         
ค่าร้อยละ 
   2)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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   การแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้   
     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
       ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
 1.3 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ         
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    

      1.3.1 แหล่งข้อมูล 
   กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับ        
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา หรือการบริหาร
สถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน โดยเลือกจาก 
ผู้มีคุณสมบัติดังนี ้
       กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
   กลุ่มท่ี 2  เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในภาคผนวก ก)     
  1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
    ฉบับที่ 3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
   วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
     1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
     2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
    3.  ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการน า
ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1.1 และ 
1.2 มาประกอบในการก าหนดกรอบและเนื้อหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
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    4.  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์ 
ภายใต้องค์ประกอบ ดังนี้                   
  องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
                องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 

     องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
     องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
    5.  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
    6.  ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
          1)  ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพ่ือขอความร่วมมือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เป็นผู้ ให้ข้อมูล พร้อมทั้ งนัดหมายผู้ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ 
ในการสัมภาษณ ์   
   2)  ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ไปยังผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบแนวค าถามและเตรียมการตอบ 
   3)  ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งทางโทรศัพท์ เพ่ือยืนยัน นัดหมาย    
วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินการสัมมนา 
   4)  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ และจดบันทึกด้วยตนเอง   
  1.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งน า
เนื้อหาที่จดบันทึกไว้ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
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ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี   

   2.1 วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
               2.1.1 แหล่งข้อมูล 

 โดยใช้ผลในตอนที่ 1 คือ แนวคิด ทฤษฎี*จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.แผนพัฒนาอาชีวศึกษา
(2560–2579)*แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming 
Cycle: PDCA)*แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และแนวคิด 
SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) ของ Tan, Jee Peng 
(World Bank) ผลจากแบบสอบถาม และผลการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์ยกร่างเป็นองค์ประกอบ
เพ่ือน าหลักการสู่การปฏิบัติ 

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ฉบับท่ี 4  แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในตอนที่ 1 

2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในตอนที่ 1
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 2.2 (ร่ำง) รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.2.1 แหล่งข้อมูล 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus*Group*Discussion)*เพ่ือร่วมกัน
ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 2 คน และบุคคลในหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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จ านวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จ านวน 1 คน ผู้แทนจากกลุ่มอาชีพ จ านวน 1 คน และ
ผู้แทนชุมชน จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
 

2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ฉบับท่ี 5 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เพ่ือการยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
    กำรสร้ำงประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม ตามล าดับดังนี้ 
     1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  
     2.  ศึกษาหลักการตั้งประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 
     3.  สร้างกรอบประเด็นค าถามโดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งได้น าหลักการแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ 

(Deming Cycle: PDCA) และแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
                องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 

     องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

     4.  วิพากษ์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ การสนทนากลุ่ม โดยด าเนินการ
ตามล าดับ ดังนี้ 
    1) ผู้วิจัยท าหนังสือเชิญบุคลากรของ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ ผู้แทนจากกลุ่มอาชีพ และผู้แทนชุมชน เพ่ือเข้า
ร่วมสนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบ 
      2)  ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ 
การสนทนากลุ่ม เพ่ือมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน 
    3)  การสนทนากลุ่มเพ่ือยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขบัเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    (1) ผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบมาเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก และบันทึกเทป ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
จ านวน 9 คน 

    (2) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มแนะน าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 

    (3) ผู้วิจัยน าเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยย่อ และ
น าเสนอผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้วยเอกสาร และเพาเวอร์พอยท์ 
(PowerPoint) ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

    (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างและ
วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นขั้นตอนตามล าดับ 

2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2.3 ตรวจสอบและยืนยันคุณภำพของรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 

2.3.1 แหล่งข้อมูล 

   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็นนักวิชาการหรือครูที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือ  
ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

   ฉบับที่ 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
   5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได ้มากที่สุด 
   4   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได ้มาก 
   3   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ ปานกลาง 
   2   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อย 
   1   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อยที่สุด  
        วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
    1.  ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี          
    2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินรูปแบบ   
    3.  สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
 4.  น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านการบริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด    

 5.  น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 
ถึง 1.00 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข)   

 6.  ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

 2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

                       1)  ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกจาก
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมิน 
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       2)  ผู้วิจัยประสานงาน กับผู้ประเมินอีกครั้งทางโทรศัพท์เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
ประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
      3)  ผู้ วิจัยส่ งแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมกับแนบเอกสาร 
เพ่ือประกอบการพิจารณา     
      4)  ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมินที่ส่งคืนมาให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ
และน ามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

              ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม และ 
ด้านความเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 
121) มีความหมายดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มาก   
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ น้อยที่สุด 

  โดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ≤ 1.00 แสดงว่ารูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้   
 2.4 จัดท ำคู่มือรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุร ี

2.4.1 แหล่งข้อมูล 

      จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทุกขั้นตอน น ามาเรียบเรียงเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือ 
การปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
   2.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

    ฉบับที่ 7 คู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
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    วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
  1.  ศึกษาหลักการเขียนคู่มือการใช้รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง  
   2.  ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งมีส่วนประกอบ  
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) ค าน า 
                          2) หลักการ      
                                 3) วัตถุประสงค์ 
                                 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม เช่น ปัจจัยในด้านการวางแผน
บุคลากร ครู ผู้เรียน งบประมาณที่เกี่ยวข้อง ด้านการด าเนินการ (Process) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ  
ด้านการตรวจสอบ และก าหนดมาตรฐาน    
   5) รายละเอียดโครงการและการด าเนินกิจกรรม มี 4 องค์ประกอบหลัก  
(7 โครงการ) ได้แก่ 
          องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา  
                องค์ประกอบที่ 2 ก ล ไก ขั บ เค ลื่ อ น คุ ณ ภ าพ ด้ ว ย เค รื อ ข่ า ย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

     องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
     องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
                                 6) การรายงาน การติดตามและประเมินผล 
   3.  น าคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทีส่ร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาเครือข่าย จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  
ความคิดเห็น 

   4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง     มีความเหมาะสม มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง     มีความเหมาะสม มาก   
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง     มีความเหมาะสม น้อยที่สุด 

   การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังตารางที่ 7 
 

ตำรำงท่ี 7  การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

 

ข้อ รำยกำรประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ควำมเหมำะสม 
1 ความชัดเจนของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 4.67 0.71 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของเนื้อหาที่น าเสนอในคู่มือการใช้รูปแบบ 4.56 0.73 มากที่สุด 

 3 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 4.78 0.67 มากที่สุด 

4 ความครอบคลุมของเนื้อหาที่น าเสนอ 4.44 0.88 มาก 

5 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 4.56 0.73 มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมของการเรียงล าดับของเนื้อหา 4.67 0.71 มากที่สุด 

 7 การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม 4.78 0.67 มากที่สุด 

8 อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการน าไปใช้ 
ในสถานการณ์จริง 

4.67 0.71 มากที่สุด 

9 มีประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในวิทยาลัยเทคนิค 4.56 0.73 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.43 มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 7 แสดงว่า คู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ( X = 4.78) และการจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม ( X = 4.78) 
รองลงมา ได้ แก่  ความชัด เจนของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ( X = 4 .67)  
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ความเหมาะสมของ การเรียงล าดับของเนื้อหา ( X = 4.67) และอ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวก 
ในการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง ( X = 4.67)   
 2.4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน 

2.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   2.4.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลคู่มือโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
   2.4.4.2 วิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) คู่มือการใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
โดย 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   การแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้   
     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
       ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
                 

ตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ          
 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี   
 การน ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) เพ่ือตรวจสอบ
ยืนยัน (Verification) โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกิจกรรมของโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ ด าเนินการดังนี้ 
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 3.1 แหล่งข้อมูล 
           กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย 
ความร่วมมือปีการศึกษา 2562 จ านวน 469 คน จ านวน 7 โครงการ ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมี เหตุผล 
ในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่าย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน  
 องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วย เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 2. โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน  
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 85 คน  
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ  
เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 75 คน   
 5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้บริหาร 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
150 คน    
 6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
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เหตุผลในการเลือก คือ เป็นครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 30 คน    
    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยมี เหตุผล 
ในการเลือก คือ ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 60 คน 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 7 โครงการ ได้แก่   

 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
   ฉบับท่ี 8 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน 
   ฉบับท่ี 9 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน  
 องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วย เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
                2. โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
                  ฉบับท่ี 10 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการระดมทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  เป็นผู้บริหารและครูผู้ สอน 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน  
                  ฉบับท่ี 11 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน  
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
                3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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                   ฉบับท่ี 12 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหาร 
ครูผู้สอน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 85 คน  
                  ฉบับที่ 13  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 85 คน  
               4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
                  ฉบับท่ี 14 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 คน  
                  ฉบับท่ี 15 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และ
เครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 คน  
 5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
                   ฉบับท่ี 16 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน  
                  ฉบับท่ี 17 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้ าร่วม โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน  
 6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
                   ฉบับท่ี 18 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และ
เครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน  
                  ฉบับท่ี 19 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน  
    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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                   ฉบับท่ี 20 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และ
เครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน  
                  ฉบับท่ี 21 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และ
เครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน  

 กำรหำคุณภำพเครื่องมือแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
                  ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 14 ฉบับที่ 16 ฉบับที่ 18 และฉบับที่ 20 
แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

       ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ 
เพศ ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก (Checklist) 

       ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 
1993:  247) โดยก าหนดเป็นค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนไว้ ดังนี้  

ระดับควำมคิดเห็น  ควำมพึงพอใจ    
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   

4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก   
3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย   
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   

เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด (2554: 82-84) 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก   
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพของแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
      ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามล าดับดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
  2.  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ 

     3. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) ใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence 
Index) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของถ้อยค าภาษาที่ใช้ น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาค านวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินในการคัดเลือกข้อค าถามดังนี้ 

 +1  เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  -1   เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.50 ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71)) ขึ้นไป หากข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือคัดออกไป ซึ่งผลการประเมินความเที่ยงตรง         
เชิงเนื้อหา พบว่า ข้อค าถามมีดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
               4.  ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
               5.  จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
               6.  หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ฉบับที่ 8 มีค่าเท่ากับ 
0.833 ฉบับที่ 10 มีค่าเท่ากับ 0.806 ฉบับที่ 12 มีค่าเท่ากับ 0.825 ฉบับที่ 14 มีค่าเท่ากับ 0.831 
ฉบับที่  16 มีค่าเท่ากับ 0.813 ฉบับที่  18 มีค่าเท่ากับ 0.802 และฉบับที่  20 มีค่าเท่ากับ 0.840 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)  

แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ฉบับท่ี 9 ฉบับท่ี 11 ฉบับที่ 13 ฉบับที่ 15 
ฉบับที่ 17 ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 21 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานของทั้ง 7 โครงการ 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
            1. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการทดลองใช้ 7 โครงการ ด าเนินการ  
เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 
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2. หลังการน ารูปแบบไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1.  ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานภาพของของผู้ ให้ ข้ อมูล วิ เคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 7 โครงการ วิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                3.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
   กำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบ 
   การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1.  ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบ 
  2.  สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคล 
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ  
  3.  ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
  4.  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ       
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2562   
  แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
  1. ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562        
ถึง เดือนเมษายน 2563 
  2. จัดท าแผนการด าเนินการทดลอง ดังตารางที่ 8 
 

ตำรำงท่ี 8  แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
1. โครงการแผนพัฒนา 
 คุณภาพการจัดการ 
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มีแผนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง 

(25 พ.ค. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
  2. หน่วยงาน/องค์กร

เครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทในการบริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ก าหนดทิศทางการจัดการ
อาชีวศึกษา พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ
และการพัฒนา
ความสัมพันธ์และการ
รักษาความสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

  3. มฐีานข้อมลูและเว็บไซต ์
ที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหวา่ง
เครือข่าย 

 

  4. สร้างความเข้าใจการ
ด าเนินการจับคู่ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
แนวคิดน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 

2. โครงการการระดมทรัพยากร
 และความร่วมมือสนับสนุน 
 การพัฒนาเครือข่ายความ
 ร่วมมือ 
 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. วิทยาลัยฯได้รับทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่าย 
มหาวิทยาลยั และสถาน
ประกอบการ 

(23 มิ.ย 62) 
ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
  3. วิทยาลัยฯมีแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการ 
การอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

  4. หน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย มหาวิทยาลัย 
และสถานประกอบการ 
มีความรู้ ความเข้าใจและ 
มีบทบาทในการระดม
ทรัพยากรและความ
ร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคณุภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา 

 

3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
 สังเคราะห์ช่องว่างของอุป
 สงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
 ความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ความต้องการผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษาของเครือข่าย
ความร่วมมือ และ
ตลาดแรงงาน 

2. ข้อมูลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับเครือข่ายความร่วมมือ
และตลาดแรงงาน 

(18 พ.ค. 62) 
ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  3. ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ได้ตรงตามความต้องการ
ของเครือข่ายความร่วมมือ 
และตลาดแรงงาน 

 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
 และกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย มีความ
สอดคล้องและความ
เหมาะสมกับหลักสตูร และ
สาขาวิชา 

 

(19 พ.ค. 62) 
ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
  3. ระบบการนิเทศติดตาม

และประเมินผลคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างคุณภาพ 

 

5. โครงการพัฒนาการวัดและ 
 ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มวีิธีการวัดประเมินผล
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย
หลักสตูร การจัดการเรียนรู ้

2. ครูมีความรู้เรื่องวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตาม
หลักสตูรและวิธีการ 
ที่หลากหลาย เหมาะสม 
กับวิชาชีพ 

3. มกีารวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาชีพ 

(13 ก.ค. 62) 
ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

6. โครงการพัฒนาสื่อ  
 นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 ทางการศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1.  ได้รับการสนบัสนุนสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

3.  ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

(3 พ.ย. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

 

7. โครงการพัฒนาระบบการ 
 นิเทศติดตามและประเมิน 
 ผลด้ วย เค รื อ ข่ ายความ
 ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ได้ก าหนดมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จในด้าน
การพัฒนาระบบนเิทศ
ติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
 

(11 มิ.ย. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
  2. ได้ผลการนเิทศติดตาม

และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนคณุภาพด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความเข้าใจระบบ 
การนิเทศตดิตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 

 
ตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน  

คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี  
 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 แหล่งข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในแต่ละด้านประกอบด้วย 

     4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พิจารณาจากระดับผลการเรียนสะสม (GPA) ของผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เทียบกับประจ าปีการศึกษา 2562 
 แหล่งข้อมูลได้แก่ แบบรายงานสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน จากงานวัดผลและ
ประเมินผล 

 4.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี *ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 
8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
             4.1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
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ครูผู้สอนจ านวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
                4.1.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล 
จากแบบติดตามจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ ของงานความร่วมมือ            
         4.1.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล จากแบบติดตาม
รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ของงานประกันคุณภาพ            
 4.2  เครื่องมือในกำรวิจัย   
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 
 ฉบับท่ี 22  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้ รูปแบบ  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ฉบับท่ี 23  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 ฉบับท่ี 24  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ฉบับท่ี 25  แบบรายงานจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังใช้รูปแบบ  
               ฉบับท่ี 26  แบบรายงานรางวัลที่ ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือในกำรวิจัย 
 ฉบับท่ี 22  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้ รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ติดตามรายงานจากงานวัดผลและประเมินผล ตามแบบรายงานที่ก าหนด 
  ฉบับท่ี 23  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีขั้นตอนการสร้าง
รายละเอียด ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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    2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะ 
ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน 
ความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง และความครบถ้วนของรายการ 
ที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถาม 
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง 
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณ 
ค่าความเชื่ อมั่น  (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เท่ากับ 0.835 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข)  
  ฉบับท่ี 24  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด 
ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์
และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิน 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม ความครบถ้วน
ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถาม 
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง 
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียด 
ดังแสดงในภาคผนวก ข) 
   6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มผู้ ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่า  
ความ เชื่ อ มั่ น  (Reliability) โด ย วิ ธี ข อ งค รอน บั ค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ แ ก่ 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับ 
0.808 (รายละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ข)   
  ฉบับท่ี 25  แบบรายงานจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังใช้รูปแบบ ติดตามรายงานจากงานความร่วมมือ ตามแบบ
รายงานที่ก าหนด          
               ฉบับท่ี 26  แบบรายงานรางวัลที่ ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ติดตาม
รายงานจากงานประกันคุณภาพ ตามแบบรายงานที่ก าหนด 
 4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  
   1) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบรายงาน และแบบ
ประเมินรูปแบบ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้รูปแบบ 
  2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม แบบรายงาน และแบบประเมินรูปแบบ  
ให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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  3) หลังจากติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม แบบประเมินตนเองของผู้ เรียน        
แบบรายงาน และแบบประเมินรูปแบบได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้วน ามาตรวจสอบ 
ความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบรายงาน และแบบประเมินรูปแบบ 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การแปลความหมาย 
โดยการก าหนดเกณฑ์ การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121)  
มีความหมายดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   3) ข้อมูลค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1. ค่าร้อยละ 
 2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 34–35) ดังนี้ 

  = 
n

  

 เมื่อ       = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 X = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
 n = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
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    3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 60–61) ดังนี้ 
 

S.D. =   
    

    เมื่อ  S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
( X)2 = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 

      4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของแบบสอบถาม 
โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ ศิริชัย พงษ์วิชัย (2554: 141-142) ดังนี้ 

  IOC = 
N

R  

 เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  = คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 
  N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้อง
กับจุดประสงค ์ 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้อง
กับจุดประสงค ์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น 
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
          5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2556: 117)  ดังนี้ 
 

   = 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
  
 

 
 1

22



 
nn

XXn



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
เป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่*1 ผลการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.1  ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1.3  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 2  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 2.1  ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.2  ผลการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี               
 2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.4  ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทั้ง 7 โครงการ  
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการทั้ง 7 โครงการ 
 ตอนที่ 4  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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 4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน 
             คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  1.1 ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะหเ์อกสารงานวิจัย 
   จากการศึกษาสภาพ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปได้ 
ดังตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี* 
(2560-2579)* 

ทุกภาคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการศึ กษา 
ที่ ต อบสนอง คว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ งป ร ะช าช นแ ล ะ พ้ื น ที่ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา 
ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน และ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น 



180 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12 
 

การพัฒนาการศึกษาเ พ่ือน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า ผลการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงปี 2552–2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลาย
ด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่
ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่
บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก จึงต้องเร่งด าเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการ
ต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560–2564)* 

มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพต้อง
ค านึงถึง (1) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ (2) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัย
เรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี (3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบาย
การผลิต และพัฒนาก าลังคน (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบ
ประสบการณ์ (5) การมีระบบ  จูงใจให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน (7) การมี
ระบบการพัฒนาครูของการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579)  มาตรา 10 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  วิชาชีพต้อง
ค านึงถึง (1) การมี เอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจายอ า นาจ 
จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
(2) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและ
วัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่ องจนถึงระดับปริญญาตรี  (3 ) การมีส่ วนร่ วม 
ของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณ์ การท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) การมี
ระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึก อบรมวิชาชีพ (6) การระดม
ทรัพยากรทั้ งจากภาครั ฐและเอกชนในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการ
ประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (7) การมีระบบ
การพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน 
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในชุมชน 
มีโอกาสในการตัดสินปัญหาของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และท าการประเมินผลเพื่อก่อให้เกิด
การ เปลี่ ยนแปลงตามที่ ได้ ก าหนดโดยประชาชน 
ด้านการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน 
ก าหนดปัญหาความต้องการร่วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติ
และประเมินผลร่วมกัน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
วงจรการควบคมุคุณภาพ  
(Deming Cycle: PDCA) 

- เดมมิ่ง (Deming,1986)กล่าวว่า การจัดการอย่างมี
คุณภาพเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้นโดยหลักการที่
เ รี ยกว่ า  วงจรคุณภาพ (PDCA)  หรื อวงจร เดมมิ่ ง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 - Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหาจากนั้น วางแผนเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 - Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติ เป็นการ
น าร่องในส่วนย่อย 
 - Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือ
หากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง 
 - Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากบรรลุผลเป็นที่น่า
พอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนให้ท าซ้ า
วงจร โดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติ
ไปแล้ว   

แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษาให มี
สมรรถนะ มีเปาหมายดังนี้  
1. ก าลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่  

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพใน
การพัฒนาก าลังคนดานอาชีวศึกษา  

3. หลักสู ตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเ พ่ิมขึ้ นอย าง
หลากหลายตามความตองการในการพัฒนาประเทศ  

4. การพัฒนาความร วมมือกับทุกภาคส วน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค สมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 
SABER (System Assessment and 
Benchmarking Education Results) 
(World Bank) 

แนวทางการพิจารณาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มิติ 9 กลไกการ
ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานที่หลากหลาย
ตามลักษณะของมิติ และกลไกขับเคลื่อนประมาณ 27 
กิจกรรมการด าเนินงานตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework)  
มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านทิศทาง (Direction)  
  2) ด้านแผนงาน (Planning)  
  3) ด้านประสานความร่วมมือ(Coordination)  
 มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight)  
มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2) ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3) ด้านทรัพยากร (Resources)  
มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไก
ขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1) ด้านเนื้อหา (Content)  
  2) ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 
 จากตารางที่ 9 เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีหลักการทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.
แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564) แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579) แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*แนวคิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  และ SABER (System Assessment and 
Benchmarking Education Results) (World Bank) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่ วม มือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
   1.2.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
 

  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 172 69.35 
  หญิง 76 30.65 

 รวม 248 100 
2 อายุ   

  ต่ ากว่า  30  ปี 78 31.45 
  30 – 39  ปี 78 31.45 
  40 – 49  ปี 58 23.39 
  50 – ปี ขึ้นไป 34 13.71 

 รวม 248 100 
3 วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาตรี 204 82.26 
  สูงกว่าปริญญาตรี 44 17.74 

 รวม 248 100 
4 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ   

 
 
 
 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน    
สถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

1 
87 
120 
1 
39 

0.40 
35.08 
48.39 
0.40 
15.73 

รวม 248 100 
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 จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.35) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 30.65) มีอายุส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 30 เท่ากับอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 31.45) รองลงมา
อายุระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 23.39) และ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ13.71)  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ 
วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 82.26) เครือข่ายความร่วมมือส่วนใหญ่จากสถานประกอบการ (ร้อยละ 
48.39) รองลงมาคือครูผู้สอน (ร้อยละ 35.08) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (ร้อยละ 15.73) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 0.40) 
   1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยน าเสนอ 
เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 2) ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ และ 4) ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 11 และน าเสนอเป็นรายด้าน 
 

ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย  
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
ในภาพรวม (n = 248) 

 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

การจัดการอาชีวศึกษา  
3.02 0.19  ปานกลาง 

2 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 0.16  ปานกลาง 

3 ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.01 0.18  ปานกลาง 

4 ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.09 0.39  ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.03 0.20 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ในภาพรวมมีการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ( X  = 3.09) ด้านกลยุทธ์ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ( X  = 3.02) ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X = 3.01 )  
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

การจัดการอาชีวศึกษามีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
3.02 0.22 ปานกลาง 

2 มีการสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.03 0.21 ปานกลาง 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนา
เครือข่ายแก่สมาชิกในองค์กร 

3.02 
 

0.20 ปานกลาง 

4 การสร้างแรงจูงใจกับสมาชิกเครือข่ายความมือ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

3.00 
 

0.17 ปานกลาง 

5 
 

การประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.04 
 

0.24 
 

ปานกลาง 
 

6 มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือที่เป็น 
แหล่งวิชาการและแหล่งทรัพยากรเพ่ือการให้ 
ความช่วยเหลือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 

0.19 ปานกลาง 

7 มีการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างเป็นระบบ 

3.01 
 

0.20 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.02 0.19 ปานกลาง 

 



187 
 

  จากตารางที่  12 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.02)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
การประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง (X = 3.04) รองลงมา ได้แก่ 
มีการสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (X = 3.03) กระบวนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษามีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาเครือข่ายแก่สมาชิกในองค์กร (X =  3.02)  
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 
 

มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย 
ในลักษณะของกัลยาณมิตร 

3.04 
 

0.24 
 

ปานกลาง 
 

2 มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3.03 0.23 ปานกลาง 
3 
 

มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.02 
 

0.22 
 

ปานกลาง 
 

4 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความครอบคลุม 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3.02 
 

0.21 
 

ปานกลาง 
 

5 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.02 
 
 

0.20 
 
 

ปานกลาง 
 
 

6 
 
 

คณะกรรมการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย นโยบาย  
และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 
 

0.19 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
7 
 
 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือร่วมกันจัดท าข้อตกลงความร่วมมือและ
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาความร่วมมือ 

3.01 
 
 

0.18 
 
 

ปานกลาง 
 
 

8 
 

คณะกรรมการให้การส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนิน 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ 

3.00 0.17 ปานกลาง 

9 
 

เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
การจัดการอาชีวศึกษา 

3.00 
 

0.16 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

มีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันตัดสินใจ 
เกี่ยวกับเป้าหมายของการด าเนินงาน 

3.00 
 

0.14 
 

ปานกลาง 
 

11 
 

มีการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 

2.99 
 

0.13 
 

ปานกลาง 
 

12 
 

มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย 
ความร่วมมือที่ควรท าร่วมกัน 

2.99 
 

0.11 
 

ปานกลาง 
 

13 ยอมรับเป้าหมายการท างานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายความร่วมมือ 

2.99 0.11 ปานกลาง 

14 
 

ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 
อย่างต่อเนื่อง 

 3.01 
 

0.20 
 

ปานกลาง 
 

15 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มีการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.00 0.21 ปานกลาง 

16 
 

มีการประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็น 
แหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการให้ความช่วยเหลือ 

3.01 0.23 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.01 0.16 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  13 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(X  = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายในลักษณะของกัลยาณมิตร  ( X = 3.04) 
รองลงมา ได้แก่ มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ  ( X = 3.03) และ  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (X = 3.02)  
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ด้านการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน 
1 
 

มีการวิเคราะห์ช่องว่างอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จ 
อาชีวศึกษา 

2.99 
 

0.25 
 

ปานกลาง 
 

2 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับอุปสงค์ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  

3.02 
 

0.22 
 

ปานกลาง 
 

3 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

3.02 
 

0.21 
 

ปานกลาง 
 

4 
 

มีการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

3.00 
 

0.20 
 

ปานกลาง 
 

5 
 

ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.01 
 

0.19 
 

ปานกลาง 
 

6 
 

มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับ
ผู้เรียน 

3.01 
 

0.18 
 

ปานกลาง 
 

7  มีการพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินผล 3.00 0.17 ปานกลาง 
8 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.00 

 
0.16 

 
ปานกลาง 

 
9 
 

มีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.05 
 

0.16 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.04 
 

0.23 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
11 
 

มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา/การใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.02 0.21 ปานกลาง 
 

12 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างมีความเป็นระบบ 

3.01 0.19 ปานกลาง 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.01 0.20 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 14 แสดงสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.01)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
( X = 3.05) รองลงมา ได้แก่  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา ( X =3.04) และ มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับอุปสงค์ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการ  มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา/การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X = 3.02)  
 

ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (n = 248) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
1 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลยุทธ์การพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.01 
 

0.18 
 

ปานกลาง 
 

2 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลไกการขับเคลื่อน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

3.12 
 

0.47 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติงาน  
3 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

3.12 
 

0.47 
 

ปานกลาง 
 

4 มีระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 3.11 0.46 ปานกลาง 
5 
 
 

มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ 
จัดการอาชีวศึกษา 

3.11 
 

 

0.46 
 

 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.09 0.39 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 15 แสดงระดับสภาพการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้านการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  พบว่า  
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จกลไกการขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ( X = 3.12) รองลงมาได้แก่  มีระบบการก ากับติดตามผล 
การด าเนินงาน และมีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (X = 3.11)  
 
 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยเลือกจากผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ ในมหาวิทยาลัย  
ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน และผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน ซึ่งผลการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 16  ผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (n = 5) 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
 จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
 แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) ควรประกอบด้วย
 ขั้นตอนอะไรบา้ง และแต่ละดา้นมีวิธีด าเนนิการ
 อย่างไร 
 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจถงึความจ าเปน็ 
    ในการสร้างเครือข่าย   
2. ควรมกีารพัฒนาแรงจูงใจในหลายๆด้านของ 
    เครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
3. ควรมกีารพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการ 
   อาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 
4. การบริหารจัดการเครือข่าย ควรมีการสร้าง 
    ความตระหนักหรือการวางแผนอย่างเปน็ 
    ระบบให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
5. ควรมีการสร้างพันธสัญญาร่วมกัน มีการ 
   บริหารจัดการเครือข่าย พัฒนาความสัมพันธ์ 
   และรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่าย 

2. กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความ
 ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาควร ประกอบด้วย
 ขั้นตอนอะไรบา้ง และแต่ละดา้นมีวิธีด าเนนิการ
 อย่างไร 
 
 

1. ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 
   การจัดการศึกษา 
2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยคณะกรรมการ
 บริหารและคณะกรรมการด าเนนิงาน 
3. ควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
    พร้อมทั้งหน้าที่ความรบัผิดชอบให้ชัดเจน 
    เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีสมาชิก 
    เครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
5. ควรมแีผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ   
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
6. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
    การขับเคลื่อนคุณภาพ 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
    ควรประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างและ 
    แต่ละด้านมีวิธีด าเนินการอย่างไร 

1. ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
2. ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีให้สอดคล้อง 
   กับความต้องการของสถานประกอบการ  
   ตลาดแรงงานและผู้เรียน 
3. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
4. ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน  
   เน้นการเสริมสร้างองค์ความรูแ้ละทักษะให้ผู้เรียน 
5. ควรมีการพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
   ทางการศึกษา  

4. การติดตามประเมินผล 1. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพฒันา 
 เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2. ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
 ประเมินผลหลักสูตร 
3. ควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ควรมีการก ากับติดตามและประเมินผล 
   แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

 จากตารางที่ 16 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีดังนี้ 
 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) พบว่า 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่าย 2) ควรมีการพัฒนาแรงจูงใจในหลายๆด้านของเครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการ    
อาชีวศึกษา 3) ควรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 4) การบริหาร
จัดการเครือข่าย ควรมีการสร้างความตระหนักหรือการวางแผนอย่างเป็นระบบและจะต้องให้ทุกฝ่าย
ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 5) ควรมีการสร้างพันธสัญญาร่วมกัน มีการบริหารจัดการเครือ ข่าย 
พัฒนาความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่าย  
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 ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา พบว่า 
1) ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 2) คณะกรรมการควรประกอบด้วย   
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 3) ควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ    
พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 4) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ต้องมีสมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 5) ควรมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 6) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ พบว่า 1) ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ    
2) ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 3) ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือ
วิธีการสอนเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 5) ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   

การติดตามประเมินผล พบว่า 1) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
หลักสูตร 3) ควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 4) ควรมีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
  2.1 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา 
  เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจการสร้างศักยภาพ) 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น 
 ในการสร้างเครือข่าย   
ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
ขั้นที ่3 การพัฒนาศักยภาพ 
ขั้นที ่4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
ขั้นที ่5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการ 
         รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
องค์ประกอบที่ 2   
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 

1. คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย 
    ความร่วมมือการจัดการ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
    อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
    สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

1. วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. พัฒนาการวัดและประเมินผล 
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
    ทางการศึกษา 
5. พัฒนาครู 
6. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามประเมินผล 

 

1. ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่าย 
   ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2. ก ากับติดตามประเมินผล 
 

 
  จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ได้ 4 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพ องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล  
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  2.2 ผลการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการสนทนากลุ่ม 
   ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยน าข้อมูลผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ในตอนที่ 1 มาประกอบการยกร่างรูปแบบโดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) และ 
แนวคิด SABER (The Systems Approach for Better Education Results) ของ ธนาคารโลก โดย
การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน  ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
    ร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 
  องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่ 4  การติดตามประเมินผล  
 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18  
 
ตารางที่ 18  องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติของร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การ
สื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
ศักยภาพ) 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น 
         ในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 

       1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง 
   การศึกษา 
       1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


197 
 

ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 

        2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการ 
   ด าเนินงาน 
        2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น 
   ในการปฏิบัติงาน 
        2.4 จัดให้มีการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ 
        2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
        3.1 จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
        3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
        3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 
        3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  
     3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
      4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
           ทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียน 
      4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ  
           อย่าง อิสระ 
      4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา 
  ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัด
  ความขัดแย้ง  

5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก 
 เครือข่ายทุกระดับ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการ 

 ท างาน 
 5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ใน 
 ระบบการประสานงาน 
 5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัด 

       ความขัดแย้ง 
องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย 
     ความร่วมมือการจัดการ 
     2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่ 
 สมาชิกในองค์กร  
     2.1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความส าคัญ 
             ของเครือข่าย 
  2.1.3 ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่มหรือ    
             เตรียมเครือข่าย 
    2.1.4 เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
    2.1.5 สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธาเครือข่าย 
    2.1.6 องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและความต้องการ 
 เหมือนกัน 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 2.2.1 มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท 
             ของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
 2.2.3 ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหาและ 
 ประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
 2.2.4 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็น   
             แหล่งวิชาการแหล่งทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
 2.2.5 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปัน 
 ทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 

      การพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1 ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธสัญญา 
  ร่วมกัน 
 2.3.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการ 
  ท างานร่วมกัน 
 2.3.3 มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและประเมินผล 
  แบบมีส่วนร่วม 
 2.3.4 มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน 
 2.3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย่าง 
  ทั่วถึง 
 2.3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินตามแผน 
    อย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จ 
 อาชีวศึกษา 
      3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของ 
              การจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
              ในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
    ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
               ความร่วมมือ   
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่าง 
              ของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
              ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
      3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์ 
   อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

      3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและ 
   หลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการ 
  เรียนรู้ 
     3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความ 
  ต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการ 
  สอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียน 
               การสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และ 
  ทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของ
  ผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง 
  ระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการ 
  จัดการเรียนการสอน 
3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
      3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผล 
               การเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
      3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
             การเรียน 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
  3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
              ทางการศึกษา 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้ 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของสถานศึกษา 
3.5 พัฒนาครู 
     3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ 
             มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ 
             นวัตกรรมและ เทคโนโลย ี
3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและ 
   สร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
               การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
     3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบท 
              ของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
      3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม  
  ประเมินผล และการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสนทนา  ผลการสนทนากลุ่ม 
องค์ประกอบที่ 4 การติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 

4.1 ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย 
             ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/ 
  กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 
             ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย 
  ความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย 
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัด 
              การอาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการ 
 อาชีวศึกษา 
      4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการ 
   อาชีวศึกษา 

 

 จากตารางที่ 18 แสดงผลการสนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างศักยภาพ) 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ และ 4) การติดตามประเมินผล  
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
(การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 
  กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างศักยภาพ) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึง 
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ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ ขั้นที่ 4 
การบริหารจัดการเครือข่าย และขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
1.2  การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
1.3  ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 

   ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
2.1  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2  การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
2.3  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
2.4  จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
2.5  เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

   ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
            3.1  จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
            3.2  ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
            3.3  วางแผนการท างานร่วมกัน 
            3.4  ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      3.5  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
           3.6  ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 

4.1  ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
4.2  การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
4.3  การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ อย่างอิสระ 
4.4  มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  

   ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง  
5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการท างาน 
5.4  มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5.5  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ในระบบการประสานงาน 
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5.6  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

 

 องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ
2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1  คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
           2.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่สมาชิกในองค์กร  
           2.1.2  สมาชิกมีความตระหนักถึงความส าคัญของเครือข่าย 
           2.1.3  ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย 
          2.1.4  เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
           2.1.5  สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธาเครือข่าย 
           2.1.6  องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและความต้องการเหมือนกัน 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
           2.2.1  มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
           2.2.2  สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
          2.2.3  ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
           2.2.4  ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการ
ให้ความช่วยเหลือ 
           2.2.5  เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
 2.3  การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1  ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธสัญญาร่วมกัน 
           2.3.2  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการท างานร่วมกัน 
           2.3.3  มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
           2.3.4  มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน 
           2.3.5  มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย่างทั่วถึง 
    2.3.6  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินตามแผนอย่างเป็นระบบ  
 

 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   
3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
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การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3.5 พัฒนาครู และ  
3.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ รายละเอียดดังนี้  
 3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์

ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
       3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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  3.4.2 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  3.4.3 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.4.4 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 3.5 พัฒนาครู   
  3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จดัระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
     3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
       3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการจัดการศึกษา
วิชาชีพ 
 องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล 
 4.1  ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
           4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
           4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
           4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
  4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จาก 4 องค์ประกอบดังภาพที่ 4 
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 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีที่สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์และ 
ให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ดังตารางที่ 19 
 

ตารางท่ี 19  ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 1 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 1 
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ)  
ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความ
 จ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   

1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา 
  เครือข่ายความร่วมมือ 
 1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง 
  การศึกษา 
 1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
  การด าเนินงาน 
 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดง 
  ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 2.4 จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
  และร่วมตัดสินใจ 
 2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมใน
  กิจกรรม 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
 3.1 จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
  คิดเห็น 
 3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
 3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 
  

องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็น
 ในการสร้างเครือข่าย   
 1.1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือ 
 1.1.2 การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทาง
  การศึกษา 
 1.1.3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
1.2 การพัฒนาแรงจูงใจ 
 1.2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1.2.2 การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
  การด าเนินงาน 
 1.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดง 
         ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 1.2.4 จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
  และร่วมตัดสินใจ 
      1.2.5 เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วม
  ในกิจกรรม 
1.3 การพัฒนาศักยภาพ 
      1.3.1 จัดให้มีส่วนรว่มในการแสดง 
         ความคิดเห็น 
 1.3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
 1.3.3 วางแผนการท างานร่วมกัน 



209 
 

ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
          3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ          
          3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
  สมาชิก 

 1.3.4 ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      1.3.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
  สมาชิก 

 3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง       1.3.6 รว่มกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ขั้นที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
 4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง 
  และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
      4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ
  ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
      4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

1.4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
 1.4.1 ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.2 การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และ
  เชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
 1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ 
  ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
 1.4.4 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

ขั้นที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
  เครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้ง  
 5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
  ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
 5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบ 
  แรงจูงใจในการท างาน 
 5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มี 
  คุณภาพมาใช้ในระบบการ 
  ประสานงาน 

 5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

1.5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา
 ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 1.5.1 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง  

 1.5.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
  สมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 

 1.5.3 มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจ
  ในการท างาน 

 1.5.4 มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่าง
  ต่อเนื่อง 

 1.5.5 มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
  มาใช้ในระบบการประสานงาน 

 1.5.6 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
  เพ่ือขจัดความขัดแย้ง 

 

 จากตารางที่  19 แสดงผลการวิพากษ์เ พ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการวิพากษ์ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับคือ ชื่อองค์ประกอบที่ 1 ปรับเป็นกลยุทธ ์
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และปรับจากข้ันตอน เป็นองค์ประกอบย่อย 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 2 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการ 
 2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ 
  ตระหนักแก่สมาชิกในองค์กร  
 2.1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญของเครือข่าย 
 2.1.3 ก่อนสร้างเครือข่ายมีการเตรียมกลุ่ม
  หรือเตรียมเครือข่าย 
 2.1.4 เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
 2.1.5 สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีความศรัทธา 
  เครือข่าย 
 2.1.6 องค์กรเครือข่ายมีเป้าหมายและ  
        ความต้องการเหมือนกัน 
 
 
 
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 2.2.1 มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
  บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก 
 2.2.3 ชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพปัญหา 
            และประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
 2.2.4 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
  ที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือ
  การให้ความช่วยเหลือ 

องค์ประกอบที่ 2  
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.1 คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กร
  เครือข่ายความร่วมมือ 
  เป็นประธานกรรมการ 

2.1.2 ผู้อ านวยการวิทยาลัย           
               เป็นรองประธานกรรมการ  
       2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
  เป็นกรรมการ  

2.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ 
  เป็นกรรมการ  

2.1.5 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ  
2.1.6 ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ  
2.1.7 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ  
2.1.8 รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและ

  ความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2.2.1 เครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและ
  บทบาทหน้าที ่

2.2.2 มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนา
  งานอย่างเป็นระบบ 

2.2.3 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
                ที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุน 
                เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ 
 2.2.4 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือ 
                 การแบ่งปันทักษะและระสบการณ์ 
                  แก่เครือข่าย 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
 2.2.5 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือ 
        การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ 
             แก่เครือข่าย 

 2.2.5  มีการติดตามและประเมินผลการ 
  ด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ 
  สม่ าเสมอ 

2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
 2.3.1 ก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธ
  สัญญาร่วมกัน 
 2.3.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ 
  ข้อตกลงในการท างานร่วมกัน 
 2.3.3 มีบุคลากรฝ่ายก ากับติดตามและ 
  ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 2.3.4 มีการก าหนดบทบาทของสมาชิก 
             อย่างชัดเจน 
 2.3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสาร
  อย่างทั่วถึง 
 2.3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนิน
  ตามแผนอย่างเป็นระบบ 

2.3 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
 สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 2.3.1 สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอน
  หรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
              และได้ผลตามความมุ่งหมาย 
              ของการจัดการอาชีวศึกษา 
  2.3.2 เครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงาน
  การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2.3.3  เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการ
  ด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา 
 2.3.4  เครือข่ายความร่วมมือกระตุ้นให้ท า
  กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 
  2.3.5  มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนิน
  ภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของ
  ปริมาณและคุณภาพ 

 
 จากตารางที่  20 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับคือ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1 เป็นคณะกรรมการ
ร่ วมในการบริ หาร เครื อข่ ายความร่ วมมื อการจั ดการอาชี วศึ กษา  ป รั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 
2.1.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประธานกรรมการ  
ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.2 เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 
2.1.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.4 เป็นผู้แทน
สถานประกอบการเป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.5 เป็นผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ 
ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.6 เป็นผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.7 เป็นผู้แทนครู 
เป็นกรรมการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.1.8 เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.1 เป็นเครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและ



212 
 

บทบาทหน้าที่ ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.2 เป็น มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
ปรับองค์ประกอบที่ 2.2.3 เป็นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุน
เ พ่ือการให้ความช่วยเหลือ  ปรับองค์ประกอบที่  2.2.4  เป็นเสนอโครงการความร่วมมือ 
เพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย ปรับองค์ประกอบที ่2.2.5 เป็นมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ ปรับองค์ประกอบที่  2.3  
เป็นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.1 
เป็นสถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมาย  
ของการจัดการอาชีวศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.2 เป็นเครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงาน 
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.3 เป็นเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม 
การด าเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.4 เป็นเครือข่ายความร่วมมือกระตุ้น
ให้ท ากิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ ปรับองค์ประกอบที่ 2.3.5 เป็นมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือ
การด าเนินภารกิจของสถานศึกษาท้ังด้านของปริมาณและคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 21 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 3 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค
  ของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
  และเอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
  ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
  ความร่วมมือ  
 3.1.4  สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
  ความร่วมมือ 

องค์ประกอบที่ 3  
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ
 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
  อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษา
  ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
  ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วย 
  เครือข่ายความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของ 
  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
  ความร่วมมือ 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของ
  อุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
  

 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ 
  ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
                 ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพ
  และหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตาม
  ความต้องการของตลาดแรงงานและ
  ผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัด 
             การเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้น 
             ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
  เรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง 
              องค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับ
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการ 
  เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตาม
  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

3.2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ด้วย เครือข่ายความร่วมมือ   
 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพ
  และหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.2.3 พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตาม
  ความต้องการของตลาดแรงงานและ
  ผู้เรียน 
 3.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรและ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.2.6 ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการ 
   เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
   เรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
   องค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญ  
             ส าหรับ ผู้เรียน 
 3.2.8 วิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตาม
   ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.2.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล  
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
  ประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มี 
  ประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ 
             การประเมินผล การเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล 
  การเรียน 

3.3 พัฒนาการวัดและประเมินผล 
     ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
  ประเมินผลการเรียนให้มี 
                ประสิทธิภาพ 
      3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการ 
  ประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล
  การเรียน 

3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
 ศึกษา 
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา 
 3.4.2 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
  การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
  การศึกษา 
 3.4.3 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม
   การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา 
 3.4.4 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง 
              กับความต้องการของสถานศึกษา 
 

3.5 พัฒนาครู   
 3.5.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถ 
             ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
  ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยี 
 

3.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา 
 3.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้  
   ความสามารถในการพัฒนาสื่อ  
   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
   และการใช้สื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม
   การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ 
             สอดคล้องกับความต้องการ 
             ของสถานศึกษา 

3.5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 และระบบการนิเทศติดตามและประเมิน
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.5.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษา 
  วิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
3.6 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 3.6.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษา 
  วิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.6.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.6.3 มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ 
  บริบทของการศึกษาวิชาชีพและ 
              ของสถานศึกษา 
 3.6.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.6.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ  
  ติดตาม ประเมินผล และการจัด 

  การศึกษาวิชาชีพ 
 

 3.5.2 จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
  การจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.3 มีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับ 
  บริบทของการศึกษาวิชาชีพและ 
             ของสถานศึกษา 
 3.5.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ  
  ติดตาม ประเมินผล และการจัด 
  การศึกษาวิชาชีพ 
 

 
 จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 3 ในส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับ ชื่อองค์ประกอบที่ 3 เป็นการด าเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่ 3.2 เป็นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่ 3.3 เป็นพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ ปรับองค์ประกอบที่  3.4 เป็นพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ตัดองค์ประกอบที่ 3.5 เดิมออกแล้วน าไปปรับเป็น 
องค์ประกอบที่ 3.4.2 ใหม่ องค์ประกอบที่ 3.6 เปลี่ยนเป็นองค์ประกอบที่ 3.5 เละปรับเป็น 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
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ตารางที่ 22 ผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  องค์ประกอบที่ 4 

 

ก่อนการวิพากษ์ หลังการวิพากษ์ 
องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามประเมินผล 
4.1 ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาเครือข่าย
 ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนิน
  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
  อาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
  ความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 4  
การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 
4.1 ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
 คุณภาพ 
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่าย 
  ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนิน 
  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ 
  จัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับ 
              เครือข่ายความร่วมมือ 
   4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
  เครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 

4.2 ก ากับติดตามประเมินผล 
      4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.3  มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.4 จดัท าระบบรายงานผลประเมินผล 
  การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2 ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ   
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการ 
  อาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตาม 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.3  มีรูปแบบการประเมินผลของ 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผล 
  การจัดการอาชีวศึกษา 
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 จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ปรับชื่อองค์ประกอบที่ 4 เป็น การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ปรับองค์ประกอบที่ 4.1 เป็นก าหนด
มาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ ปรับองค์ประกอบที่ 4.2 เป็นด าเนินการประเมินผลการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ   
 โดยสรุปจากการวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงร่างรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าร่างรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
มีความเหมาะสม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบฯ เพ่ิมเติมตามฉันทามติ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ผ่านการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ดังแสดง 
ในภาพที่ 5 
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 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  หลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะและให้ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 3) การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
      กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  
2) การพัฒนาแรงจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพ 4) การบริหารจัดการเครือข่าย 5) การพัฒนา
ความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
 1.1  การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
 1.1.1 วางแผนก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
      1.1.2  การบริการ/สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
      1.1.3  ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 1.2  การพัฒนาแรงจูงใจ 
       1.2.1  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       1.2.2  การร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
       1.2.3  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
       1.2.4  จัดให้มีการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
       1.2.5  เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 1.3  การพัฒนาศักยภาพ 
       1.3.1  จัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
       1.3.2 ยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
       1.3.3  วางแผนการท างานร่วมกัน 
       1.3.4  ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1.3.5  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
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      1.3.6 ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 1.4 การบริหารจัดการเครือข่าย 
      1.4.1  ประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      1.4.2  การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน 
      1.4.3  การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ อย่างอิสระ 
      1.4.4  มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
 1.5  การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 1.5.1  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง  
 1.5.2  มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
           1.5.3  มีการก าหนดและสร้างระบบแรงจูงใจในการท างาน 
           1.5.4  มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
           1.5.5  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ในระบบการประสานงาน 
           1.5.6  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 
องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

       กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษามี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1) คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) แผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณภาพรายละเอียดดังนี้ 
    2.1  คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
           2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประธานกรรมการ 
 2.1.2 ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ        
      2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.4 ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน)  
      2.1.5 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.6 ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ (จ านวน 1 คน) 
      2.1.7 ผู้แทนครู เป็นกรรมการ (จ านวน 2 คน)    
      2.1.8 รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
           2.2.1 เครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 
  2.2.2 มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
                  2.2.3 ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการให้
ความช่วยเหลือ 
           2.2.4 เสนอโครงการความร่วมมือเพ่ือการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย 
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 2.2.5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ 
    2.3  การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 2.3.1 สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และได้ผลตาม
ความมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา 
         2.3.2 เครือข่ายความร่วมมือช่วยส่งเสริมงานการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2.3.3 เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
  2.3.4  เครือข่ายความร่วมมือกระตุ้นให้ท ากิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 
 2.3.5  มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณ
และคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

        ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
4) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 5) พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   3.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปัจจุบัน 
 3.1.2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 3.1.3 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ  
 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 3.2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.2.1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้มีคุณภาพและหลากหลายสาขาวิชา 
 3.2.2 วิจัย พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.3  พัฒนาและเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
 3.2.4  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.5  รายงานผลการประเมินหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.2.6  ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.2.7  พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
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และทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน 
 3.2.8  วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 
 3.2.9  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3.3  พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 3.3.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 3.3.2 ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนวิชาชีพ 
 3.3.3 จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3.4  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    
 3.4.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 3.4.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.4.5 วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
 3.5  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมิน 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.5.1 วางแผนการนิเทศการจัดการศึกษาวิชาชีพและสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 3.5.2 จดัระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.3 มีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาวิชาชีพและของสถานศึกษา 
 3.5.4 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 3.5.5 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ 
2) ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 4.1  ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 4.1.1 จัดท ามาตรฐานและตัวชี้วัดเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.1.2 ประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 4.1.3 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
 4.1.4 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
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 4.2  ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพ   
 4.2.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.2 วางแผนกการประเมินผลตามการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.3 มีรูปแบบการประเมินผลของการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.4 จัดท าระบบรายงานผลประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
             การประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เป็นการประเมิน 
ด้านความเหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยการใช้แบบประเมิน ดังแสดง
ในตารางที่ 23-27 
 

ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1  
 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

การสร้างความรู้ความเข้าใจถึง 
ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  

4.60 0.55 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 

2 การพัฒนาแรงจูงใจ 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
3 การพัฒนาศักยภาพ 4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 
4 การบริหารจัดการเครือข่าย 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
5 การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษา 

ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.53 มาก  
  
 จากตารางที่  23 แสดงว่ารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.52) 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (    = 4.40)  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2  
 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

คณะกรรมการร่วมในการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
 

4.40 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

4.60 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4.60 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 การระดมทรัพยากรและความรว่มมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.67 0.30 มากที่สุด 4.53 0.55 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 24 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.67) และ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.53) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3        
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1 วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 

4.40 0.55 มาก  4.20 0.45 มาก  

2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 

3 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

4 พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.73 มากที่สุด 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนและระบบการนิเทศติดตาม 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 
 

0.55 มากที่สุด 

  เฉลี่ย 4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.51 มาก  

X

X
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 จากตารางที่ 25 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.52) และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก (    = 4.40) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางท่ี 26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ 
 ที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการ 
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 

2 ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อน
คุณภาพ 

4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.55 มาก 4.30 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 26 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 4 องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 
ศึกษาวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (    = 4.40)  และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก (    = 4.30)  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางที่ 27  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม ของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
4.52 0.53 มากที่สุด 4.40 0.53 มาก 

2 
 
 

กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วย 

4.67 
 
 

0.51 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4.53 
 
 

0.55 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 

เครือข่ายความร่วมมือ 
การก ากับ ติดตามประเมินผลการ  

4.52 
 

0.53 
 

มากที่สุด 
 

4.40 
 

4.30 
 

มาก 
 

4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4.40 
 

0.55 มาก 4.30 0.50 มาก 

 เฉลี่ย 4.53 0.53 มากที่สุด 4.41 0.52 มาก 

X

X

X

X
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 จากตารางท่ี 27 แสดงว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.53)  และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (    = 4.41)  
 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 3.50 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกองค์ประกอบ 
  2.4 ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
    รายละเอียดในการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 -  ปก 
 - ค าน า 
 - หลักการ 
 - วัตถุประสงค์ 
 - ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 2. โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 3  การด าเนินงานขบัเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 5. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 4  การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 7. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค) 

XX
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คู่มือการปฏิบัติโครงการ  
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการโดย 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการวิจัย ที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี*เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  12.แผนการศึกษา
แห่งชาติ(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)*แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ และ 
SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) ซึ่ งประกอบด้ วย 
4 องค์ประกอบ จ านวน 7 โครงการ ได้แก ่
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ 
โครงการที่ 1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 องค์ประกอบที่  2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการที่ 2 โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ได้แก่ 
โครงการที่ 3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป 

 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 
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หลักการ  
 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะร่วมกัน
ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง มีทักษะในงานอาชีพนอกเหนือจากต ารา
เรียน สามารถท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560-2579 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จึงได้ด าเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา ด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรู้ พัฒนาการวัดและประเมินผล พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้การวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)*
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*และ
แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ของ ปาริชาติ*วลัยเสถียร*(2550) 
เสรี*พงศ์พิศ*(2558) ภัทรวรรธน์*นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เวสลี่ย์ (Wheatly, 1999)*อี.*มาร์ค*แฮนสัน 
(E.*Mark*Hanson,*2003) แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ต่างประเทศ โดยการศึกษาแนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แนวคิด
หลักการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และ SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results) ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) รายละเอียดวิธีการเข้าร่วม
โครงการ ในเรื่องเนื้อหาและการด าเนินงาน เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยการประเมิน 
ความพึงพอใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ 
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วัตถุประสงค์ 
 

           คู่มือในการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และจัดการระดมทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาการวัด
และประเมินผล 
 6. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการพัฒนา
ระบบการ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันไปใช้  
ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ 
ของเครือข่ายมีความรู้มีทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ด้านปัจจัย (Input) 
 1.  คณะกรรมการด าเนินการร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน การบริหาร
สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
  1.2 นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน การบริหาร
สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
  1.3 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
  1.4 ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
 2.  ครูผู้สอน ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ร่วมกิจกรรมในโครงการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 3.  ผู้เรียน เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมในโครงการ
ตามองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
 4.  เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  4.2 ผู้แทนจากสถานประกอบการ  
  4.3 ผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
  4.5 ผู้แทนชุมชน 
 5.  งบประมาณ ในการด าเนินโครงการ จากงบประมาณของสถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการ (Process)  ประกอบด้วย 
 1.  ขอบข่ายการจัดการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
           1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 1.4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.  การจัดวางระบบ โดยใช้ 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560–2579)  
 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2564)  
 2.3 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579)  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.5 วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA) และแนวคิดการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.6 SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) 
(World Bank)  
 3.  จุดเน้น ใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results) (World Bank) 

 มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านทิศทาง (Direction)  
  2) ด้านแผนงาน (Planning)  
  3)  ด้านประสานความร่วมมือ (Coordination)  

 มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2)  ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3)  ด้านทรัพยากร (Resources)  

 มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านเนื้อหา (Content)  
  2)  ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3)  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 

ด้านผลลัพธ์ (Output) 
 1.  ด้านความรู้จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา  
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษา  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 4.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้  
 5.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 6.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7.  มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาระบบการ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 2.  การประเมินผลที่ได้จากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2. ความคิดเห็นความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 4. จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 5. รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 3. เงื่อนไขของความส าเร็จในการน าคู่มือไปใช้ 
            คู่มือในการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ไปใช้ในทางปฏิบัติ มีเงื่อนไขของความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารควรเข้าใจสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2. ผู้บริหารควรเข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แต่ละองค์ประกอบ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่น ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไปใช้ ควรเตรียมบุคลากรของสถานศึกษา  
ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การท างานเป็นทีม การร่วมมือกันท างาน โดยเฉพาะความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 4. สถานศึกษาที่จะน ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรก าหนดระยะเวลาเพ่ือก ากับ
ติดตามและประเมินผลที่แน่นอน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

  ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ โดยการด าเนินการตามคู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกิจกรรม
ของโครงการเพ่ือทดลองใช้รูปแบบ มีดังนี้ 
  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบ 
  2. สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคล  
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ  
  3. ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
  4. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ       
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2562   
 แนวทางการด าเนินการ   
  1.  ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562        
ถึง เดือนเมษายน 2563 
  2.  จัดท าแผนการด าเนินการทดลอง ดังตารางที่ 28 
 

ตารางท่ี 28 แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน   
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
1. โครงการแผนพัฒนา 
 คุณภาพการจัดการ 
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มีแผนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

(25 พ.ค. 62) 

ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
  2. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย

ความร่วมมือท้ังภาครัฐและ
เอกชนมีบทบาทในการ
บริหารจดัการเครือข่าย 
การก าหนดทิศทางการ
จัดการอาชีวศึกษา พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ
และการพัฒนาความสมัพันธ์
และการรักษาความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

  3. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
สืบค้นและส่งผา่นการตดิต่อ
ระหว่างเครือข่าย 

 

  4. สร้างความเข้าใจการ
ด าเนินการจับคู่ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

 

2.  โครงการการระดม
ทรัพยากร และความ
ร่วมมือสนับสนุน การ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. วิทยาลัยฯ ได้รับทรัพยากร
และความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือและลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างสถานศึกษา 
กับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่าย มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ 

2. วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

(23 มิ.ย 62) 
ติดตามตลอด 
ปีการศึกษา 
2562 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
  3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 

มหาวิทยาลยั และสถาน
ประกอบการมีความรู ้
ความเข้าใจและมีบทบาท 
ในการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 

 

3. โครงการสมัมนาวิเคราะห์
สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ
การอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ความต้องการผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษาของเครือข่าย
ความร่วมมือ และ
ตลาดแรงงาน 

2. ข้อมูลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับเครือข่าย
ความร่วมมือและ
ตลาดแรงงาน 

(18 พ.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  3. ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของเครือข่ายความร่วมมือ 
และตลาดแรงงาน 

 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมการเรยีนรู้
ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและติดตามผล 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
ความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

(19 พ.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  2. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย มีความ
สอดคล้องและความ
เหมาะสมกับหลักสตูร และ
สาขาวิชา 

 

  3. ระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างคุณภาพ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนการ วิธีด าเนินการ/การพัฒนา ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 
5. โครงการพัฒนาการวดั

และประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 
 

1. มวีิธีการวัดประเมินผล
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย
หลักสตูร การจัดการเรียนรู ้

2. ครูมีความรู้เรื่องวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตาม
หลักสตูรและวิธีการ 
ที่หลากหลาย เหมาะสม 
กับวิชาชีพ 

(13 ก.ค. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  3. มกีารวัดและประเมินผล 
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 

 

6. โครงการพัฒนาสื่อ  
 นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
 ทางการศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ได้รับการสนับสนุนสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

(3 พ.ย. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 
 

  3. ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

 

7. โครงการพัฒนาระบบการ 
 นิเทศติดตามและประเมิน 
 ผลด้วยเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. การด าเนินการตามแผน 
3. การประเมินผล 
4. การรายงานและตดิตามผล 

1. ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในด้านการพัฒนา
ระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

(11 มิ.ย. 62) 
ติดตามตลอดปี
การศึกษา 
2562 

  2. ได้ผลการนเิทศติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

 

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
ระบบการนเิทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
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  การประเมินผล 
  1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
                 2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
  องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังตาราง
ที ่29-31 
 

ตารางท่ี 29  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
  และ ปฏิบัติหน้าที่  (n = 19) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 12 63.16 
  หญิง 7 36.84 
 รวม 19 100 
2 อายุ   
  ต่ ากว่า  30  ปี - - 
  30 – 39  ปี 7 36.84 
  40 – 49  ปี 6 31.58 
  50 – ปี ขึ้นไป 6 31.58 
 รวม 19 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 14 73.68 
  สูงกว่าปริญญาตรี 5 26.32 
 รวม 19 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้แทนสถานประกอบการ 
ผู้แทนครู หรือคณาจารย์ 

2 
2 
4 
1 
2 
1 

10.53 
10.53 
21.05 
5.26 
10.53 
5.26 

 
 

 
 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า 

1 
6 

5.26 
31.58 

 รวม 19 100 
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 จากตารางที่ 29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.16) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 36.84) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 36.84) รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี 
และ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ31.58) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 73.68) เครือข่าย
ความร่วมมือส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนศิษย์เก่า(ร้อยละ 31.58) รองลงมาคือ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 21.05) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทน 
สถานประกอบการ (ร้อยละ 10.53) 
 

ตารางท่ี 30  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
                 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.89  
 

0.32 
 

มากที่สุด 
 

2 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ  

4.79  
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการหรือกิจกรรม 

4.68  
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.89  0.32 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่าย 

4.84  
 

0.37 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

4.95  0.23 มากที่สุด 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามโครงการในเวลาระยะ 3 ปี 

4.95  
 

0.23 
 

มากที่สุด 
 

8 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.89  
 

0.32 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 30  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
9 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.74  
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 
 

10 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการ
ระหว่างเครือข่าย 

4.79  0.42 มากที่สุด 

11 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา 

4.89  
  

0.32 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85  0.28 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 30 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการ ( X  = 4.95)  รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตาม
โครงการ มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และมีฐานข้อมูลและ 
เว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการระหว่าง
เครือข่าย  (X  = 4.89)     
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ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ปีเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.89 
 
 

0.32 
 
 

มาก 
 
 

4.95 
 
 

0.23 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการ
ก าหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษามาก
ขึ้น 

2.68 
 
 

0.67 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.53 
 
 

0.51 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสืบค้น และส่งผ่านการติดต่อ 
ระหว่างเครือข่าย  

3.47 
 

0.61 
 

ปานกลาง 
 

4.84 
 

0.37 
 

มากที่สุด 
 

4 
 

สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจับคู ่
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดกาอาชีวศึกษา 

2.89 
  

0.74 ปานกลาง 4.68 0.48 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.24 0.29 ปานกลาง 4.75 0.29 มากที่สุด 

   
   จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง ( X  = 3.24)  
เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.75)       
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    องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
   โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ ดังตารางที ่32-34  
 
ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 50) 
 

 

 จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 44.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 50.00) รองลงมาอายุ50 ปี ขึ้นไป 
(ร้อยละ26.00) และระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 24.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี 
(ร้อยละ 58.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ เครือข่ายความร่วมมือ (ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ ครูผู้สอน
(ร้อยละ 32.00)   
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 28 56.00 
  หญิง 22 44.00 
 รวม 50 100 

2 อายุ   
  30 – 39  ปี 12 24.00 
  40 – 49  ปี 25 50.00 
  50 – ปี ขึ้นไป 13 26.00 
 รวม 50 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 29 58.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 42.00 
 รวม 50 100 
4  ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4 
16 
30 

8.00 
32.00 
60.00 

รวม 50 100 
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ตารางท่ี 33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือ   

4.86  
 
 
 

0.35 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.84  
 
 

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.84  
  
  

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.88 0.33 มากที่สุด 
5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.84 0.37 มากที่สุด 

6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.80 
 

0.40 
 

มากที่สุด 
 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.88 
 
 

0.33 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.92 
 
 

0.27 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ร่วมระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   

4.86 0.35 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 33 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 มีแผนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ

สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.78 
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.82 0.39 
 
 

มากที่สุด 

12 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.86 0.35 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 33 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้เรียนและชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.92) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.88)   
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ตารางท่ี 34 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.78 
 

0.42 
 

มาก 
 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความ 
ร่วมมือการระดมทรัพยากรและความ 
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.02 
 
 
 

0.65 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

4.52 
 
 
 

0.50 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
มากขึ้น 

3.50 
 

0.61 
 

มาก 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

4 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.38 
 

0.75 
 

ปานกลาง 
 

4.64 
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการะดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือ 

3.36 
 
 
 

0.72 
 

ปานกลาง 4.88 0.33 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.41 0.37 ปานกลาง 4.77 0.25 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 34 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย  ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น 
จากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.41) เป็นระดับมากที่สุด(X  = 4.77)       
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   องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
   1. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 35-37 
   2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ดังแสดงในตารางที่ 38-40 
   3. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตาราง
ที่ 41-43 
   4. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ าย  
ความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 44-46 
 

 1. ผลการวิเคราะห์โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 35-37 
     

ตารางท่ี 35 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
    ปฏิบัติหน้าที่  (n= 85) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 64 75.30 
  หญิง 21 24.70 
 รวม 85 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 40 47.10 
  50 – ปี ขึ้นไป  45 52.90 
 รวม 85 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 52 61.20 
  สูงกว่าปริญญาตรี 33 38.80 
 รวม 85 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

17 
49 
13 
6 

20.00 
57.60 
15.30 
7.10 

รวม 85 100 
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 จากตารางที่ 35 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.30) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 24.70) มีอายุส่วนใหญ่ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 52.90) อายุระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 47.10) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 61.20) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ร้อยละ 57.60) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.00) 
 
ตารางท่ี 36 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 สัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย 
      เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 85) 

 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

นินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
4.95 0.21 มากที่สุด 

2 การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.00  
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
  
  
  

0.26 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.99 0.11 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
 เครือข่าย 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 

4.91 
 

0.29 
 
 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
7 
 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 
 
 
 

0.21 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

8 ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.99 
 

0.11 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4.95 0.21 มากที่สุด 

10 

 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 
 

0.15 
 

มากที่สุด 

11 
 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องและความเหมาะสม 

4.96 
 

0.19 
 

มากที่สุด 

12 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

4.95 0.21 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.96 0.10 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 36 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
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การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  และโครงการ 
เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ( X  = 5.00) รองลงมาคือ ระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.99)  การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการของ  
สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.98)   
 
ตารางท่ี 37  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
           ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  
   (n = 85) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.76 
 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.08 
 
 
 
 
 

0.62 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.53 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีบทบาทในการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.49 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

4.82 
 
 
 
 

0.38 
 
 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 37  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
4 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหว่างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

3.72 
 
 

0.45 
 
 

มาก 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 
 

มากที่สุด 
 
 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

3.52 
 
 
 

0.68 
 

มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.52 0.26 มาก 4.73 0.29 มากที่สุด 

     
  จากตารางที่ 37 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับมาก ( X  = 3.52) 
เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.73)       
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 2. ผลการวิเคราะห์ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 38-40 
 

ตารางที ่38 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 75) 
 

 
 

 จากตารางที่ 38 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.33) และเพศหญิง  
(ร้อยละ 42.67) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 57.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 42.67) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 70.67) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (ร้อยละ 58.67) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 17.33) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 43 57.33 
  หญิง 32 42.67 
 รวม 75 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 43 57.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  32 42.67 
 รวม 75 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 53 70.67 
  สูงกว่าปริญญาตรี 22 29.33 
 รวม 75 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
13 
5 

17.33 
58.67 
17.33 
6.67 

รวม 75 100 
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ในภาพรวม (n = 75) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา  
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.77  
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.89  
 
 

0.31 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.81  
 
 

0.39 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 4.77  0.42 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.76  
 

0.43 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.87 
 
 

0.34 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93 
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
เพ่ิมข้ึน   

4.77  0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 ในเวลาระยะ 3 ปี มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและ 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ต่อการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.40 มากที่สุด 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและ 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 
 

มากที่สุด 
 

12 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือ 
ความต้องการระหว่างเครือข่ายความร่วม 

4.77 0.42 
 

มากที่สุด 
 

13 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่ 
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.71 0.46 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.26 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 39 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
เนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.93) 
รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.89) และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
(X  = 4.87)  
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ตารางท่ี 40 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
 กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 75) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.75 
 
 

0.44 
 
 

มาก 
 
 

4.88 
 
 

0.33 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง 

3.08 
 

0.63 
 

ปานกลาง 
 

4.55 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

3 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือมากข้ึน 

3.52 0.60 มาก 4.81 0.39 มากที่สุด 

4 
 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 
 
 

0.70 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 
 

มากที่สุด 
 
 

5 
 
 
 

มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.44 
 

0.70 ปานกลาง 4.92 0.27 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.46 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 40 พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ
ระดับปานกลาง (X  = 3.46)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76)       
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 3. ผลการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ดังแสดงในตารางที่ 41-43 
 
ตารางท่ี 41 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 150) 
 

 
 

  จากตารางที่ 41 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 26.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 86.67)  อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
11.33 ) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 86.00 ) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน 
(ร้อยละ 84.67) รองลงมาคือ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 10.67) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 111 74.00 
  หญิง 39 26.00 
 รวม 150 100 
2 อายุ   
  30 – 39 ปี 3 2.00 
  40 – 49  ปี 130 86.67 
  50 – ปี ขึ้นไป  17 11.33 
 รวม 150 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 129 86.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 14.00 
 รวม 150 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 
 
 

ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

127 
16 
7 

84.67 
10.67 
4.67 

รวม 150 100 
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ตารางท่ี 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ในภาพรวม (n = 150) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.97  
 
 

0.18 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95  
 
 

0.21 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.92  0.27 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่าย 

4.91  
 

0.29 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการเนินงาน 
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.91  0.29 มากที่สุด 

7 
 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

4.93 
 

  

0.26 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 
 

การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4.90  
 

0.30 
 

มากที่สุด 
 

10 
 

การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.91  
 

0.29 มากที่สุด 

11 ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวัดและ 
ประเมินผล เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม  
การเรียนการสอน และการวัดผล มีความสอดคล้อง
และความเหมาะสม 

4.89 0.32 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
12 การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปในทางท่ี
ถูกต้อง 

4.89 0.31 
 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 0.25 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 42 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ( X  = 4.97) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.95)  
 
ตารางท่ี 43 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 150) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

การวัดและประเมินผลหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี 
ก าหนดไว้ 

3.76 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

5.00 
 
 

0.00 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือ 

3.12 
 
 

0.62 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.53 
 
 

0.50 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
3 ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของการวัดและประเมินผล เช่น 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดผล มีความสอดคล้องและ 
ความเหมาะสม 

3.53 0.61 มาก 4.83 0.38 มากที่สุด 

4 การบริหารงานวิชาการและ
บริหารงาน การวัดและ
ประเมินผล เป็นไปในทางท่ี
ถูกต้อง 
 

3.57 0.65 มาก 
 

4.65 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.49 0.30 ปานกลาง 4.75 0.26 มากที่สุด 

    
   จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อหัวข้อการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
การวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง  
(X  = 3.49)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.75)     
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
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M 
   4. ผลการวิเคราะห์โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ ดังแสดงในตารางที่ 44-46 
      

ตารางท่ี 44 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 30) 
 

 

 จากตารางที่ 44 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 33.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 40.00) อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ  
30–39 ปี (ร้อยละ 26.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี  (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่  
ปฏิบัติหน้าที ่ข้าราชการครู (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน (ร้อยละ 23.33) 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 20 66.67 
 หญิง 10 33.33 
 รวม 30 100 
2 อายุ   
  ต่ ากว่า 30 ป ี 8 26.67 
  30 – 39 ปี 8 26.67 
 40 – 49  ปี 12 40.00 
 50 – ปี ขึ้นไป  2 6.67 
 รวม 30 100 
3 
 

วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 
5 

 
16.67 

 ปริญญาตร ี 16 53.33 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 9 30.00 

รวม 30 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 
 
 

ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
นักเรียน นักศึกษา 
เครือข่ายความร่วมมือ  

12 
4 
7 
5 
2 

40.00 
13.33 
23.33 
16.67 
6.67 

รวม 30 100 
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ตารางท่ี 45 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 30) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาสื่อ   
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.53  
 
 
 

0.51 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
2 
 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.63 
 
 

  

0.49 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.73  
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.67  0.48 มากที่สุด 
5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.77  0.43 มากที่สุด 

 
6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.50  
 

0.51 
 

มาก 
 

7 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

4.70 0.47 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 45 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  

8 ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 
 

0.50 มากที่สุด 
 

9 
 

มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

10 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและ 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.77  
 

0.43 มากที่สุด 
 

11 
 

มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.67 0.48 
 

มากที่สุด 
 

12 
 

มีผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสถานประกอบการและเครือข่ายความ 
ร่วมมือ 

4.63 0.49 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.67  0.38 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 45 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
(X = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.80) รองลงมาคือ  โครงการเกิดจาก
การระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ และมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.77)  
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ตารางท่ี 46  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์  ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 30) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.83 
 
 
 

0.38 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่าย
ความร่วมมือ 

2.87 
 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.57 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนและเครือข่ายความ
ร่วมมือได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ    
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

3.47 
 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.87 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.20 
 

0.76 
 
 

ปานกลาง 4.70 
 

0.47 มากที่สุด 
 
 
 

 เฉลี่ย 3.34 0.32 ปานกลาง 4.78 0.23 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 46 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
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การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจาก
ความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.34)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.78)     
   

   องค์ประกอบที่ 4 การก ากับติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา    
   โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
ดังตารางที่ 47-49 
 

ตารางท่ี 47  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
  ปฏิบัติหน้าที่  (n= 60) 
 

 

 จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.67) และ 
เพศหญิง (ร้อยละ 38.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี  (ร้อยละ 93.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป  
(ร้อยละ 6.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 88.33) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 11.67) 

ข้อ  สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 37 61.67 
  หญิง 23 38.33 
  รวม 60 100 
2 อายุ     
  40 – 49  ปี 56 93.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  4 6.67 
  รวม 60 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตร ี 53 88.33 
  สูงกว่าปริญญาตร ี 7 11.67 
  รวม 60 100 
4 ปฏิบัติหนา้ที่     

 
 
 

 ครูผู้สอน  
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
3 

21.67 
73.33 
5.00 

  รวม 60 100 
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ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 73.33) รองลงมาคือ ครูผู้สอน (ร้อยละ 21.67) 
ตารางท่ี 48  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 60) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานของผู้มสี่วนได้สว่นเสยีโครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

4.85 0.36 
 

มากที่สุด 
 

2 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ
ประเมนิผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97 
 

0.18 มากที่สุด 
 
 

3 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการมีความเหมาะสม 4.88 0.32 มากที่สุด 
5 โครงการฯ เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.93 0.25 มากที่สุด 

6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการรายงานผล 
การด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบ 

4.95 
 

0.22 
 

มากที่สุด 
 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 
 

0.36 
 

มากที่สุด 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 
 
 

0.13 
 
 

มากที่สุด 
 
 

9 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ/สถานประกอบการ 
มีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 
 
 

0.22 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 48  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 
 
 

มีแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่อง 

4.82 
 
 

0.39 
 
 

มากที่สุด 
 
 

11 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.90 
 
 

0.30 
 
 

มากที่สุด 
 
 

12 มีฐานข้อมูลและเวบ็ไซตท์ี่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการพัฒนาระบบการนิเทศตดิตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97 0.18 มากที่สุด 

13 
 

มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิด การ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 
 

มากที่สุด 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.17 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 48 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X
= 4.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า เฉลี่ ยสู งสุด ได้แก่  ผู้ เรียนและชุมชน 
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.98) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมื อ 
และมีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.97)  
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ตารางท่ี 49 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย 
   เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 60) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมิน ผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.77 
 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.85 
 
 
 

0.36 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 มีแผนการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3.03 0.64 
 

ปานกลาง 
 
 

4.57 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมากข้ึน 

3.47 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

4 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.45 
 

0.72 
 

ปานกลาง 
 

4.67 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ระบบ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.38 0.72 ปานกลาง 
 

4.90 0.30 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.42 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ 
ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.42) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76)       
 

ตารางท่ี 50  สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 7 โครงการ 
 ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ (n = 469) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
4.85 

 
0.28 

 
มากที่สุด 

2 โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4.96 0.10 
 

มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 0.26 
 

มากที่สุด 

5 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4.92 0.25 
 

มากที่สุด 

6 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.67 0.38 
 

มากที่สุด 

7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.89 0.17 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 0.26 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85)  X
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ตารางท่ี 51 สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนา 
   เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 469) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
3.24 0.29 ปานกลาง 4.75 0.29 มากที่สุด 

2 โครงการการระดมทรัพยากรและ 
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.41 0.37 ปานกลาง 4.77 0.25 มากที่สุด 
 

3 
 
 

โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.52 
 

0.26 
 

มาก 
 

4.73 
 

0.29 
 

มากที่สุด 
 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.46 
 

0.36 
 

ปานกลาง 
 

4.76 
 

0.23 
 

มากที่สุด 
 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 
 

0.30 
 

ปานกลาง 
 

4.75 
 

0.26 
 

มากที่สุด 
 

6 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.34 
 

0.32 
 

ปานกลาง 
 

4.78 0.23 
 

มากที่สุด 
 

7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.42 0.36 
 

ปานกลาง 4.76 
 

0.23 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.41 0.32 ปานกลาง 4.76 0.25 มากที่สุด 
    

   จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ 7 โครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ
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ระดับปานกลาง (X  = 3.41) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76) 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

   ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนจากการทดลองใช้รปูแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี พิจารณาจากระดับผลการเรียนสะสม (GPA) ของผู้เรียนในระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เทียบกับประจ าปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 52 
 

ตารางที่ 52 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ปีการศึกษา 2561–2562 ของ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

 

ข้อ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

(GPA) 
1/2561 

(GPA) 
2/2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

(GPA) 
1/2562 

(GPA) 
2/2562 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 เทคนิคเครื่องกล  2.60 2.98 2.79 3.22 3.46 3.34 สูงขึ้น 
2 ไฟฟ้าก าลัง 2.01 2.32 2.17 3.48 3.49 3.48 สูงขึ้น 

3 เทคนิคการผลิต 2.52 2.48 2.50 3.58 3.86 3.72 สูงขึ้น 

4 ก่อสร้าง 2.00 2.73 2.36 3.89 3.95 3.92 สูงขึ้น 

5 อิเล็กทรอนิกส์ 3.06 3.19 3.13 3.94 3.92 3.93 สูงขึ้น 

6 การตลาด 2.19 2.73 2.46 4.00 3.88 3.94 สูงขึ้น 

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.96 2.82 2.89 3.74 3.98 3.86 สูงขึ้น 

8 การจัดการโลจิสติกส์ 2.76 3.26 3.01 3.82 3.55 3.69 สูงขึ้น 

9 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3.07 3.24 3.15 3.61 3.66 3.64 สูงขึ้น 

10 เทคนิคอุตสาหกรรม 2.78 2.45 2.62 3.87 3.92 3.90 สูงขึ้น 

เฉลี่ย 2.60 2.82 2.71 3.72 3.77 3.74 สูงข้ึน 
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 จากตารางที่ 52 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2562 
(GPA = 3.74) หลังใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สูงกว่า ก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561 (GPA = 2.71) 

 
  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
   4.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 53  
 

ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
  และ ปฏิบัติหน้าที่  (n= 20) 
 

 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 13 65.00 
  หญิง 7 35.00 
 รวม 20 100 
2 อายุ   
 
 

 
 

30-39 ปี 
40 – 49  ปี 

5 
8 

25.00 
40.00 

  50 – ปี ขึ้นไป  7 35.00 
 รวม 20 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 16 80.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 4 20.00 
 รวม 20 100 
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ตารางท่ี 53 (ต่อ) 
 

 
 

 จากตารางที่ 53 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 35.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 40.00) อาย ุ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 35.00) 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 80.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการครูบุคคลใน
หน่วยงาน และองค์กรเครือข่าย (ร้อยละ 20.00) 
     4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับความส าเร็จของ 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัย สรุปเป็นภาพรวมในตารางท่ี 54   
 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
 ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (n = 20) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
 ด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน    

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน 
องค์กรเครือข่าย 

2 
4 
3 
3 
4 
4 

10.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
20.00 

รวม 20 100 
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1 
2 
 

 

มีภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากข้ึน
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมกับเครือข่ายใน 
การก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและ 
การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 

5.00 
4.90 

 
 

0.00 
0.31 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 

 

ตารางท่ี 54 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 

ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกับเครือข่ายใน 
การวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรท า
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 
ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ 

4.80 
 

4.80 
 

4.85 
 

4.70 
 

0.41 
 

0.41 
 

0.37 
 

0.47 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.84  0.28 มากที่สุด 
 ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ    
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 

มีกลุ่มอาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย 
มากขึ้น 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพมาร่วมประชุมกับเครือข่ายใน 
การก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ  
เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพให้ความร่วมมือในการใช้    
ทรพัยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร   
บุคคลร่วมกัน 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมกันพัฒนาและ 
เพ่ิมหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 

5.00 
 

4.80 
 

4.85 
 

4.80 
 
 

4.65 
 

0.00 
 

0.41 
 

0.37 
 

0.41 
 
 

0.49 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.82  0.20 มากที่สุด 
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 ด้านเครือข่ายชุมชน    
1 
 
2 

มีชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น 
เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

5.00 
 

4.95 

0.00 
 

0.22 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ตารางท่ี 54 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
3 
 
4 
 

เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกัน 
เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาและเพ่ิม
หลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้เรียน 

4.90 
 

4.75 
 

0.31 
 

0.44 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.90 0.21 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.18 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 54 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ ของการพัฒนา
รูปแบบ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค 
ลพบุรี  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.86) ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีภาครัฐและเอกชน  
เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากข้ึน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ ภาครัฐและเอกชน
มาร่วมประชุมกับเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาสมาชิก
เครือข่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.90)    
 ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีสถานประกอบการเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการให้ความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.95) 
 ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.82) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีกลุ่มอาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็น
เครือข่ายมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วม
ประชุมสัมมนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) 
 
 
 ด้านเครือข่ายชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนา
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.95) 
 
 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
   4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดังแสดงในตารางที่ 55 
 
ตารางท่ี 55  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
 และ ปฏิบัติหน้าที่  (n= 20) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 13 65.00 
  หญิง 7 35.00 

รวม 20 100 
2 อายุ   

 
 

 
 

30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 – ปี ขึ้นไป 

5 
8 
7 

25.00 
40.00 
35.00 

 รวม 20 100 
3 วุฒิการศึกษา   
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางที่ 55 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 35.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี  (ร้อยละ 40.00)  อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
35.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 80.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการครู
บุคคลในหน่วยงาน และองค์กรเครือข่าย (ร้อยละ 20.00) 
 

   4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ดังแสดง 
ในตารางที่ 56 
 

ตารางท่ี 56 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  (n = 20) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
 ด้านความเหมาะสม         

  ปริญญาตรี 16 80.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 4 20.00 
 รวม 20 100 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน 
องค์กรเครือข่าย 

2 
4 
3 
3 
4 
4 

10.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
20.00 

รวม 20 100 



276 

1 รูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

2 รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.85 
 

0.37 
 

มากที่สุด 

3 รูปแบบนี้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้  
 

 

 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

ตารางท่ี 56 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของรูปแบบนี้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมถึงคุณภาพของผู้เรียน 

4.90 
 

0.31 
 

มากที่สุด 

5 รูปแบบนี้มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ด าเนินงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

4.75 
 

0.44 
 

มากที่สุด 

6 รูปแบบนี้ได้ระบุกระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือได้อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 

7 รูปแบบนี้มีองค์ประกอบย่อยและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.82 0.22 มากที่สุด 

 ด้านความเป็นไปได้      
8 รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.90

  
0.31 มากที่สุด 

9 รูปแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบผลส าเร็จในการน าไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

4.85 0.37 
 

มากที่สุด 

10 มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน ารูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.70 0.47 
 

มากที่สุด 

11 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ มีข้ันตอนที่มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ 

4.80 0.41 
 

มากที่สุด 

12 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวทางปฏิบัติ  4.80 0.41 มากที่สุด 
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ที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

13 รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้บุคลากรที่น ารูปแบบไปใช้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างภาระให้
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.85 0.37 
 

มากที่สุด 

 รวม 4.82 0.25 มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 56 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 ด้านความเป็นประโยชน์      

14 การด าเนินงานตามรูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

15 การน ารูปแบบไปใช้จะท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4.80 0.41 มากที่สุด 

16 รูปแบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

17 รูปแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน 

4.85 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.83 0.28 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.82 0.25 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 56 แสดงว่าผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา        
ข้าราชการครู พนักงานราชการท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน บุคคลในหน่วยงาน       
องค์กรเครือข่ายในกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในด้านความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) ซึ่งมีรายละเอียด 
ผลการประเมินแต่ละด้านดังนี้  
 ด้านความเหมาะสม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของรูปแบบนี้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงคุณภาพของผู้ เรียน  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
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ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  รูปแบบนี้มีองค์ประกอบย่อยและแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85)    
 ด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.90) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบผลส าเร็จ 
ในการน าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  และรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ท าให้บุคลากรที่น ารูปแบบไปใช้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน 
( X = 4.85) ด้านความเป็นประโยชน์  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การด าเนินงานตามรูปแบบฯ มีประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษา ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ และรูปแบบนี้ เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน ( X = 4.85) รองลงมาได้แก่ 
การน ารูปแบบไปใช้จะท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
และรูปแบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียน ( X = 4.80) 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ 
 จากการตอบแบบสอบถามในการประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีผู้เสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 20 คน 
ดังตารางที่ 57 
 

ตารางท่ี 57  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ  
การจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงาน
ต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง     

6 

2 องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควร
เขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเป็นการง่าย
ในการน าไปปฏิบัติงาน 

4 
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3 ควรเพิ่มแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลใน
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ       

3 

 
 จากตารางที่ 57 แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 
การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบพร้อมทั้งรายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกันควรเขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเพ่ือง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน 
ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ       
 4.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

      สรุปจ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ ดังตารางที่ 58 
 

ตารางท่ี 58 แสดงจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ  
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ลงนามเมื่อ 
1 บริษัท กมลสุข เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 28  มกราคม  2562 
2 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จ ากัด 7 กุมภาพันธ์  2562 
3 บริษัท มิสเตอร์คิมแอนด์เฟรนด์คอมพิวเตอร์ จ ากัด 7 กุมภาพันธ์  2562 
4 บริษัท ที.แอล.เอช เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 21 กุมภาพันธ์ 2562 
5 บริษัท กรุงเทพเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จ ากัด   12  มีนาคม  2562 
6 บริษัท สตีล  บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 12  มีนาคม  2562 
7 บริษัท สปีดเวย์ 3 กรุ๊ปแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
8 บริษัท โชติอนันต์เจริญ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
9 บริษัท ลพบุรีมอเตอร์ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
10 บริษัท ภัทรลพบุรีธุรกิจ จ ากัด 2 พฤษภาคม  2562 
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11 ร้านสกายเวย์ 2 พฤษภาคม  2562 
12 ร้านชาญณรงค์เซอร์วิส 2 พฤษภาคม  2562 
13 ร้านหนุ่มการช่าง 2 พฤษภาคม  2562 
14 บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
15 บริษัท อีซูซุลพบุรี จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
16 บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท ์เรียลตี้ จ ากัด 22  สิงหาคม  2562 
17 บริษัท ไพรด์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
18 บริษัท พัฒนนารายณ์ จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 

 

ตารางท่ี 58 (ต่อ) 
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ลงนามเมื่อ 
19 บริษัท แมชชีน ออโต้ พาร์ท จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
20 บริษัท ดีมายเออร์แฟลบ จ ากัด  22  สิงหาคม  2562 
21 โรงแรม KT Holistic Wellness 22  สิงหาคม  2562 
22 โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  22  สิงหาคม  2562 
23 ร้านป่าตาลแอร์เซอร์วิส 22  สิงหาคม  2562 
24 ร้านดอกไม้วรินทร 22  สิงหาคม  2562 
25 ร้านเดอะวันปรินทร์ 22  สิงหาคม  2562 
26 ร้านทอมแอนด์ยุ เวดดิ้ง เซ็นเตอร์ 22  สิงหาคม  2562 
27 ร้านใบเฟิร์น โฆษณา จ ากัด 22 สิงหาคม 2562 
28 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มังกรทอง 999 22 สิงหาคม 2562 
29 บริษัท ซี.ซี เอส. แอดวานซ์ เทค จ ากัด 12 กันยายน 2562 
30 บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท ์จ ากัด 13 ธันวาคม 2562 

 
    4.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

        สรุปรางวัลที่ได้รับจากผลกระทบของการที่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 
ได้ด าเนินโครงการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดังตารางที่ 59 

 

ตารางท่ี 59 จ านวนรางวัลที่ได้รับจากผลกระทบของการที่สถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ 
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 ไดด้ าเนินโครงการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
 การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่  
ปีการศึกษา 2561 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 8 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
2 นายชุติพนธ์ สิงห์โต นักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลยั เทคนิค
ลพบุรี ได้รบัรางวลั นักเรียนพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 8 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

3 นายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 
นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  
20 ส.ค. 63 

ประกาศ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

4 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับรางวัล คุรุสดุดี 
ปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

17 ม.ค. 63 ภาพถ่าย
เกียรติบัตร 

5 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับรางวัล 
“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

16 ม.ค. 62 ภาพถ่าย 

6 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
เพื่อแสดงว่าเป็น “ศิษย์เก่าดีเดน่” 
โรงเรียนโคกกะเทียม อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

สมาคมนักเรียนเก่า
โรงเรียนโคกกระเทียม

วิทยาลัย 

4 ก.พ. 62 ภาพถ่าย 

7 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ประกอบ
คุณประโยชน์ แก่กิจการทหารพลร่ม 
กองทัพบกไทย จึงได้รับแตง่ตั้งให้เป็น 

หน่วยบัญชาการ 
สงครามพิเศษ 

30 พ.ค. 62 เกียรติบัตร 
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พลร่มกิตติมศักดิ์ จากหน่วยบัญชา  
การสงครามพิเศษ ในปี พ.ศ.2562 

8 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล  
“พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา ระดับภาค โครงการ 
พระพฤหัสบดี ครูดีของ สกสค. 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9 ก.ย. 61 เกียรติบัตร 

 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
9 นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ได้รับเกียรติบัตรเชิด

ชูเกียรติ ใน “การสนับสนนุการฝึกงานแก่ 
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ” 
จาก โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
สถานศึกษา ปี 2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21  ต.ค. 60 เกียรติบัตร 

10 นางวรรณา สุขเกษม ได้รับรางวลั  
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวชิา ภาษาไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

12 ก.ย. 62 ภาพถ่าย 

11 นางสาววชัรภรณ์  สุพพะพงษ์ ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขัน “กรีฑาวิ่งผลัดต่าง 
100, 200, 300, 400 เมตร หญิง” การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 

12 นางสาวกรรณิการ์ จันทรป์ระสาท  
นางสาวณัฎฐนิช ถาวรกาย ได้รบัรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขัน “กรีฑาวิ่งผลัด 
4X400 เมตร หญิง” การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดบัชาติ ปีการศกึษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 

13 นางสาวณัฐกมล สร้อยทิพย์ และทีม ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดบั 1  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ก.ย. 62 เกียรติบัตร 
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การแข่งขัน “เซปักตะกร้อทีมชุดหญิง” 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562 

14 รางวัล รองชนะเลิศอันดบั 2 ระดับ
อาชีวศึกษา “การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้า
ความเร็ว” ปี พ.ศ. 2562 ทีม LB.Tech 2 
(ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

 
ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
15 นายปุระชัย ล้วนพร พร้อมคณะ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ “ทักษะงานปนู” ระดับ 
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ 
ระดับภาคกลาง  ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

16 นางสาวนภัสสร ยามี นายภัทราวุธ  
พรห์มมา และนางสาวชนม์นิภา  
ช่างจัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ทกัษะการ
เขียนแบบก่อสร้าง” ระดบั ปวช.  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะวิชา
พื้นฐาน ระดับภาคกลาง  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

17 นางสาวชิดชนก รุ่งพึ่ง นายอภิรักษ์  
รักษากุล นายกิตติศักดิ์ พานทอง  
นายณัฐพล สมัครการ นายอินทนนท์  
ติ๊บนวล นายนิรัติศัย รัตนวิจารณ์ ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ “การประกวดวงดนตรี
สากล ระดบั ปวช./ปวส. ประเภททีม” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

18 นายสทิธิชัย  ส าเภาทอง ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ “ทักษะงานกลึงชิ้นงานระดับ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 



284 

ปวช.” การแข่งขันทักษะวชิาชพี และ
ทักษะ พื้นฐาน ระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

19 นายณภัทร  ติดบุญชว่ย พร้อมคณะ  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  “ทักษะการประยุกต์
ดอกไม้เชิงธุรกิจ สู่มาตรฐาน สากล” ระดับ 
ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาพืน้ฐาน ระดบัภาคกลาง  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
20 นายภาสกร พูลเพิ่ม นายศราวุธ ทัพงาม 

ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
ทอง “ทักษะพัฒนาระบบพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)” การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

21 นางสาวสุภาวดี สินกล่ า นายณรงค์พล 
ปัญญา ได้รับรางวัล รองชนะเลศิอันดับ 1 
เหรียญทอง “การประกวดมารยาทไทย” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

22 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดบั 2 เหรียญทอง “ทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชงิธุรกิจ ระดับ ปวช.” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทกัษะ 
พื้นฐาน ระดับภาค  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

28 พ.ย. 62 ภาพถ่าย 

23 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดบั 2 “เครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ” 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ดา้นการประกอบ
อาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่น

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

16 ม.ค. 62 ภาพถ่าย 
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ใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 

24 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน “เบาะแจ้งเตือนการมีไข้” 
ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2562  
ระดับภูมิภาค 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

28 มิ.ย. 62 เกียรติบัตร 

 

 

 

ตารางท่ี 59 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
25 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดขบวน
รณรงค์แต่งไทย ประเภทสวยงาม  
งานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณม์หาราช  
คร้ังที่ 32 ปี 2562 

จังหวัดลพบุร ี 15 มี.ค. 62 ภาพถ่าย 

26 รางวัลชนะเลิศ การประกวดแอปพลิเคชั่น 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ของจังหวัด
ลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดลพบุร ี 23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

27 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวด
แอปพลิเคชั่น สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิง
อารยธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
ของจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดลพบุร ี  23 ส.ค. 62 ภาพถ่าย 

28 นางสาวสุภาวดี สินกล่ า และ นายณรงค์
พล ปัญญา ได้รบัรางวลั ชนะเลศิ ทักษะ
การประกวดมารยาทไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน ระดบัดับจังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

14 พ.ย. 62 เกียรติบัตร 
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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
4) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์  1) ศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากแบบสอบถามถามผู้บริหารสถานศึกษา 
1 คน ครูผู้สอน 87 คน เครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย สถานประกอบการ 120 คน มหาวิทยาลัย 
1 คน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 39 คน รวม 248 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และการสุ่ ม อย่ างง่าย  (Simple Random Sampling) วิ เคราะห์ ข้ อมู ล 
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน  
5 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
โดยการน าผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาประกอบการยกร่าง จากการสนทนากลุ่ม 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
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ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน จัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 3) การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือ
การปฎิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และกิจกรรมของโครงการ 7 โครงการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล  
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมโครงการ จ านวน 469 คน 
ได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดระยะเวลา  1 ปี ก ารศึ กษ า  
เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
พิจารณาจากระดับผลการเรียนสะสม (GPA) ของผู้เรียนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เทียบกับประจ าปีการศึกษา 2562 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จ
ของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 12 คน และบุคคล
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนจ านวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ านวน 8 คน 
รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนเครือข่าย
หน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากแบบติดตามจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/ 
สถานประกอบการ ของงานความร่วมมือ รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
จากแบบติดตามรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ 
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
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 ตอนที ่1 ผลการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  1.1 ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จากการสังเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ก าหนดกรอบการพัฒนาใน 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) 2) ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 3) ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการก ากับ 
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้วยแบบสอบถาม พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้านกลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และ ด้านการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ   

 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้วยการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 1) การสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ควรมีการพัฒนาแรงจูงใจในหลาย  ๆ ด้าน 
ของเครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการอาชีวศึกษา 3) ควรมีการพัฒนาศักยภาพในด้าน  
การจัดการอาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 4) การบริหารจัดการเครือข่าย ควรมีการสร้างความตระหนัก
หรือการวางแผนอย่างเป็นระบบและจะต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 5) ควรมีการสร้าง  
พันธสัญญาร่วมกัน มีการบริหารจัดการเครือข่าย พัฒนาความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์  
ของเครือข่าย 6) ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 7) คณะกรรมการ 
ควรประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 8) ควรก าหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการ พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 9) องค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการต้องมีสมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 10) ควรมีแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 11) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณภาพ 12) ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 13) ควรร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและผู้เรียน 
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14) ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 15) ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือวิธีการ
สอนเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 16) ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 17) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา 18) ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร  19) ควรมี
คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 20) ควรมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.1 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จากผล 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  (การสื่อสาร  
การสร้างแรงจูงใจการสร้างศักยภาพ) องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่  3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล 
 2.2 ผลการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปได้ดังนี้ รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) การพัฒนาแรงจูงใจ 3) การพัฒนา
ศักยภาพ 4) การบริหารจัดการเครือข่าย 5) การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 2. กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  ได้แก ่ 
1) คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณภาพ 3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย  
1) วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 5) พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  4. การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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ประกอบด้วย 1) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ  2) ด าเนินการประเมินผล 
การขับเคลื่อนคุณภาพ   
 2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 ทุกองค์ประกอบ 
 2.4 ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  น ามาจัดท าเป็น
คู่มือ ประกอบด้วย 1) ค าน า 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม  
5) รายละเอียดโครงการและการด าเนินกิจกรรม 6) การรายงาน การติดตามและประเมินผล 
 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 
เดือนเมษายน 2563 สรุปดังนี้ 
 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ใช้ในการ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 1) โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 2) โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 3) โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ  5) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ            
6) โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  และ  
7) โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมข้ึนจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง เป็นระดับมากที่สุด  
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 ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   คะแนนเฉลี่ยผล
การเรียน (GPA) ปีการศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน (GPA) ก่อนใช้ 
ในปีการศึกษา 2561 
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเครือข่ายชุมชน ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ ด้านเครือข่าย 
กลุ่มอาชีพ และด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ตามล าดับ   
  4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน บุคคลในหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในกลุ่ม
ทดลองใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ล าดับตามความถี่ 
จากมากไปหาน้อย คือ การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  องค์ประกอบย่อย 
ของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควรเขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลง 
เป็นการง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคล  
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ          
 4.4 จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น จากผลการด าเนินการ  
ตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ านวน 30 เครือข่าย  
 4.5 รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผลจากการด าเนินงาน 
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ตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียนได้รับรางวัล  จ านวน  
28 รายการ 
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่น าเสนอข้างต้นผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผล 
ในประเด็นหลักที่ส าคัญตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่*1*ผลการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  1.1  ผลการศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผลจากการศึกษา
ทฤษฎีหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ *20*ปี*(2560–2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 
(2560–2579) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : 
PDCA)* และแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา และ SABER 
(System Assessment and Benchmarking for Education Results) ของ Tan, Jee Peng 
(World Bank, 2011) สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูทรัพย์  ภาวงศ์ (2551) ได้กล่าวว่า การระบุปัญหา 
ที่มุ่งความเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนและสังคม  ต้องมุ่งพัฒนาประเด็นการวิจัย 
ที่มุ่งแก้ปัญหาทางการปฏิบัติของชุมชนและกลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งยกระดับความเป็นจริงทางสังคม 
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในเชิงรูปธรรมและในเชิงนามธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือมุ่ งระดมพลังแก้ปัญหาจากภายในชุมชน  สร้างคนและท าให้ผู้คนเกิดความมีส่วนร่วม  
สามารถเรียนรู้และยกระดับการปฏิบัติ สามารถแปรการปฏิบัติและศักยภาพอันเกิดจากกระบวนการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ไปสู่การน าตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น 
  1.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ด้านกลไกขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และ ด้านการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได้ท าวิจัย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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เรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
  1.3  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ด้วยการสัมภาษณ์ 
สรุปได้ดังนี้  1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ควรมีการพัฒนา
แรงจูงใจในหลายๆด้านของเครือข่ายในการที่จะเข้าร่วมการจัดการอาชีวศึกษา 3) ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่เครือข่าย 4) การบริหารจัดการเครือข่าย ควรมีการสร้าง
ความตระหนักหรือการวางแผนอย่างเป็นระบบและจะต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 5) ควรมี
การสร้างพันธสัญญาร่วมกัน มีการบริหารจัดการเครือข่าย พัฒนาความสัมพันธ์และรักษา
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย  6) ควรมีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา  
7) คณะกรรมการควรประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน 8) ควรก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการ พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร  
9) องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีสมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 10) ควรมีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 11) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การขับเคลื่อนคุณภาพ 1) ขอบข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 12) ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและผู้เรียน 13) ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 14) ควรพัฒนารูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนเน้น 
การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 15) ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 16) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกระบวนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 17) ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร  18) ควรมี
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา19) ควรมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สอคคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  
การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  2.1  ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                            
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จากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาเครือข่าย        
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร  
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างศักยภาพ) องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่  3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 4 การติดตามประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญทนงค์ บุญรักษา (2556)  
ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
การอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
  2.2 ผลการ(ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปได้ดังนี้ รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1 ) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) การพัฒนาแรงจูงใจ 3) การพัฒนา
ศักยภาพ 4) การบริหารจัดการเครือข่าย 5) การพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 2. กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก ่ 
1) คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณภาพ  3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย  
1) วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 3) พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  5) พัฒนาคุณภาพการจัด       
การเรียนการสอนและระบบการนิเทศติดตามและประเมินด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  4. การก ากับ 
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย 1) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนคุณภาพ  2) ด าเนินการประเมินผล 
การขับเคลื่อนคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิด ของ SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results, 2011) พบว่าระบบการประเมินสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแนวทาง      
การพิจารณาปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  3 มิติ 9 กลไก 
การขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานที่หลากหลายตามลักษณะของมิติ  และกลไกขับเคลื่อน
ประมาณ 27 กิจกรรมการด าเนินงานตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละประเทศ   
  2.3 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบ  
ที่พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 ทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ บุญภิรมย์ (2552) ที่กล่าวว่าการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ 
การบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารในลักษณะต่าง ๆ เ พ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
ร่วมรับผิดขอบและร่วมชื่นชมยินดีในความส าเร็จขององค์กรหรือสมาชิกในองค์กรที่สังกัด 
  2.4 ผลการจัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  น ามาจัดท า        
เป็นคู่มือ ประกอบด้วย 1) ค าน า 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจกรรม 5) รายละเอียดโครงการและการด าเนินกิจกรรม 6) การรายงาน การติดตามและประเมินผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชฟเฟอร์ (Shaeffer, 1994) ได้ระบุกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่สามารถน าไป ประยุกต์ในบริบทการจัดการศึกษา  
 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน 7 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562                          
ถึงเดือนเมษายน 2563 สรุปดังนี้ 
  3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเพ่ือขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย  1) โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 2) โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 3) โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ ส าเร็จ
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 5) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ            
6) โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และ  
7) โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถ านศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมอยู่ในระดับ  ทุกองค์ประกอบ 
อยู่ในระดับมาก 
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  3.2  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ  
เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง เป็นระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของสถาพร โพธิ์หวี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ 
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสมด้วยการเก็บข้อมูลทั้งเชองปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
   4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  คะแนนเฉลี่ย 
ผลการเรียน (GPA)  ปีการศึกษา 2562  หลังใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน (GPA) ก่อนใช้ 
ในปีการศึกษา 2561 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร โพธิ์หวี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้ เรียนในภาพรวมหลังใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบ คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2560 หลังใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2559 
  4.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
บุคคลในหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเครือข่ายชุมชน ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ ด้านเครือข่าย 
กลุ่มอาชีพ และด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิด
ของร็อบบินส์ และฟินเลย์ (Robbins & Finley, 1998) ให้ความหมายของความร่วมมือในการท างาน 
โดยเน้นความส าคัญว่า ทุกฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถท าให้
ทีมคงอยู่ได้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
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  4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการท าหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน บุคคลในหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในกลุ่ม
ทดลองใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีล าดับตามความถี่  
จากมากไปหาน้อย คือ การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบย่อย  
ของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควรเขียนรวมกันเพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลง  
เป็นการง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้ สอน บุคคล 
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สถาพร โพธิ์หวี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  
ผลการประเมินรูปแบบ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้  และความ 
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด          
  4.4  จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น จากผลการด าเนินการตาม
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเพ่ือขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ านวน 30 เครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นอร์วิซ และ อีแวนส์ 
(Norwich and Evans, 2017: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการ
ประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป โดยให้ความส าคัญกับระบบ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผสานความคิด ซึ่งมีความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  
  4.5  รางวัลที่ ได้ รับจากการด า เนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ผลจาก 
การด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียนได้รับรางวัล  
จ านวน 28 รายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริบเชสเตอร์และวิลเลี่ยม  (Ribchester and Edwards, 
2007: 57) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว่า  
การให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง เป็นผลท าให้โรงเรียน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 1.1 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันวางแผนและ

เตรียมจัดท ากิจกรรมเพ่ือน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ  
   1.2 ควรจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้
ความรู้และทักษะในการด าเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
   1.3 ควรด าเนินการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีตามข้ันตอนในคู่มือการใช้รูปแบบ 
    1.4 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

    2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 2.1 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง  
 2.2 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง
รายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 2.3 องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ควรเขียนรวมกัน 
เพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเป็นการง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน  
 2.4 ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลในหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
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 1. รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
  1.2 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบ 
  1.3 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์แนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
  1.4 รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2. หนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย 
 2.2  หนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน
คุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
 2.3  หนั งสือขอความอนุ เคราะห์  และแบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ร่วม 
ให้การสัมภาษณ์แนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.4  หนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบตอบรับเป็นผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ยกร่าง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ เพ่ือขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที ่
1. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศิริพร อ้ังโสภา         รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.มลฤดี จันทร์รัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาคณะนวัตกรรมการจัดการ 

เกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
3. นายสุชาติ  ชาติวรรณ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย 
4. นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4 
5. ดร.นิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที ่
1. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศิริพร อ้ังโสภา         รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศิริพร อ้ังโสภา         รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์ 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.มลฤดี จันทร์รัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาคณะนวัตกรรมการจัดการ 

เกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
3. นายสุชาติ  ชาติวรรณ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย 
4. นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4 
5. ดร.นิติ  นาชิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์แนวการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที ่
1. นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี 
2. นายเจนวิทย์  ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 
3. นายปิยะ  ภาตะนันท์ 

 
ผู้จัดการทั่วไปสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จ ากัด 

4. นายสมบัติ  กิจรัตนกาญจน์ ผู้จัดการ บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จ ากัด 
จังหวัดลพบุรี 

5. นายพัทธนันท์  สังข์ประไพ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จ ากัด 
จังหวัดลพบุรี 
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รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที ่
1. นายสุชาติ  ชาติวรรณ 

 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

2. นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

3. นางสาวจิตรเมธี  สายสุ่ม 
 

ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

4. นางนัฐชา  วงษ์ท้าว 
 

ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

5. นายชัยวัฒน์  พรแสน 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

6. นายจิตรเสน  จุติมา 
 

R.T. Wash Mania 
จังหวัดลพบุรี 

7. นายสมภพ  โสมาภา 
 

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท 
จังหวัดลพบุรี 

8. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ 
 

ผู้จัดการ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด จังหวัดลพบุรี 

9. นายกฤษ  ปั้นงา ประธานชุมชนประตูผี 
จังหวัดลพบุรี 
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รายละเอียด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ  

รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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แบบสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การด าเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560-2579)*  
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12 
 

 
 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*  
 
 

แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579)   
 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 
 

วงจรการควบคมุคุณภาพ (Deming Cycle: 
PDCA) 

 
 
 

แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน 
การจัดการอาชีวศึกษา 

 
 
 

SABER (System Assessment and 
Benchmarking for Education Results) 
(World Bank) 
 

 

 

 

ฉบับท่ี 1 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัย เทคนิคลพบุรี
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1*คน*ครูผู้สอน จํานวน 87 คน*เครือข่ายความร่วมมือ
ประกอบด้วย สถานประกอบการ 120 คน มหาวิทยาลัย 1 คน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 39 คน  
รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 248 คน 
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
2.  แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 

รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี 

3.  การสอบถามสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จะสอบถามในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1       
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา*องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา องค์ประกอบที่ 3*การดําเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ องค์ประกอบที่ 4 การกํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

4.  ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่าน 
หรือสถานศึกษาของท่าน 
  
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 

ฉบับท่ี 2 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
            ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน   
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ในช่องระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับความคิดเห็น  และสภาพ    
ความเป็นจริงของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัตงิาน 
มาก
ที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
   การจัดการอาชีวศึกษา  

     

1. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
    การจัดการอาชีวศึกษามีขั้นตอนการทํางานท่ีชัดเจน 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

2. มีการสร้างความเข้าใจถึงความจําเป็นในการสร้าง 
    เครือข่ายความร่วมมือ............................................... 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจถึง 
    การพัฒนาเครือข่ายแก่สมาชิกในองค์กร................... 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

4. มีการสร้างแรงจูงใจกับสมาชิกเครือข่ายความมือ 
   เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา................................ 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

5. มีการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
    ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง........................................ 
6. มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือที่เป็น 
    แหล่งวิชาการและแหล่งทรัพยากรเพื่อการให้ความ 
    ช่วยเหลือการจัดการอาชีวศึกษา.................................. 

 
……… 
 
 
……… 

 
……… 
 
 
……… 

 
……… 
 
 
……… 

 
……… 
 
 
……… 

 
……… 
 
 
……… 

7. มีการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็น 
   ระบบ.......................................................................... 
 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 
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สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัตงิาน 
มาก
ที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

    การจัดการอาชีวศึกษา 
     

8.  มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายใน 

    ลักษณะของกัลยาณมิตร........................................... 
9.  มีการรักษาความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

     ทุกระดับ.......................................……………………….. 

10. มีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

     การจัดการอาชีวศึกษา................................................ 
11. องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความครอบคลุม 

      บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง......................................... 
12. องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 

      บุคลากรที่มคีวามรู้และประสบการณส์ามารถ 

      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ............................... 
13. คณะกรรมการร่วมกันกําหนดเป้าหมาย นโยบาย  
     และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   
     การจัดการอาชีวศึกษา................................................ 
14. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเครือข่ายความ   
      ร่วมมือร่วมกันจัดทําข้อตกลงความร่วมมือและแนว  
      ทางการดําเนินงานการพัฒนาความร่วมมือ................ 
15. คณะกรรมการให้การส่งเสรมิและสนบัสนุน 

      การดําเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้ม ี

      ประสิทธิภาพ.............................................................. 
16. เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน 

      การจัดการอาชีวศึกษา................................................ 
17. มีการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา และร่วมกันตัดสินใจ 

      เกี่ยวกับเป้าหมายของการดําเนินงาน......................... 

 
......... 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
 
 

 
......... 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 

 
......... 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
 
 

 
......... 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 

 
......... 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
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สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัตงิาน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

    การจัดการอาชีวศึกษา 

     

18. มีการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อ 

     กําหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ...................... 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

19. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายความ 

     ร่วมมือท่ีควรทําร่วมกัน............................................... 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

20. ยอมรับเป้าหมายการทํางานทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วม 

      ของเครือข่ายความร่วมมือ.......................................... 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

21. กําหนดเป้าหมายใหม้ีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 

     อย่างต่อเนื่อง.............................................................. 
 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

22. คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

      มีการกํากับ ตดิตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม 

     วัตถุประสงค์………………………………………………………. 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 

23. มีการประสานหน่วยงาน/องคก์รเครือข่ายทีเ่ป็น 

     แหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพือ่การให้ความ 

     ช่วยเหลือ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 

 
 
……… 
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สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัตงิาน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. การด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา      

24. มีการวิเคราะห์ช่องว่างอุปสงค์อุปทานของผู้สําเร็จ 
     อาชีวศึกษา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

25.มีการพัฒนาหลักสูตร ปวช., ปวส. ให้มีคุณภาพ 
     สอดคล้องกับอุปสงค์ของผู้สําเร็จอาชีวศึกษา…  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

26. มีการพัฒนาหลักสตูร ปวช., ปวส. ให้มีคุณภาพ 
     สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ… 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

27. มีการเพิ่มหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ  
     ตลาดแรงงาน............................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

28. ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรยีนการสอน 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ.............................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

29. มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการจดัการเรียนการสอน 
     เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สําคัญสําหรับ 
     ผู้เรียน........................................................................ 
30. มีการพัฒนารูปแบบการวดัผลประเมินผล................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

  
 
.......... 

31. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
     การศึกษาอย่างต่อเนื่อง............................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

32. มีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้สื่อ  
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

33. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ ติดตาม และ 
     ประเมินผลการจดัการศึกษาวชิาชีพระยะสั้น............ 
34. มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนา/การใช้สื่อ 
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.................... 

 
......... 
 
……… 

 
......... 
 
……… 

 
......... 
 
……… 

 
......... 
 
……… 

 
......... 
 
……… 

35. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษา 
     อย่างมีความเป็นระบบ.............................................. 
 
 
 
 
 
 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัตงิาน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4. การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

     

36. มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จกลยุทธ์การพัฒนา 
      เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา......... 
37. มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จกลไกการขับเคลื่อน 
     ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา.... 
38. มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จการดําเนินการ 
     ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา................ 
39. มีระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน............ 
40. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
     เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคณุภาพการ 
     จัดการอาชีวศึกษา.................................................... 

 

......... 
 
 

......... 
 

......... 

......... 
 
 

......... 
 

 

......... 
 
 

......... 
 

......... 

......... 
 
 

......... 
 

 

......... 
 
 

......... 
 

......... 

......... 
 
 

......... 
 

 

......... 
 
 

......... 
 

......... 

......... 
 
 

......... 
 
 

 

......... 
 
 

......... 
 

......... 

......... 
 
 

......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
26 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
32 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เท่ากับ 0.880 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 
 N % 

Cases          Valid 
                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

 
      Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .880                    40 
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Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 
b13 
b14 
b15 
b16 
b17 
b18 
b19 
b20 
b21 
b22 
b23 
b24 
b25 
b26 
b27 
b28 
b29 
b30 
b31 
b32 
b33 
b34 
b35 
b36 
b37 
b38 
b39 
b40 

30.93 
30.77 
31.20 
31.13 
30.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.23 
31.83 
30.65 
30.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.23 
31.83 
30.65 
31.20 
30.93 
30.77 
31.20 
31.13 
30.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.23 
31.83 
30.65 
30.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.23 
31.83 

21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
21.506 
20.652 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
21.506 
20.652 
21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
21.506 
20.652 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
21.506 
20.652 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.725 

.790 

.781 

.761 

.732 

.951 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.961 

.932 

.951 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.725 

.790 

.781 

.761 

.732 

.951 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.961 

.932 

.951 

.872 

.880 

.856 

.854 

.861 

.875 

.873 

.846 

.849 

.850 

.871 

.867 
951 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.961 

.932 

.872 

.880 

.856 

.854 

.861 

.875 

.873 

.846 

.849 

.850 

.871 

.867 
951 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.961 

.932 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่*ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา รวมจํานวน 
5 คน ดังนี้ 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์
ในมหาวิทยาลัย*มีประสบการณ์อย่างน้อย*5*ปี จํานวน 2 คน 2) เป็นผู้บริหารจากสถานประกอบการ/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสบการณ์*ไม่น้อยกว่า*3*ปี จํานวน 3 คน 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................  
 1.2 ตําแหน่ง.................................................................................................................. ... 
 1.3 หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................  
 1.3 หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................  
 1.4 สัมภาษณ์วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ....................................... ................. 
       เริ่มสัมภาษณ์เวลา...................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................น. 
 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร    
  ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ควร
ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง และแต่ละด้านมีวิธีดําเนินการอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
  ประเด็นที่ 2 ด้านกลไกขับเคลื่ อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ควรกําหนดเป้าหมายอย่างไรบ้าง ควรประกอบด้วยใครบ้าง และควรมีหน้าที่อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ฉบับท่ี 3 
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  ประเด็นที่ 3 ด้านการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ ควรประกอบด้วยด้านใดบ้าง และแต่ละด้านมีวิธีการดําเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
  
  ประเด็นที่ 4 ด้านการกํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ควรประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนมีวิธี   
การดําเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
  
 
            ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 

 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 ผู้ดําเนินการวิจัย 
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  แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
องค์ประกอบที่ 1  
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา (การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจการสร้างศักยภาพ) 

 

 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 2   
กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  
การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 4  

การติดตามประเมินผล 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เพื่อการยกร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 2 คน และบุคคลในหน่วยงาน/

องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน        

2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จํานวน 1 คน ผู้แทนจากกลุ่มอาชีพ จํานวน 1 คน และผู้แทน

ชุมชน จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน 

 

ค าชี้แจง  

 1. การสนทนากลุ่มในครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบ  (ร่าง) รูปแบบ 

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                   

มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

             องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
              องค์ประกอบที่ 2  กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ

อาชีวศึกษา 

    องค์ประกอบที่ 3  การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

    องค์ประกอบที่ 4  การกํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 2. การดําเนินการสนทนากลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

   2.2 สถานที่ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

   2.3 ผู้ดําเนินการสนทนากลุ่ม คือ นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

          2.4 ผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่ม  

   2.5 ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 

   2.6 การสนทนาเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

 

 

ฉบับท่ี 5 
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        2.6.1 อธิบายจุดประสงค์ กระบวนการในการซักถาม การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จะเป็น

ความลับโดยไม่เปิดเผยชื่อสกุลของผู้ร่วมสนทนา  

 1) การสังเคราะห์องค์ประกอบร่างรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สังเคราะห์โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎี

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560–2579) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA)* 

และแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา และ SABER (System 

Assessment and Benchmarking for Education Results)  

       2) ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพราะจะไม่มีการอ้างอิงรายบุคคลว่าใคร

เป็นคนพูด แต่จะนําเสนอความคิดเห็นเป็นภาพรวม 

 

หัวข้อสนทนากลุ่ม 

  1. จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร (Documentary Synthesis)  พบประเด็นที่ควร

นํามาจัดทําร่าง “รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” มีประเด็นสําคัญใดบ้าง  

  ประเด็นที่ 1………………………………………………………………………………………………………… 
  ประเด็นที ่2…………………………………………………………………………………………………………  
  ประเด็นที ่3………………………………………………………………………………………………………….*  
  ประเด็นที ่4…………………………………………………………………………………………………………* 
  2. จากประเด็นสําคัญที่เหมาะสมที่จํามาจัดทําร่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สามารถสรุปรวมได้เป็นองค์ประกอบ

อะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมใดบ้าง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.1 สรุปองค์ประกอบการพัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 4 องค์ประกอบ คือ  
 2.1.1 องค์ประกอบที่ 1………………………………………………………………………………….* 

          กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย………………………………………………………  
 2.1.2 องค์ประกอบที่ 2………………………………………………………………………………….* 

          กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย………………………………………………………  
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 2.1.3 องค์ประกอบที่ 3………………………………………………………………………………….* 

          กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย………………………………..……………………  
 2.1.4 องค์ประกอบที่ 4………………………………………………………………………………….* 

          กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย………………………………………………………  
 
        2.2 ปัญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการตามองค์ประกอบต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

 

                                                        ขอขอบคุณท่ีให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม 

 
    เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



383 

แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ 
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อย 

ข้อใดข้อหนึ่ งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็นนักวิชาการหรือครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  3) เป็น

นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือ ด้านการ

พัฒนากลยุทธ์ ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประเมินใน 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้  
 ความเหมาะสม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ใน 4 องค์ประกอบ     
1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วย
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย  
ความร่วมมือ 4) การกํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 ความเป็นไปได้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ระบุไว้ในรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ 
 2. การประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย   
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน 

  เรวัช  ศรีแสงอ่อน 
                                                                            ผู้ดําเนินการวิจัย 

ฉบับท่ี 6 
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ 
            ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความ ว่ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ    
             การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและกรุณาทํา 
            เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 
            พิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้    
 ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ 

และแนวคิดทฤษฎี*จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560–2579)*

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 

(2560–2579) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle 

: PDCA)* และแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  และ SABER 

(System Assessment and Benchmarking for Education Results) 

 ประเด็นที่  2 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ใน รูปแบบ         

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานสภาพและการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

          

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจําเป็น 

 ในการสร้างเครือข่าย  

          

2. การพัฒนาแรงจูงใจ           

3. การพัฒนาศักยภาพ           

4. การบริหารจัดการเครือข่าย           

5. การพัฒนาความสมัพันธแ์ละการรกัษา 

    ความสมัพันธอ์ย่างต่อเนื่อง 

          

องค์ประกอบท่ี 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
          

6. คณะกรรมการร่วมในการบริหารเครือข่าย 

    ความร่วมมือการจดัการ 

          

7. การจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการ 

    อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

          

8. การระดมทรัพยากรและความรว่มมือ 

    สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

          

องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการ

จัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

          

9.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์   

     อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วย 

     เครือข่ายความร่วมมือ 

          

10. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้

     ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

          

11. การพัฒนาการวัดและประเมนิผลด้วยเครือข่าย 

     ความร่วมมือ 

          

12. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

     ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

          

13. การพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 

     ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ

จัดการอาชีวศึกษา 

          

14. การกําหนดตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาเครือข่าย 

     ความร่วมมือการจัดอาชีวการศึกษา 

          

15. การกํากับติดตามประเมินผล           
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่าย ปีการศึกษา 2562 จํานวน 19 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 

                                                          ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 8 

667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษา     ผู้แทนครู หรือคณาจารย์ 
        ผู้แทนผู้ปกครอง      ผู้แทนองค์กรชุมชน   
        ผู้แทนองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่น    ผู้แทนศิษย์เก่า 
                         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
         ผู้แทนสถานประกอบการ     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือ  
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        5   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี..................................   

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   ของโครงการ..................................................................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการหรือกิจกรรม................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม....... ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
   เครือข่าย........................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผดิชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทราบ... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการ........................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงาน 
   ตามโครงการ.................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ในเวลาระยะ*3*ปี มีแผนการพฒันาเครือข่ายความ 
    ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา*เพื่อให้เกิดการพัฒนา  
    เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง……………………….. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
    และเอกชนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนา  
    การจัดการอาชีวศึกษา………………………………………….. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

11. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอํานวยความสะดวก 
     ในการสืบค้นและส่งผ่านการตดิต่อหรือความต้องการ 
     ระหว่างเครือข่าย…………………………………………………  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

12. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
     หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิด 
     การพัฒนาแนวคิดนําไปสู่การพัฒนาการจัดการ 
     อาชีวศึกษา…………………………………………………………. 
 

 
 
 
……… 

 
 
 
……… 

 
 
 
……… 

 
 
 
……… 

 
 
 
……… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้  

 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือเท่ากับ 0.833 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 
 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .833                    12 

 
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 

34.39 
35.77 
36.20 
33.13 
34.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
32.23 
31.83 
30.65 

21.234 
21.506 
20.652 
21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.725 

.790 

.781 

.761 

.732 

.951 

.872 

.880 

.856 

.854 

.861 

.875 

.873 

.846 

.849 

.850 

.871 

.867 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย 
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 19 คน 

 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบบันทึก มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตาม
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเพ่ือขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 9 

667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบบันทึก 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษา     ผู้แทนครู หรือคณาจารย์ 
        ผู้แทนผู้ปกครอง      ผู้แทนองค์กรชุมชน   
        ผู้แทนองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่น    ผู้แทนศิษย์เก่า 
                         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
      ผู้แทนสถานประกอบการ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
           ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการ 

            แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 

เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 

   อาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 

   ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง............................................ 

 
 

......... 

 
 

........ 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

2. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 

   และเอกชนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการจัดการ 

   อาชีวศึกษามากขึ้น....................................................... 

 
 

......... 

 
 

........ 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

3. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใน 

   การสืบค้นและส่งผา่นการตดิตอ่ระหว่างเครือข่าย........ 

 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 

4. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/ 

   องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ให้เกิดการพัฒนา 

   แนวคิดนําไปสู่การพัฒนาการจดัการอาชีวศึกษา........... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 

 
ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................... .......................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากร 
และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2562 จํานวน 
50 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                          ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 10  

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
                         ลูกจา้งชั่วคราวทําหน้าที่สอน    
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ    
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระดมทรัพยากรและ

ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        5   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโครงการระดม 
   ทรัพยากรและความร่วมมือสนบัสนุนการพัฒนา 
   เครือข่ายความร่วมมือ   

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

2. การดําเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและความ 
   ร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือ 
   สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
   เครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผดิชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทราบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
   การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงาน 
   ตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
   สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. มีจํานวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ* 
   ร่วมระดมทรัพยากรและความรว่มมือสนับสนุนการ 
   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

10. มีแผนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการ
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
 ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

11. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและ
 เอกชนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการระดม ทรัพยากร
 และความร่วมมือสนับสนุนการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

 

........ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

12. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการระดมทรัพยากร
 และความร่วมมือสนับสนุนการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

 

........ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากร 

และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากร 
และความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเท่ากับ 0.806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .806                    12 

 
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 

31.20 
31.30 
30.93 
30.77 
31.20 
31.13 
30.83 
31.40 
31.23 
30.23 
31.02 
30.12 

21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
20.423 
21.865 

.735 

.814 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 
862 

.875 

.761 

.753 

.853 

.872 

.980 

.856 

.854 

.961 

.875 

.973 

.846 

.949 

.850 

.758 
       .862 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



401 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากรและ   
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 50 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน     
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบบันทึก มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 11 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบบันทึก 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
            ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน   
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
           สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการระดม    
            ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
 เพิ่มขึ้น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการระดมทรัพยากร
 และความร่วมมือ เพื่อให้เกดิการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
 อย่างต่อเนื่อง 

 
 
......... 

 
 
........ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
 และเอกชนมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
 มากขึ้น 

 
 
......... 

 
 
........ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใน 
 การสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อระหว่างเครือข่ายความ  
 ร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/ 
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการะดมทรัพยากรและ 
 ความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ       
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ  

ปีการศึกษา 2562 จํานวน 85 คน  

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 12
ประเมินผล0 667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 



405 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
  ชาย     
  หญิง 
 2. อายุ 
  ต่ํากว่า 30 ปี 
  30 – 39 ปี     
  40 – 49 ปี 
  50 ปีขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี     
  สูงกว่าปริญญาตรี 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูผู้สอน    
                     อศจ. ลพบุรี 
                     เครือข่ายความร่วมมือ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน

ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการสัมมนา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนดาํเนินงาน
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
2. การดําเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์สังเคราะห์
 ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเรจ็การอาชีวศึกษาด้วย
 เครือข่ายความร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
......... 

 
 

......... 

 
......... 

 
 

......... 

 
......... 

 
 

......... 

 
......... 

 
 

......... 

 
......... 

 
 

......... 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
 โครงการสัมมนาวเิคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
 อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 
4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
 เครือข่ายความคิด 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผดิชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
 โครงการสัมมนาวเิคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
 อุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศกึษาด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 
 
 

......... 

 
 
 

......... 

 
 
 

......... 

 
 
 

......... 

 
 
 

......... 
7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ
 โครงการสัมมนาวเิคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
 อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ......... ......... ......... ......... ......... 
8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานตาม
 โครงการสัมมนาวเิคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
 อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ9.
 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
 ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือขา่ยความร่วมมือมีความ
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว ้

......... ......... ......... ......... ......... 

10 สัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
 ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือขา่ยความร่วมมือ มีความ
 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
 เครือข่ายความร่วมมือ 

......... ......... ......... ......... ......... 

11. วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการ
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ*มีความสอดคล้อง และ  
 ความเหมาะสม 

......... ......... ......... ......... ......... 

12. วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการ
 อาชีวศึกษาด้วยครือข่ายความร่วมมือ เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

......... ......... ......... ......... ......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 

อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เท่ากับ 0.825 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .825                    12 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 

31.20 
31.30 
30.93 
30.77 
31.20 
31.13 
30.83 
31.40 
31.23 
30.23 
31.53 
30.85 

21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
24.768 
23.434 

.735 

.814 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.862 

.875 

.761 

.745 

.953 

.872 

.980 

.856 

.854 

.961 

.875 

.973 

.846 

.949 

.850 

.845 

.764 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะหช์่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบรายงาน คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ  
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 85 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะหช์่องว่างของ  
อุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของ อุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตามรูปแบบ  ตามรูปแบบ การพัฒนาเครือข่ายขอความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 13 

 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ครูผู้สอน    
                         อศจ. ลพบุรี 
                         เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่ 2 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะหช์่องว่างของ        
           อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการระดม   

ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือการสมัมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
 ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเรจ็การอาชีวศึกษาด้วย
 เครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสมัมนาวิเคราะห์ 
 สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการ
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
 เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 
......... 

 
 
 
........ 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
 และเอกชนมีบทบาทในการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห ์  
 ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเรจ็การอาชีวศึกษาด้วย  
 เครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
 
......... 

 
 
 
........ 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

4. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใน 
 การสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อระหว่างเครือข่ายความ 
 ร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/ 
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการสัมมนาวิเคราะห์ 
 สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้สําเร็จการอาชีวศึกษา  
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

ข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ  

ปีการศึกษา 2562 จํานวน 75 คน  

 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                          ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 14 

121212....

6667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ครูผู้สอน    
        อศจ. ลพบุรี 
                         เครือข่ายความร่วมมือ    
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความ

ร่วมมือ    
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        5   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา  
   หลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ด้วยเครือข่ายความ 
   ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี   

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   ของโครงการหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ด้วย   
   เครือข่ายความร่วมมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูด้้วย 
   เครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
   เครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผดิชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทราบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูด้้วย 
   เครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงาน 
   ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. มีจํานวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ* 
   ร่วมพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ด้วย 
    เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรเีพิ่มขึ้น   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. ในเวลาระยะ*3*ปี มีแผนการพัฒนาหลักสตูรและ 
     กระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือต่อ   
     การจัดการอาชีวศึกษา*เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
     เครือข่ายความร่วมมืออย่างตอ่เนื่อง 

......... 
 
 
 

......... 
 
 
 

......... 
 
 
 

......... 
 
 
 

......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

11. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
    และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสตูรและ 
    กระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

......... 
 
 

......... 
 
 

......... 
 
 

......... 
 
 

......... 
 
 

12. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอํานวยความสะดวก 
     ในการสืบค้นและส่งผ่านการตดิต่อหรือความต้องการ 
     ระหว่างเครือข่ายความร่วม 

......... 
 
......... 

......... 
 
......... 

......... 
 
......... 

......... 
 
......... 

......... 
 
......... 

13. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
 และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การพฒันาการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับ 0.831 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .831                    13 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 
b13 

30.93 
30.77 
31.20 
31.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.83 
30.23 
31.13 
30.65 
30.83 

21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
21.506 
20.668 
21.234 
19.528 
20.652 
21.937 

.735 

.732 

.704 

.951 

.862 

.725 

.790 

.781 

.875 

.761 
.814 

.732 

.862 

.880 

.856 

.850 

.854 

.861 

.846 

.875 

.873 

.849 

.872 

.871 

.867 
951 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ  
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 75 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตามรูปแบบ           
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฉบับที่ 15 

667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ํากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ครูผู้สอน    
        อศจ. ลพบุรี 
                         เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมร่วมโครงการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือการพฒันาหลักสตูรและ 
   กระบวนการเรยีนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 

......... ......... ......... ......... ......... 

2. มีแผนการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมืออยา่งต่อเนื่อง 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
   และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสตูรและ    
   กระบวนการเรยีนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือมากขึ้น 

 
 
......... 

 
 
........ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใน 
   การสืบค้นและส่งผา่นการตดิตอ่ระหว่างเครือข่าย  
   ความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/ 
   องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ให้เกิดการพัฒนา 
   หลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ด้วยเครือข่ายความ 
   ร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

ข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จํานวน 150 คน  
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 16 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
  ชาย     
  หญิง 

 2. อายุ 
  ต่ํากว่า 30 ปี 
  30 – 39 ปี     
  40 – 49 ปี 
  50 ปีขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี     
  สูงกว่าปริญญาตรี 

 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ครูผู้สอน    
    อศจ. ลพบุรี 
                     เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการพัฒนา   
การวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ดําเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย 
   เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
2. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
   ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือ 

 
 
......... 
 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ 
   ร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
   เครือข่าย 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงาน 
   โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ 
    วตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
10 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับความ 
    ต้องการของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 
 
......... 

 
......... 
 
......... 

 
......... 
 
......... 

 
......... 
 
......... 

 
......... 
 
......... 

11. ลักษณะส่วนประกอบต่าง*ๆ*ของการวัดและ 
     ประเมินผล*เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม  
     การเรียนการสอน และการวัดผล*มีความสอดคล้อง 
     และความเหมาะสม 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

12. การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปในทางที่ถูกต้อง  

 
 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับ 0.813 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .813                    12 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 

30.77 
31.20 
30.65 
30.83 
31.20 
31.30 
31.23 
30.93 
30.23 
31.40 
31.83 
31.13 

21.937 
23.082 
20.924 
21.444 
21.292 
20.652 
21.407 
20.668 
21.234 
22.938 
21.506 
19.528 

.814 

.951 

.732 

.735 

.725 

.790 

.875 

.862 

.781 

.761 

.732 

.704 

.875 

.867 

.854 

.880 

.861 

.873 

.846 

.872 

.849 

.850 

.871 

.856 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก ได้แก่ ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 

จํานวน 150 คน  

 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตามรูปแบบ การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉบับท่ี 17 
667 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ครูผู้สอน    
        อศจ. ลพบุรี 
                         เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การวัดและประเมินผลหลักสตูรมีความสอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว ้

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกับความ 
    ต้องการของผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวัดและ 
   ประเมินผล เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
    การเรียนการสอน และการวัดผล มีความสอดคล้อง   
    และความเหมาะสม 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

4. การบริหารงานวิชาการและบรหิารงาน การวัดและ   
   ประเมินผล เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

......... ......... ......... ......... ......... 
 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จํานวน 30 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 

                                                                                                                
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 18  

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                         50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
            ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน   
                         นักเรยีน นักศึกษา 
                         เครือข่ายความร่วมมือ   
    
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือ  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  โดยมี เกณฑ์            
การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโครงการพัฒนาสื่อ   
   นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   ของโครงการโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
   เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
   การศึกษาด้วยเครือข่ายความรว่มมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก    ......... ......... ......... ......... ......... 
6. ผู้รับผดิชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
   ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ให้ผูม้ีส่วนได ้
   ส่วนเสียทราบ 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
   การศึกษาด้วยเครือข่ายความรว่มมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือไดร้ับประโยชน์จาก    
   การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
   ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 10. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
     ทางการศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ 
11. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
     ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
     สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 
12. มีผู้สําเร็จการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   
     เทคโนโลยีทางการศึกษาใหส้อดคล้องกับความ 
     ต้องการของสถานประกอบการและเครือข่าย 

 
 
......... 
 
 
......... 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
......... 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 
 
......... 

 
 
......... 
 
 
......... 
 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับ 0.802 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .802                    12 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 

31.23 
32.23 
34.39 
31.40 
35.77 
36.20 
32.23 
34.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 

21.937 
21.234 
21.506 
20.652 
21.444 
21.506 
20.668 
21.407 
22.938 
20.924 
21.292 
19.528 

.862 

.735 

.814 

.704 

.732 

.875 

.981 

.862 

.961 

.725 

.790 

.790 

.875 

.872 

.880 

.856 

.862 

.854 

.861 

.981 

.875 

.873 

.846 

.849 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก คือ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จํานวน 30 คน 
 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง   
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตาม
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี 

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 19 
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ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
            ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน   
                         นักเรยีน นักศึกษา 

         เครือข่ายความร่วมมือ   
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ตอนที่ 2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
   ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
   ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
   สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือไดร้ับประโยชน์จาก    
   การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ผู้สําเร็จการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   

    เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ 

    ต้องการของสถานประกอบการและเครือข่ายความ 

    ร่วมมือ ......... ......... ......... ......... ......... 

 
ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



438 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 

จํานวน 60 คน  

 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                          ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 20 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
       ครูผู้สอน    
       อศจ. ลพบุรี 
                        เครือข่ายความร่วมมือ 
    
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือ    
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบ การ

นิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        5   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนดาํเนินงาน
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพฒันาระบบการนเิทศ
 ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   ของโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 
   ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ 
   โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5. โครงการฯ เกดิจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
   เครือข่ายความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผดิชอบโครงการฯ มีการรายงานผล 
   การดําเนินงานของโครงการหรอืกิจกรรม 
   ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงาน 
   ตามโครงการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 
   ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
9. เครือข่ายความร่วมมือ/สถานประกอบการ* 
   มีการพัฒนาระบบการนิเทศตดิตามและประเมินผล 
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 
 
........ 
 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
........ 

 
 
......... 
 
 
........ 

10. มีแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ 
    ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
    อย่างต่อเนื่อง 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

11. เครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนมีบทบาท 
    ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการนิเทศ 
    ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

12. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอํานวยความสะดวก 
    ในการพัฒนาระบบการนิเทศตดิตามและประเมินผล 
    ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

13. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
    หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิด 
    การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
    ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
 
 

 

 

........ 

 

 

........ 

 

 

........ 

 

 

........ 

 

 

........ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้  

 

 
 
 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ      
การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เท่ากับ 0.840 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .840                    13 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 
b13 

31.83 
30.93 
30.77 
31.20 
31.13 
30.65 
30.83 
31.40 
31.40 
31.23 
31.20 
30.23 
31.30 

21.506 
22.938 
20.668 
20.652 
21.444 
21.234 
21.234 
21.407 
23.082 
20.668 
20.924 
21.292 
21.937 

.790 

.875 

.932 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.961 

.725 

.735 

.790 

.862 

.790 

.872 

.867 

.875 

.880 

.846 

.856 

.854 

.862 

.861 

.875 

.873 

.849 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 ผู้ท าแบบบันทึก คือ ครูผู้สอน อศจ. ลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 

จํานวน 60 คน  

 
ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ที่ใช้ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ตาม
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเพ่ือขับ เคลื่ อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบบันทึก 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
       ครูผู้สอน    
       อศจ. ลพบุรี 
                        เครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่  2 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
ชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านก่อน/เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือการโครงการพัฒนาระบบ 
   การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ 
   ร่วมมือเพิ่มข้ึน 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. มีแผนการพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและ 
   ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิด 
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
......... 

 
 
........ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
   และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาระบบการนิเทศ 
   ติดตามและประเมินผลด้วยเครอืข่ายความร่วมมือ 
   มากขึน้ 

 
 
 
......... 

 
 
 
........ 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

4. มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอาํนวยความสะดวกใน 
   การพัฒนาระบบการนเิทศติดตามและประเมินผล 
   ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลยัเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/ 
  องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ให้เกิดการพัฒนาระบบ 
  การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
  ความร่วมมือ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จาการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

(GPA) 
1/2561 

(GPA) 
2/2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

(GPA) 
1/2562 

(GPA) 
2/2562 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. เทคนิคเครื่องกล        
2. ไฟฟ้ากําลัง        

3. เทคนิคการผลิต        

4. ก่อสร้าง        

5. อิเล็กทรอนิกส์        

6. การตลาด        

7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        

8. การจัดการโลจิสติกส์        

9. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์        

10. เทคนิคอุตสาหกรรม        

เฉลี่ย        
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

   
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/

องค์กรเครือข่าย จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20  คน 
 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความสําเร็จของ         
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check 
List) 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
 2.  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จะสอบถามเกี่ยวกับด้านเครือข่าย
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
และด้านเครือข่ายชุมชน 
 3.  ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่าน
หรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 

 
 
 

ฉบับท่ี 23 

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 



449 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1.  เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2.  อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี   
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
                         ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน 
                          บุคคลในหน่วยงาน 
                          องค์กรเครือข่าย 
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ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบคําถามว่า มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  
            ที่เก่ียวข้องกับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
             ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับ 
            การปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับการปฏิบัติตามความหมาย   
            ต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง มีความสําเร็จในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความสําเร็จในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีความสําเร็จในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความสําเร็จในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีความสําเร็จในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน      
1. มีภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากข้ึน..... ......... ........ ......... ......... ......... 
2. ภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชมุกับเครือข่ายใน 
   การกําหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและ 
   การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย........................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
3. ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกบัเครือข่ายใน 
   การวางแผนกําหนดโครงการ/กจิกรรมที่ควรทํา........... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

4. ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมประชุมสมัมนาในด้าน 
   ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
5. ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร 
   ทางการศึกษาร่วมกัน................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

6. ภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุนในการพัฒนา 
   การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้ให้มีคุณภาพ............. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

ด้านเครือข่ายสถานประกอบการ      
7. มีสถานประกอบการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมากขึ้น.... ......... ........ ......... ......... ......... 
8. สถานประกอบการเข้ามาร่วมกบัเครือข่ายใน 
   การวางแผนกําหนดโครงการ/กจิกรรมที่ควรทํา............ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. สถานประกอบการเข้ามาร่วมประชุมสมัมนาในด้าน 
   ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง..................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
10. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการใช้ 
   ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน.................................... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

11. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
   การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคณุภาพ.............................. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

ด้านเครือข่ายกลุ่มอาชีพ      
12. มีกลุ่มอาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย 
   มากขึ้น......................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
13. เครือข่ายกลุ่มอาชีพมาร่วมประชุมกับเครือข่ายใน 
   การกําหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ ............... ......... ......... ......... ......... ......... 
14. เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
   ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
15. เครือข่ายกลุ่มอาชีพให้ความรว่มมือในการใช้    
   ทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร   
   บุคคลร่วมกัน............................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

16. เครือข่ายกลุ่มอาชีพเข้ามาร่วมกันพัฒนาและ 
   เพิ่มหลักสตูรตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
   ผู้เรียน……………………................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
ด้านเครือข่ายชุมชน      
17. มีชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายมาก
ขึ้น................................................................ 

     

18. เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง.......................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
19. เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมอืในการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกัน......................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

20. เครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาและเพิ่มหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และผูเ้รียน......................................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

  

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
เท่ากับ 0.835 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .835                    20 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 
b13 
b14 
b15 
b16 
b17 
b18 
b19 
b20 

32.30 
30.23 
30.23 
31.83 
30.23 
31.83 
30.65 
30.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
30.23 
31.83 
30.23 
31.83 
30.65 
30.83 
31.40 
31.20 

21.938 
21.407 
19.528 
20.668 
23.444 
23.082 
21.924 
21.292 
21.937 
21.234 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
21.234 

.735 

.787 

.781 

.771 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.725 

.790 

.781 

.761 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.832 

.830 

.836 

.844 

.821 

.823 

.816 

.819 

.822 

.811 

.872 

.830 

.856 

.854 

.841 

.845 

.853 

.846 

.849 

.842 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 12 คน และบุคคลในหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่าย จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 20  คน 
ค าชี้แจง 
 1.  จุดมุ่งหมายของแบบสอบถามนี้เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2. แบบประเมินนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check list)  
 ตอนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1  ความเหมาะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ใน 4 องค์ประกอบ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 2) กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 3) การ
ดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 4) การกํากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
      2.2  ความเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนนํารูปแบบไปใช้ว่า โอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
ประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ 
    2.3  ความเป็นประโยชน์ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้นํารูปแบบไปใช้ ว่าผลจากการนํา
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี ไปใช้ในสถานศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 3.  การประเมินรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

ฉบับท่ี 24 

667 
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 4.  ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีต่อไป  

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน 

 
 
 

 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ํากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้าราชการครู    
        พนักงานราชการ ทําหน้าที่สอน 
            ลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน 
        บุคคลในหน่วยงาน 
                         องค์กรเครือข่าย   

เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

ผู้ดําเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 2   การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี 

ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาข้อความว่ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ   

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีคุณภาพอยู่ในระดับใด และกรุณาทํา

เครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรูปแบบฯ  โดยกําหนดเกณฑ์

ดังต่อไปนี้  

    5  หมายถึง มากที่สุด 
    4  หมายถึง มาก 
    3  หมายถึง ปานกลาง 
    2  หมายถึง น้อย 

1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความเหมาะสม      

1 รูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

2 รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและภารกจิการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

3 รูปแบบนี้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษาที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติได ้

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

4 การดําเนินงานขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือของรูปแบบนี้มีความเหมาะสม ครอบคลมุถึงคุณภาพของผูเ้รียน 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

5 รูปแบบนี้มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

6 รูปแบบนี้ได้ระบุกระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือได้
อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

7 รูปแบบนี้มีองค์ประกอบย่อยและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบตัิได้ 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

8 รูปแบบนี้สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ..... ..... ..... ..... ..... 
9 รูปแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบผลสําเรจ็ในการนําไปปฏิบตัิ 

ในสถานการณ์จริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความเป็นไปได้      

10 มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

11 การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ มีขั้นตอนท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

12 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย และแนวทางปฏิบัติ ท่ีกําหนดไว้ใน
รูปแบบ สามารถนําไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

13 รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นน้ีทําให้บุคลากรที่นํารูปแบบไปใช้ สามารถปฏบิัติงาน
ได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบตัิงาน 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 
 

ด้านความเป็นประโยชน์       

14 การดําเนินงานตามรปูแบบฯ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และเครือข่ายความร่วมมือ 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

15 การนํารูปแบบไปใช้จะทําให้สถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

16 รูปแบบนี้ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมสีมรรถนะทางการเรียน ..... ..... ..... ..... ..... 
17 รูปแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และ

คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



458 

 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

 ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เท่ากับ 0.808 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
                        Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases          
Valid 

                          
               Excludeda 

                      Total 

     30 
      
        0 
      30 

   100.0 
 
      0 
    100.0 

                    a. Listwise deletion based on all 
                  b. variables in the procedure 
 

                   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

 
N of Items 

                         .808                    17 

 
Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

b10 
b11 
b12 
b13 
b14 
b15 
b16 
b17 

34.39 
35.77 
36.20 
33.13 
34.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 
32.23 
31.83 
30.65 
32.83 
31.40 
31.20 
31.30 
31.23 

21.234 
21.506 
20.652 
21.444 
23.082 
20.924 
21.292 
21.937 
22.938 
21.407 
19.528 
20.668 
21.234 
21.506 
20.652 
21.937 
22.938 

.735 

.814 

.704 

.732 

.862 

.875 

.725 

.790 

.781 

.761 

.732 

.951 

.862 

.875 

.925 

.790 

.981 

.872 

.880 

.856 

.854 

.861 

.875 

.873 

.846 

.849 

.850 

.871 

.867 
951 

.862 

.875 

.925 

.790 
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แบบรายงานจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ลงนามเมื่อ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ฉบับท่ี 25 

667 
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แบบรายงานรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ หลักฐาน 
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ฉบับท่ี 26 

667 
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M 
M 
M 
M 
M 
 

ภาคผนวก ค 
รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติโครงการ  

รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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คู่มือการปฏิบัติโครงการ  
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการโดย 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติ โครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการวิจัย ที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี*เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี (2560-2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ *12.แผนการศึกษา
แห่งชาติ(พ.ศ.*2560-2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579)*แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ และ 
SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) ซึ่ งประกอบด้ วย 
4 องค์ประกอบจ านวน 7 โครงการ ได้แก ่
 องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่
โครงการที่ 1 โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
          องค์ประกอบที่ 2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ได้แก่ โครงการที่ 2 โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
          องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ได้แก่ 
โครงการที่ 3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่  4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 
    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ    
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป 

 
เรวัช  ศรีแสงอ่อน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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หลักการ 
 
 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม     
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะร่วมกัน  
ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง มีทักษะในงานอาชีพนอกเหนือจากต ารา
เรียน สามารถท างานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2560-2579 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จึงได้ด าเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา ด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาการวัดและประเมินผล พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบ  
การนิเทศติดตามและประเมินผล โดยใช้การวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ*แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560-2579)*แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560-2564)*แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*และแนวคิด
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ของ  ปาริชาติ*วลัยเสถียร*(2550)      
เสรี*พงศ์พิศ (2558) ภัทรวรรธน์*นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) เวสลี่ย์ (Wheatly,*1999)*อี.*มาร์ค*แฮนสัน 
(E.*Mark*Hanson,*2003) แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ต่างประเทศ โดยการศึกษาแนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แนวคิด
หลักการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และ SABER (System Assessment and Benchmarking 
for Education Results) ของ Tan, Jee Peng (World Bank, 2011) รายละเอียดวิธีการเข้าร่วม
โครงการ ในเรื่องเนื้อหาและการด าเนินงาน เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ โดยการประเมิน 
ความพึงพอใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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วัตถุประสงค์ 
 

          คู่มือในการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ      
การจัดการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และจัดการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 

4. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

5. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาการ
วัดและประเมินผล 

6. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และร่วมมือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือ มีความรู้และด าเนินการพัฒนา   
ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล   
          ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันไปใช้ในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้   
ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ของเครือข่าย  มีความรู้       
มีทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ด้านปัจจัย (Input) 

1. คณะกรรมการด าเนินการร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน  การบริหาร

สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
1.2 นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบด้าน  การบริหาร

สถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน*และด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
1.3 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
1.4 ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 

      2.  ครูผู้สอน ประกอบด้วย 
  ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ร่วมกิจกรรมในโครงการตามองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
      3.  ผู้เรียน เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
           นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมในโครงการ
ตามองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
      4.  เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 

4.1  ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
4.2  ผู้แทนจากสถานประกอบการ  
4.3  ผู้แทนกลุ่มอาชีพ  
4.5  ผู้แทนชุมชน 

 5. งบประมาณ ในการด าเนินโครงการ จากงบประมาณของสถานศึกษา 
ด้านกระบวนการ (Process)  ประกอบด้วย 
       1.   ขอบข่ายการจัดการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
           1.1  กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.2 กลไกขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 1.4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
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      2.  การจัดวางระบบ โดยใช้ 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ*20*ปี*(2560-2579)* 
 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่*12.แผนการศึกษาแห่งชาติ*(พ.ศ.*2560–2564)* 
 2.3 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา (2560-2579)  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.5 วงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle: PDCA)*และแนวคิดการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.6 SABER (System Assessment and Benchmarking for Education Results) 

(World Bank)  
      3.  จุดเน้น ใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม SABER (System Assessment and 
Benchmarking for Education Results) (World Bank) 
           มิติที่ 1 กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านทิศทาง (Direction)  
  2)  ด้านแผนงาน (Planning)  
  3)  ด้านประสานความร่วมมือ (Coordination)  
   มิติที่ 2 การจัดระบบงาน (System Oversight) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Standards and Quality)  
  2)  ด้านโปรแกรม (Programs)  
  3)  ด้านทรัพยากร (Resources)  
   มิติที่ 3 การด าเนินงาน (Service Delivery ) มี 3 กลไกขับเคลื่อน (Drivers) คือ  
  1)  ด้านเนื้อหา (Content)  
  2) ด้านแรงจูงใจ (Incentives)  
  3) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  
ด้านผลลัพธ์ (Output) 
    1.  ด้านความรู้จากการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ      
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 

 1.3 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ        
การอาชีวศึกษา 

1.4 มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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1.5 มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 1.6 มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.7 มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือพัฒนาระบบการ นิเทศติดตามและประเมินผล 
 2. การประเมินผลที่ได้จากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.2 ความคิดเห็นความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2.4  จ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใช้ รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 2.5 รางวัลที่ ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ         
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 3. เงื่อนไขของความส าเร็จในการน าคู่มือไปใช้ 
           คู่มือการปฎิบัติโครงการ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ    
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ไปใช้ในทางปฏิบัติ มีเงื่อนไขของความส าเร็จ ดังนี้ 
          1.  ผู้บริหารควรเข้าใจสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
 2.  ผู้บริหารควรเข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แต่ละองค์ประกอบ 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาที่น ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไปใช้ ควรเตรียมบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความพร้อม
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การท างานเป็นทีม การร่วมมือกันท างาน โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.  สถานศึกษาที่จะน ารูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ        
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรก าหนดระยะเวลาเพ่ือก ากับ
ติดตามและประเมินผลที่แน่นอน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
5. หลักการและเหตุผล 
      โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการเครือข่าย โดยมีเป้าหมาย 
มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  ให้ เกิดการพัฒนาเครือข่าย         
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐและ
เอกชน มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการระหว่างเครือข่าย        
สร้างความเข้าใจการด าเนินการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือ ให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  มีการรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการก ากับติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  
 6.2  เพ่ือการบริหารจัดการเครือข่าย ก าหนดทิศทางความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ 
พัฒนาความสัมพันธ์ และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 6.3  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่าย 
 6.4  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษา  
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7.  เป้าหมาย  
          7.1  เชิงปริมาณ  
  ผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1  มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย   
ความร่วมมือ ระยะ 3 ปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 7.2.2  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีบทบาทในการบริหารจัดการเครือข่าย ก าหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความสัมพันธ์ และการรักษาความสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง 
                7.2.3 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน  
การติดต่อหรือความต้องการระหว่างเครือข่าย 
 7.2.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการด าเนินการร่วมกันเพื่อการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1 มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือการจัดการอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 8.2 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการบริหาร
จัดการเครือข่ายการก าหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ 
และการพัฒนาความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 8.3 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อ
ระหว่างเครือข่าย 
 8.4 มีความเข้าใจการด าเนินการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  2.  การด าเนินการตามแผน 
  3.  การประเมินผล 
  4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      

  1.  หลักการจัดท าแผนการพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือการจัดการอาชีวศึกษา  
  2. หลักการก าหนดทิศทางความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

  3.  หลักการจัดท าฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและ
ส่งผ่านการติดต่อระหว่างเครือข่าย 

  4.  หลักการสร้างความเข้าใจการด าเนินการจับคู่ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
 
ตอนที่ 3 รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ในการประเมินผลโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
        3.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 3.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเครือข่าย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน 
 3.3 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
       3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
       3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.5.3  ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับ
โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ปรากฏผล             
ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
 ปฏิบัติหน้าที่  (n = 19) 
 

 

 

 

 

 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1  เพศ   
  ชาย 12 63.16 
  หญิง 7 36.84 
 รวม 19 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
            จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.16) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 36.84) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 36.84) รองลงมาอายุระหว่าง 40 - 49 
ปี และ50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ31.58) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 73.68) เครือข่าย
ความร่วมมือส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนศิษย์เก่า (ร้อยละ 31.58) รองลงมาคือ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 21.05) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนสถาน
ประกอบการ (ร้อยละ 10.53)  
 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2  อายุ   
  ต่ ากว่า  30  ปี   
  30 – 39  ปี 7 36.84 
  40 – 49  ปี 6 31.58 
  50 – ปี ขึ้นไป 6 31.58 
 รวม 19 100 

3  วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 14 73.68 
  สูงกว่าปริญญาตรี 5 26.32 
 รวม 19 100 

4  ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้แทนสถานประกอบการ 
ผู้แทนครู หรือคณาจารย์ 

2 
2 
4 
1 
2 
1 

10.53 
10.53 
21.05 
5.26 
10.53 
5.26 

 
 

 
 

ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า 

1 
6 

5.26 
31.58 

 รวม 19 100 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ผู้วิจัย สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
 เครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ 
กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการ 
ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 
ในเวลาระยะ 3 ปี มีแผนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนา  
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมบีทบาทในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความองค์การ
ระหว่างเครือข่าย  

 

 

4.89  
 

4.79  
 

4.68  
 

4.89  
4.84  

 
4.95  

 
 

4.95  
 

4.89  
 

4.74  
 
 

4.79  
 
 
 

4.89  

0.32 
 

0.42 
 

0.48 
 

0.32 
0.37 

 
0.23 

 
 

0.23 
 

0.32 
 

0.45 
 
 

0.42 
 
 
 

0.32 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
12 สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจับคู่ระหว่าง

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ หน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิด
น าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.89 0.32 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85  0.28 มากที่สุด 

                 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้รับผิดชอบโครงการ         
มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการ ( X  = 4.95) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมใน 
การให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
มีความเหมาะสม ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการ สร้างความเข้าใจ 
ในการด าเนินการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และมีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือความต้องการระหว่างเครือข่าย   
(X  = 4.89)  
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ตอนที่  3  ผลผลสัมฤทธิ์ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ผู้วิ จัย สรุปเป็นภาพรวม 
ในตารางที่ 3   
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
   กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
   ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 19) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ปีเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการก าหนด
ทิศทางการจัดการอาชีวศึกษามากขึ้น 
มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการสืบค้น และส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่าย 
สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจับคู ่
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแนวคิดน าไปสู่การพัฒนา 
การจัดกาอาชีวศึกษา 

3.89 
 
 

2.68 
 
 

3.47 
 
 

2.89 
  

0.32 
 
 

0.67 
 
 

0.61 
 
 

0.74 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

4.95 
 
 

4.53 
 
 

4.84 
 
 

4.68 

0.23 
 
 

0.51 
 
 

0.37 
 
 

0.48 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.24 0.29 ปานกลาง 4.75 0.29 มากที่สุด 

 
              จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึนจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.24) เป็นระดับมาก
ที่สุด (X  = 4.75) 
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ภาพการด าเนินโครงการ การแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพการด าเนินโครงการ การแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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โครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1  รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
5. หลักการและเหตุผล 
 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ถือว่าเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ส าคัญยิ่งของการอาชีวศึกษา จึงได้มีกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย 
และสถานประกอบการ การระดมทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียน 
การสอน ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบการ  
และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานให้พร้อมที่จะท างานในอาชีพที่ต้องการ  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ 
 6.2  เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 6.3  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย และ 
สถานประกอบการในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 
7.  เป้าหมาย  
        7.1 เชิงปริมาณ  
  ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ   
 7.2.1 วิทยาลัยฯ ได้รับทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
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 7.2.2 วิทยาลัยฯมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 7.2.3 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ มีความรู้  
ความเข้าใจและมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษา 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
 8.1 วิทยาลัยฯ ได้รับทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
และลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย 
และสถานประกอบการ 
 8.2  วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 8.3  หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 
ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2.  การด าเนินการตามแผน 
 3.  การประเมินผล 
 4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ 
 1.  การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย มหาวิทยาลัย และ
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
 2.  หลักการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ และแนวทางการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.  ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรและการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ตอนที่ 3   รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการประเมินผลโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
             3.1 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
            3.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน 
 3.3 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
                   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
             3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
        ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
           โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.3 ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 50) 
 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 44.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 50.00) รองลงมาอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
(ร้อยละ 26.00) และระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 24.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี 
(ร้อยละ 58.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการครู (ร้อยละ 64.00) รองลงมาคือ พนักงานราชการ 
ท าหน้าที่สอน (ร้อยละ 16.00)   

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 28 56.00 
  หญิง 22 44.00 
 รวม 50 100 
2 อายุ   
  30 – 39  ปี 12 24.00 
  40 – 49  ปี 25 50.00 
  50 – ปี ขึ้นไป 13 26.00 
 รวม 50 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 29 58.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 42.00 
 รวม 50 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4 
16 
30 

8.00 
32.00 
60.00 

รวม 50 100 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา 
เครือข่ายความร่วมมือ   

4.86  
 
 
 

0.35 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

 
2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.84  
 
 

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.84  
  
  

0.37 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.88 0.33 มากที่สุด 

5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.84 0.37 มากที่สุด 

6 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 

4.80 
 
 

0.40 
 
 

มากที่สุด 
 

 
7 
 

โครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.88 
 

0.33 
 

มากที่สุด 
 

8 
 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 

4.92 
 
 

0.27 
 
 

มากที่สุด 
 

 

 
 

    

 

 

 



485 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
9 มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

ร่วมระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ   

4.86 0.35 มากที่สุด 

10 มีแผนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.78 
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.82 0.39 
 
 

มากที่สุด 

12 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

4.86 0.35 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.85  0.36 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการการระดมทรัพยากรและ 
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.92) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.88)   
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 50) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการระดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.78 
 

0.42 
 

มาก 
 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

2 มีแผนการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือการระดมทรัพยากรและ 
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.02 0.65 ปานกลาง 4.52 0.50 มากที่สุด 

3 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการระดมทรัพยากรและความ
ร่วมมือมากข้ึน 

3.50 
 
 
 

0.61 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.82 
 
 
 

0.39 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 
 
 
 

มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

3.38 
 
 
 

0.75 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

4.64 
 
 
 

0.48 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค 
ลพบุรีกับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการะดม 
ทรัพยากรและความร่วมมือ 

3.36 0.72 
 

ปานกลาง 4.88 0.33 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.41 0.37 ปานกลาง 4.77 0.25 มากที่สุด 

    
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุน 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการการระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้น 
จากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.41) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.77)       
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ภาพการด าเนินโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความ 
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ภาพการด าเนินโครงการ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความ 
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โครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
ตอนที่ 1  รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ   สัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 

    ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา  2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
5. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือ และตลาดแรงงาน การเปรียบเทียบความต้องการผู้ส าเร็จ
อาชี วศึ กษาของเครือข่ ายความร่วมมือ  ตลาดแรงงานกับการผลิ ตผู้ ส า เร็ จอาชี วศึ กษ า  
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และการน าข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีให้สอดคล้องกับเครือข่ายความร่วมมือและตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือทราบข้อมูลความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของตลาดแรงงาน ด้วย เครือข่าย 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 6.2  เพ่ือน าข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเครือข่าย
ความร่วมมือและตลาดแรงงาน  
 6.3  เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
7.  เป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 85 คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 มีข้อมูลความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของตลาดแรงงาน 
 7.2.3 มีการน าข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ
เครือข่ายความร่วมมือและตลาดแรงงาน 
 7.2.3 ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.  ผลที่ได้รับ 
 8.1 ข้อมูลความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือ และตลาดแรงงาน 
 8.2 ข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเครือข่าย 
ความร่วมมือและตลาดแรงงาน 
 8.3 ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ตรงตามความต้องการของเครือข่ายความร่วมมือ และ
ตลาดแรงงาน 
  
ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2.  การด าเนินการตามแผน 
 3.  การประเมินผล 
 4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      
 1.  การศึกษาความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือ และตลาดแรงงาน  
 2. การเปรียบเทียบความต้องการผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือ 
ตลาดแรงงานกับการผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 3. การน าข้อมูลการเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับเครือข่าย
ความร่วมมือ และตลาดแรงงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 
ตอนที่ 3  รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง 
 ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการประเมินผลโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
             3.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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 3.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 85 คน  
 3.3 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม 
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
                   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
             3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
        ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
        ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
      ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.5.2  ข้อมูลที่เก่ียวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.5.3 ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
สัมมนาวิเคราะห์  สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์ อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
 และ ปฏิบัติหน้าที่  (n= 85) 
 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.30) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 24.70 ) มีอายุ ส่ วน ใหญ่  50 ปีขึ้ น ไป  (ร้อยละ  52.90 ) อายุ ระหว่าง 40 - 49 ปี 
(ร้อยละ 47.10) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 61.20 ) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ 
ครูผู้สอน (ร้อยละ 57.60) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 20.00) 
 
 
 
 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 64 75.30 
  หญิง 21 24.70 
 รวม 85 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 40 47.10 
  50 – ปี ขึ้นไป  45 52.90 
 รวม 85 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 52 61.20 
  สูงกว่าปริญญาตรี 33 38.80 
 รวม 85 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

17 
49 
13 
6 

20.00 
57.60 
15.30 
7.10 

รวม 85 100 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 สัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 85) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.95 
 

0.21 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.00  
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

3 
 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
  
  
  

0.26 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.99 0.11 มากที่สุด 

5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
 เครือข่ายความคิด 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.91 
 

0.29 มากที่สุด 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 0.21 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
8 
 

ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.99 
 

0.11 
 

มากที่สุด 
 

9 
 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

4.95 0.21 มากที่สุด 

10 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 0.15 มากที่สุด 

11 
 

การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือมีความสอดคล้องและความเหมาะสม 

4.96 
 

0.19 
 

มากที่สุด 
 

12 การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง 

4.95 0.21 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.96  0.10 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การด าเนินงานของโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ  
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และโครงการ 
เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความคิด ( X  = 5.00) รองลงมาคือ ระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน  
ตามโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
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ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.99) การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน
ผู้ ส า เร็จการอาชี วศึกษาด้ วย เครือข่ ายความร่วมมือมีความสอดคล้องกับความต้องการ  
ของสถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.98)   
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทาน 
          ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  
  (n = 85) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของ 
อุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.76 
 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

มีแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 
การอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

3.08 
 
 
 

0.62 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

4.53 
 
 
 

0.50 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

3 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาท
ในการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 
 
 
 

0.61 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

4.82 
 
 
 

0.38 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

3.72 
 

0.45 
 

มาก 4.65 0.48 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิค

ลพบุรีกับหน่วยงาน/ องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการสัมมนา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุป
สงค์อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

3.52 
 
 
 

0.68 
 

มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.52 0.26 มาก 4.73 0.29 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์
อุปทานผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับมาก ( X  = 3.52) เป็น
ระดับมากท่ีสุด (X  = 4.73)       
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ภาพการด าเนินโครงการ การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 

อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพการด าเนินโครงการ การสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์อุปทานผู้ส าเร็จ 

อาชีวศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1  รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ที่จะ
พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด 
ของตนรวมถึงการมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่  
การปฏิบัติได้ ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัด  
การเรียนการสอนระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และเครือข่าย 
ความร่วมมือ  
 6.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย มีความสอดคล้องและความเหมาะสม 
กับหลักสูตร และสาขาวิชา 
 6.3 เพ่ือพัฒนาการระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
7.  เป้าหมาย  
          7.1 เชิงปริมาณ  
  ผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 75 คน    
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเครือข่ายความร่วมมือ 
  7.2.2  มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ
หลักสูตร และสาขาวิชา 
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  7.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างมีคุณภาพ 
8.  ผลที่ได้รับ 
 8.1  มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 8.2 กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับหลักสูตร และ
สาขาวิชา 
 8.3 ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างมีคุณภาพ 

 
ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2.  การด าเนินการตามแผน 
 3.  การประเมินผล 
 4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      
 1.  การพัฒนาหลักสูตรด้วยเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา 
 3. ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

   
ตอนที่ 3  รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
      3.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
             3.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 คน  
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             3.3 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม 
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ 
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
                   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
             3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
             โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
      ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.5.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    3.5.2 ข้อมูลที่เก่ียวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    3.5.3 ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
   ปฏิบัติหน้าที่  (n= 75) 
 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.33) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 42.67) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 57.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 42.67) 
วุฒิ การศึกษาส่วนใหญ่ วุฒิ ปริญญาตรี  (ร้อยละ 70.67 ) ส่ วนใหญ่ ปฏิบั ติหน้ าที่  ครูผู้ สอน 
(ร้อยละ 58.67) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 17.33) 
 
 
 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 43 57.33 
  หญิง 32 42.67 
 รวม 75 100 
2 อายุ   
  40 – 49  ปี 43 57.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  32 42.67 
 รวม 75 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 53 70.67 
  สูงกว่าปริญญาตรี 22 29.33 
 รวม 75 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
13 
5 

17.33 
58.67 
17.33 
6.67 

รวม 75 100 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
 ในภาพรวม (n = 75) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา  
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.77  
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 

 
2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.89  
 
 

0.31 
 
 

มากที่สุด 
 

 
3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.81  
 
 

0.39 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 4.77  0.42 มากที่สุด 
5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก

เครือข่ายความร่วมมือ 
4.76 0.43 

 
มากที่สุด 

 
6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

7 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.87 
 

0.34 
 

มากที่สุด 

8 ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93 0.25 มากที่สุด 

9 
 

มีจ านวนเครือข่ายหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
เพ่ิมข้ึน   

4.77 0.42 มากที่สุด 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
10 ในเวลาระยะ3ปี มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและ 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือต่อ   
การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.40 มากที่สุด 

11 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

12 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการสืบค้นและส่งผ่านการติดต่อหรือ 
ความต้องการระหว่างเครือข่ายความร่วม 

4.77 0.42 มากที่สุด 

13 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

4.71 0.46 
 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.26 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.80) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย ความร่วมมือ 
( X  = 4.93) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ( X  = 4.89) และ กลุ่มสมาชิกเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ (X  = 4.87)   
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 75) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น 

3.75 
 

 

0.44 
 
 

มาก 
 
 

4.88 
 
 

0.33 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง 

3.08 0.63 ปานกลาง 4.55 0.50 
 

มากที่สุด 

3 
 
 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือมากขึ้น 

3.52 
 
 

 

0.60 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.81 
 
 
 

0.39 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

4 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการสืบค้นและส่งผ่าน 
การติดต่อระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.49 0.70 ปานกลาง 4.65 0.48 มากที่สุด 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.92 0.27 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.46 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
 

 

   จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ
ระดับปานกลาง (X  = 3.46)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.76)       
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ภาพการด าเนินโครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพการด าเนินโครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ มีความส าคัญในการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายความร่วมมือจึงด าเนินโครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการวัดและประเมินผล  พัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตรและ
วิธีการที่หลายหลายเหมาะสมกับวิชาชีพ ให้กับ ผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ครูผู้สอน และ
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่ งจะส่งผลให้ เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และการจัดการอาชีวศึกษา  
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือพัฒนาการวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 6.2  เพ่ือพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตรและวิธีการที่หลายหลาย
เหมาะสมกับวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา 
 6.3  เพ่ือให้การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
7.  เป้าหมาย  
           7.1  เชิงปริมาณ  
  ผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ครูผู้สอน และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 150 คน    
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 มีการวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตรและวิธีการที่หลายหลายเหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  7.2.2 ครูมีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตร และวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวิชาชีพ 



509 

  7.2.3 ครูผู้สอน และเครือข่ายร่วมมือกันท าหน้าที่จัดการเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผล 
ตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 
8.  ผลที่ได้รับ 
 8.1 มีวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลาย 
 8.2 ครูมีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 8.3 มีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 

 

ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2. การด าเนินการตามแผน 
 3. การประเมินผล 
 4. การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      
 1. การวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 2. การวัดและประเมินผลให้ตรงตามหลักสูตรและวิธีการที่หลายหลายเหมาะสมกับวิชาชีพ
หลักการด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 3. การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
 

ตอนที่ 3  รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย 
  เครือข่ายความร่วมมือ 

 ในการประเมินผลโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือผู้วิจัย
ได้ด าเนินการดังนี้  
             3.1 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
            3.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ครูผู้สอน และเครือข่าย
ความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน  
             3.3 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม 
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
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                    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                    ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
             3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
             โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.3 ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
 ปฏิบัติหน้าที่  (n= 150) 
 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74.00) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 26.00) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 86.67) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
11.33) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 86.00) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่  ครูผู้สอน 
(ร้อยละ 84.67) รองลงมาคือ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 10.67) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

  ชาย 111 74.00 
  หญิง 39 26.00 
 รวม 150 100 
2 อายุ   
  30 – 39 ปี 3 2.00 
  40 – 49  ปี 130 86.67 
  50 – ปี ขึ้นไป  17 11.33 
 รวม 150 100 
3 วุฒิการศึกษา   
  ปริญญาตรี 129 86.00 
  สูงกว่าปริญญาตรี 21 14.00 
 รวม 150 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 

 
 
 

ครูผู้สอน 
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

127 
16 
7 

84.67 
10.67 
4.67 

รวม 150 100 
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ตารางท่ี 2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
  ในภาพรวม (n = 150) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.97  
 
 

0.18 
 
 

มากที่สุด 
 

 
2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95  
 
 

0.21 
 
 

มากที่สุด 
 

 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 

 
4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.92  0.27 มากที่สุด 
5 
 

โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่าย 

4.91  
 

0.29 
 

มากที่สุด 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

4.91  0.29 มากที่สุด 
 

7 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93 0.25 มากที่สุด 

8 ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

4.93 0.26 มากที่สุด 

9 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4.90 0.30 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับความ 

ต้องการของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
4.91 0.29 มากที่สุด 

11 
 

ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวัดและ 
ประเมินผล เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม  
การเรียนการสอน และการวัดผลมีความสอดคล้อง
และความเหมาะสม 

4.89 0.32 มากที่สุด 

12 
 

การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปในทางท่ี
ถูกต้อง 

4.89 0.31 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 0.25 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
( X  = 4.97) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.95)  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 150) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1 
 
 

การวัดและประเมินผลหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี 
ก าหนดไว้ 

3.76 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

5.00 
 
 

0.00 
 
 

มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

การวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และเครือข่ายความร่วมมือ  

 

 
 

 

 

 
 

3.12 
 
 

0.62 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.53 
 
 

0.50 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของการ
วัดและประเมินผล เช่น จุดมุ่งหมาย 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน 
การสอน และการวัดผล มีความ
สอดคล้องและความเหมาะสม 

3.53 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

4.83 0.38 
 
 
 
 

มากที่สุด 

4 การบริหารงานวิชาการและ
บริหารงาน การวัดและประเมินผล 
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

3.57 0.65 มาก 
 

4.65 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ย 3.49 0.30 ปานกลาง 4.75 0.26 มากที่สุด 

  
   จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อหัวข้อการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
การวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง           
(X  = 3.49)  เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.75)       
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ภาพการด าเนินโครงการ พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพการด าเนินโครงการ พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ หาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างช านาญ มีความรู้ ทักษะกระบวนการวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การสร้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นกระบวนการหนึ่ง  ดั่งนั้นโครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและ
เครือข่ายความร่วมมือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การระดมสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การพัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 6.2 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากเครือข่าย
ความร่วมมือ  
 6.3 เพ่ือน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายความร่วมมือ ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
7.  เป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 มีการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
  7.2.2 ครูสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอน  
              7.2.3 ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายความร่วมมือ 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
 8.1 ได้รับการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากเครือข่ายความร่วมมือ 
 8.2 ครูได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
จากเครือข่ายความร่วมมือ 
 8.3 ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายความร่วมมือ 
 
ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2.  การด าเนินการตามแผน 
 3.  การประเมินผล 
 4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      
 1.  การระดมสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 2.  การพัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  
 3.  การพัฒนาผู้เรียนจากการฝึกทักษะจากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก

เครือข่ายความร่วมมือ 
  
ตอนที่ 3 รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี             

ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการประเมินผลโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
             3.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
            3.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ       
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
             3.3  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม 
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
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                   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
             3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
             โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.5.3 ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 



520 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
 ปฏิบัติหน้าที่  (n= 30) 
 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 33.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 40.00) อายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ 
30 - 39 ปี (ร้อยละ 26.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่ ข้าราชการครู (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน (ร้อยละ 23.33) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 20 66.67 
 หญิง 10 33.33 
 รวม 30 100 
2 อายุ   
     ต่ ากว่า 30 ป ี 8 26.67 
     30 – 39 ปี 8 26.67 
 40 – 49  ปี 12 40.00 
 50 – ปี ขึ้นไป 2 6.67 
 รวม 30 100 
3 
 

วุฒิการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 
5 

 
16.67 

  ปริญญาตร ี 16 53.33 
  สูงกว่าปริญญาตร ี 9 30.00 

รวม 30 100 

4 ปฏิบัติหน้าที่     
 
 
 
 
 

 ข้าราชการครู 
 พนักงานราชการ ท าหน้าที่สอน 
 ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 
 นักเรียน นักศึกษา 
 เครือข่ายความร่วมมือ  

12 
4 
7 
5 
2 

40.00 
13.33 
23.33 
16.67 
6.67 

รวม 30 100 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 30) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาสื่อ   
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ  

4.53  
 
 
 

0.51 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.63 
  

0.49 
 

มากที่สุด 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

4.73  
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.67  0.48 มากที่สุด 

5 โครงการเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มสมาชิก 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.77 0.43 มากที่สุด 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ 

4.50 0.51 มาก 

7 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

8 ผู้เรียนและเครือข่ายความร่วมมือได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.60 0.50 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
9 มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
4.80 0.41 มากที่สุด 

10 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและ 
เครือข่ายความร่วมมือ 

4.77 0.43 มากที่สุด 

11 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

12 มีผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ ของสถานประกอบการและเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 

4.63 0.49 
 

มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.67  0.38 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด     
(X = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.80) รองลงมาคือ โครงการเกิดจาก 
การระดมความคิดของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ และมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือ (X  = 4.77)  
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 30) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 

มีกิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

3.83 
 
 

0.38 
 
 

มาก 
 
 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 
 
 

มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

2.87 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

4.57 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนและเครือข่าย 
ความร่วมมือได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  

3.47 
 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4.87 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 

4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการและเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.20 
 

0.76 
 
 

ปานกลาง 4.70 
 

0.47 มากที่สุด 
 
 
 

 เฉลี่ย 3.34 0.32 ปานกลาง 4.78 0.23 มากที่สุด 
   

   จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึ้น 
จากความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง (X  = 3.34) เป็นระดับมากที่สุด (X  = 4.78)       
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ภาพการด าเนินโครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพการด าเนินโครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย 

เครือข่ายความร่วมมือ 
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โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ผู้รับผิดชอบ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และ ติดตามผลตลอดปีการศึกษา 2562 
4. สถานที่ด าเนินการ  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
5. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขันกับประเทศในสากล ต้องมุ่งมั่นในการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ การพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ แก่สถานศึกษา และสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม อันจะได้น ามาปรับปรุงการนิเทศติดตามและประเมินผล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียน 
ซึ่งผู้นิเทศ และเครือข่ายความร่วมมือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ในด้านการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาระบบการนิ เทศติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และการสร้างความเข้าใจขอบข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล เนื่องจาก การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ เป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของการจดัการอาชีวศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
 6.2 เพ่ือด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 6.3 เพ่ือการสร้างความเข้าใจระบบนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
7.  เป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ครูผู้สอน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 60 คน    
 7.2  เชิงคุณภาพ  
  7.2.1 มีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
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  7.2.2 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
  7.2.3 สร้างความเข้าใจระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 8.2  ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 8.3  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 
 
ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2.  การด าเนินการตามแผน 
 3.  การประเมินผล 
 4.  การรายงานและติดตามผล 
 เนื้อหา/องค์ความรู้ในการด าเนินการ      
 1.  การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 2.  ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 3.  การจัดการอาชีวศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผล  
 4.  ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 
ตอนที่ 3  รายงานการประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ 
 ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 ในการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
 3.1  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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           3.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และเครือข่ายความ
ร่วมมือ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน 
 3.3  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 3.4  กาเครื่องหมาย  ดังนี้  
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   )  
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ของแต่ละข้อค าถาม ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดความหมายของการปฏิบัติ ดังนี้   
                5     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
                   4       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
                3       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
                2       หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
                1        หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3.5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.3  ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
 ปฏิบัติหน้าที่  (n= 60) 
 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.67) และ 
เพศหญิง (ร้อยละ 38.33) มีอายุส่วนใหญ่ ระหว่าง 40- 49 ปี (ร้อยละ 93.33) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
6.67) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่วุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ 88.33) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 11.67) ส่วนใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (ร้อยละ 73.33) รองลงมาคือ ครูผู้สอน (ร้อยละ 21.67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
  ชาย 37 61.67 
  หญิง 23 38.33 
  รวม 60 100 
2 อายุ     
  40 – 49  ปี 56 93.33 
  50 – ปี ขึ้นไป  4 6.67 
  รวม 60 100 
3 วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาตรี 53 88.33 
  สูงกว่าปริญญาตรี 7 11.67 
  รวม 60 100 
4 ปฏิบัติหน้าที่     

 
 
 

 ครูผู้สอน  
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
เครือข่ายความร่วมมือ  

13 
44 
3 

21.67 
73.33 
5.00 

  รวม 60 100 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม (n = 60) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
1 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4.85  
 
 
 

0.36 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

2 
 
 

การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97  
 
 

0.18 
 
 

มากที่สุด 
 
 

3 
 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85  
 
 

0.36 
 
 

มากที่สุด 
 
 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.88  0.32 มากที่สุด 

5 โครงการฯ เกิดจากการระดมความคิดของกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ 

4.93  0.25 มากที่สุด 

6 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการรายงานผล 
การด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.95 0.22 มากที่สุด 

7 
 

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.85 0.36 
 

มากที่สุด 
 

8 ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.98 0.13 มากที่สุด 

9 เครือข่ายความร่วมมือ/สถานประกอบการ 
 มีการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.95 0.22 
 

มากที่สุด 

X
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ  
10 
 

มีแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่อง 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

11 เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

4.90 0.30 มากที่สุด 

12 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.97 0.18 มากที่สุด 

13 
 

มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับ 
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

4.73 0.45 
 

มากที่สุด 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.17 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลดว้ยเครือข่ายความรว่มมือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.89) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
(  = 4.98) รองลงมาคือ การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ และมีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (  = 4.97)  
 
 
 
 
 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจก่อน/หลังเข้าร่วม 
  กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย 
  เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาพรวม  (n = 60) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ความรู้ ความเข้าใจ 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ 
หลังร่วมกิจกรรม 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือการโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

3.77 
 

0.43 
 

มาก 
 

4.85 
 

0.36 
 

มากที่สุด 

2 มีแผนการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.03 
 
 

0.64 
 
 

ปานกลาง 
 

 

4.57 
 

 

0.50 
 

 

มากที่สุด 
 

 

3 
 

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือมากข้ึน 

3.47 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

4 มีฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามและประเมินผลด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3.45 
 

0.72 
 

ปานกลาง 
 

4.67 
 

0.48 
 

มากที่สุด 

5 มีการจับคู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความ
รว่มมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามและประเมินผลด้วย
เครือข่าย 
ความร่วมมือ 

3.38 0.72 ปานกลาง 
 

4.90 0.30 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 3.42 0.36 ปานกลาง 4.76 0.23 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ 
ความเข้าใจระดับปานกลาง (  = 3.42)  เป็นระดับมากท่ีสุด (  = 4.76)       

 
 
 

 
 

 

X X
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ภาพการด าเนินโครงการ การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 

 

 
 

ภาพการด าเนินโครงการ การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย 
เครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ง 
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ประกอบด้วย 
 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผลสะท้อนกลับ 
 2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี www.lbtech.ac.th 
 3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และผลสะท้อนกลับ 

4.  หนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่ ศธ 0616/ว 394 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ 
การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2563 

5.  การเผยแพร่ผลงานวิชาการในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

6.  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี และ
ผลสะท้อนกลับ 

7.  การเผยแพร่ผลงานวิชาการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และผลสะท้อนกลับ 
 8.  เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
…………………………………………….. 

การเผยแพร่ด าเนินการ ดังนี้                         
 1. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ ศธ 
0653.01/ว 2665 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 2.  ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  www.lbtech.ac.th 
 3.  เกียรติบัตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 แสดงว่า นายเรวัช ศรีแสงอ่อน  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ Poster 
Presentation  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

4. หนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่ ศธ 0616/ว 394 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 18  
พฤษภาคม 2563 

5.  นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้น าเสนอผลงานวิชาการ 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัย 
เทคนิคลพบุรี ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2563 
 6.  นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้น าเสนอผลงานวิชาการ 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัย 
เทคนิคลพบุรี ในที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  
ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 7.  หนังสือการจัดส่งผลงานวิจัยไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตามหนังสือวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี ที่ ศธ 0653.01/ว2665 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 27  
พฤศจิกายน 2563 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 8.  เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
และได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2564 

http://www.lbtech.ac.th/
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1.  หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และผลสะท้อนกลับ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
………………………………………… 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ไปยังสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานศึกษาตอบรับ จ านวน 167 แห่ง 
ดังสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (n=167) 
 

สถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 63 37.72 
วิทยาลัยการอาชีพ 39 23.35 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 25 14.97 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 15 8.99 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 25 14.97 

รวม 167 100.00 
    

          จากตารางที่ 1 พบว่าสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 167 สถานศึกษาประกอบด้วย
วิทยาลัยเทคนิค จ านวน 63 แห่งคิดเป็นร้อยละ 37.72 วิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 39 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 23.35 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 25 แห่งคิดเป็นร้อยละ 14.97 วิทยาลัย  
สารพัดช่าง จ านวน 15 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8.99 และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ านวน 25 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 14.97         

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถานศึกษาที่ตอบแบบตอบรับที่ได้จัดส่งได้รับการ
ตอบรับจ านวน 167 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2  

น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มาก 
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 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีตอบ 
              แบบตอบรับ (n=167) 
 

ข้อ รายการ 
n = 167 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย 4.45 0.50 มาก 
2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.55 0.51 มากที่สุด 
3 ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ 4.65 0.58 มากที่สุด 
4 รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัย ครบถ้วน ถูกต้อง 4.68 0.59 มากที่สุด 
5 ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน 4.45 0.51 มาก 
6 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ 

4.62 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.65 0.54 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงสามอันดับแรก ได้แก่ รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัย ครบถ้วน ถูกต้อง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมาได้แก่ ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65) และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) 
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เผยแพร่ผลงานวิชาการไปยังสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี www.lbtech.ac.th 
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3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 และผลสะท้อนกลับ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
………………………………………… 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีผู้บริหาร นักวิชาการ ตอบรับ จ านวน
63 คน ดังสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 

สถานศึกษาที่สังกัด จ านวน ร้อยละ 
วิทยาลัยเทคนิค 18 28.57 
วิทยาลัยการอาชีพ 12 19.05 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3   4.76 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 10 15.87 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 20 31.75 

รวม 63 100.00  

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 63 คน สังกัด สถานศึกษา ดังนี้
วิทยาลัยเทคนิค 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57 วิทยาลัยการอาชีพ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 วิทยาลัยสารพัดช่าง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87   
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75    

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับ
จ านวน 63 คน ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4 

น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อย 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีตอบ 
              แบบตอบรับ (n=63) 
 

ข้อ รายการ 
n = 63 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย 4.85 0.50 มากที่สุด 
2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.75 0.51 มากที่สุด 
3 ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ 4.95 0.59 มากที่สุด 
4 รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัยครบถ้วนถูกต้อง 4.65 0.58 มากที่สุด 
5 ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน 4.75 0.51 มากที่สุด 
6 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ 

4.82 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.85 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่า สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความคิดเห็น 

ต่อการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงสามอันดับแรกได้แก่ ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิง และใช้ประโยชน์
ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.95) รองลงมาได้แก่ ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85) และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.82) 
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นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 
ประเภทโปสเตอร์ Poster Presentation  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563  

ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
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4. หนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่ ศธ 0616/ว 394  
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
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5.  การเผยแพร่ผลงานวิชาการในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ได้น าเสนอผลงานวิชาการ  
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  

ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22  สิงหาคม 2563 
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6. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จังหวัดลพบุรี และผลสะท้อนกลับ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
…………………………………………….. 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เนื่องในการประชุมคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
มีผู้ตอบรับ จ านวน 26 คน ดังสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดผู้ที่ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (n= 26) 
 

สังกัดสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5 19.22 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 2 7.69 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 2 7.69 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 
 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

1 
2 
3 
2 
 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

3.85 
7.69 
11.54 
7.69 

 
3.85 
7.69 
3.85 
3.85 
7.69 
3.85 
3.85 

รวม 26 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คน สังกัดวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.22 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุคสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล  
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 วิทยาลัย
เทคโนโลยีลพบุรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี จ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ชัยบาดาล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถานศึกษาที่ตอบแบบตอบรับที่ได้จัดส่งได้รับการ
ตอบรับจ านวน 26 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 6  

น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 
 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีตอบ 
               แบบตอบรับ (n= 26 ) 
 

ข้อ รายการ 
n = 26 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย 4.45 0.50 มาก 
2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.50 0.51 มากที่สุด 
3 ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ 4.65 0.58 มากที่สุด 
4 รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัยครบถ้วน ถูกต้อง 4.58 0.59 มากที่สุด 
5 ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน 4.45 0.51 มาก 
6 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  สามารถน าไปขยายผล 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ 4.68 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.62 0.55 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงสามอันดับแรก รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมาได้แก่ 
ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.65) และรูปแบบของ
การรายงานผลงานวิจัย ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) 
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นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้น าเสนอผลงานวิชาการ 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และผลสะท้อนกลับ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
…………………………………………….. 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ มีสถานศึกษาตอบรับ จ านวน 4 แห่ง ดังสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบ สอบถามจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (n=4) 
 

สถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
สังกัด สพฐ. 2 50.00 
ศึกษาธิการจังหวัด 1 25.00 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 25.00 
รวม 4 100.00 

 
จากตารางที่ 7  พบว่าสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 สถานศึกษาประกอบด้วย

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00  สังกัด 
ศึกษาธิการจังหวัด  1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 25.00  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00   

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถานศึกษาที่ตอบแบบตอบรับที่ได้จัดส่งได้รับการ
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  มาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีตอบ 
               แบบตอบรับ (n=4) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย 4.75 0.50 มากที่สุด 
2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.75 0.50 มากที่สุด 
3 ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัยครบถ้วน ถูกต้อง 4.50 0.58 มากที่สุด 
5 ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน 4.75 0.50 มากที่สุด 
6 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  สามารถน าไปขยายผลเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้ 

4.75 0.50 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.75 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง . รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงสามอันดับแรก ได้แก่ ผลงานวิจัยสามารถน าไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =5.00) รองลงมาได้แก่ ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายการวิจัย, 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน, รูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
สามารถน าไปขยายผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่คุณภาพ
ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.75) และรูปแบบของการรายงานผลงานวิจัย ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.50) 
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8. เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
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เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
และได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรม  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน 
วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤษภาคม 2504 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 1/2 หมู่ที่ 4 ต าบลโคกกระเทียม  
 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160 
ที่ท ำงำนปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เลขที่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช 
 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี  
 จังหวัดลพบุรี 15000 
ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
 พ.ศ. 2528 ต าแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านปอแดง 
 พ.ศ. 2529 ต าแหน่ง ครู 2 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 
 พ.ศ. 2537 ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 
 พ.ศ. 2539 ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยการอาชีพโคกส าโรง 
 พ.ศ. 2544 ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 
 พ.ศ. 2547 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 
 พ.ศ. 2551 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
 พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ประวัติกำรศึกษำ  
 พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 พ.ศ. 2527 ป.กศ.สูง (อุตสาหกรรมศิลป์) 
 พ.ศ. 2530 การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 พ.ศ. 2539  การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 
 
 
 



586 
 

รำงวัลที่ได้รับ  
 พ.ศ. 2553 รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก อ าเภอพระพุทธบาท 
 พ.ศ. 2554 รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก อศจ.สระบุรี 
 พ.ศ. 2556 รางวัล “ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” 
 พ.ศ. 2556 รางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดเล็ก” 
 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
 พ.ศ. 2557 รางวัล “ผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์” 
 ชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
 พ.ศ. 2558 รางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่”  
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 พ.ศ. 2561  รางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่”  
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 พ.ศ. 2561 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน

การศึกษา 
 พ.ศ. 2561 รางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” 
 พ.ศ. 2562 รางวัล “คุรุสดุดี” 

 
 


