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 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาที่มากด้วยคุณภาพ
อย่างดียิ่ง สามารถที่จะด าเนินการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพ และสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยการน ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไป
เป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จและมีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและสถาน
ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน 

 ขอชื่นชม ผู้บริหารและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและร่วมกันพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ 
โดยร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น ารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชี พระยะสั้นเ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มาด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ขอขอบคุณ ชื่นชม และยกย่องในความตั้งใจการ
บริหารจัดการศึกษาของ นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ได้จัดท า
เอกสารวิชาการฉบับนี้ขึ้นเพ่ือประโยชน์ และเป็นแนวทางส าหรับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คุณภาพ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และยังสามารถน าไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดี เห็นสมควรยกย่องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  
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ชื่อเรื่อง  : รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

ชื่อผู้วิจัย : สุชาติ จินดาแจ้ง 
ปีท่ีวิจัย     : ปีการศึกษา 2561-2562 

บทคัดย่อ   

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 3) ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษา
สภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดย
การวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสัมภาษณ์แนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน    
7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จ านวน 11 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ 
จ านวน 4 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 
เดือนเมษายน 2563 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ได้มาโดย



ค 
 

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ว่า ควรมีการก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ควรมีกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน และควรมีการติดตามและประเมินผลผู้เรียน   
 2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการ
เข้าร่วมโครงการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลังการเข้าร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า  
  4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ปีการศึกษา 2562 สรุปภาพรวมสมรรถนะ ด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 
  4.2 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.84 

 4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
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ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปีการศึกษา 2562 
จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
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Abstract 

Title A Competency Enhancement Model for Home Economics 

Students of Short Course for Entrepreneurship through Community 

Involvement under Uthaithani Polytechnic College 

Author   Mr. Suchart Jindajang 

Academic Year  2018-2019 

The purposes of this research were 1)  to study and survey the students’ 

competency in Home Economics Students of short course for entrepreneurship through 

community involvement under Uthaithani Polytechnic College 2)  to draft a competency 

enhancement model for Home Economics students of short course for entrepreneurship 

through community involvement under Uthaithani Polytechnic College 3)  to implement 

a competency enhancement model for Home Economics students of short course for 

entrepreneurship through community involvement under Uthaithani Polytechnic College 

4) to evaluate a competency enhancement model for Home Economics students of short 

course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani 

Polytechnic College. The research methodology followed 4 steps 1) to study and survey 

a competency enhancement model for Home Economics students of short course for 

entrepreneurship through community involvement under Uthaithani Polytechnic College 

using data analysis and inquiries of 31 administrators and teachers by Stratified Random 

Sampling. Guideline Interviewing the students’ competency using 7 experts by Purposive 

Sampling 2)  to draft a competency enhancement model for Home Economics students 

of short course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani 

Polytechnic College using 20 discussion participators group.  Verifying pattern draft by a 

discussion group of 9 experts including evaluate model suitability and possibility by 18 

experts using Purposive Sampling.  3) to experiment a competency enhancement model 

for Home Economics students of short course for entrepreneurship through community 
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involvement under Uthaithani Polytechnic College using school administrators, teachers, 

students and communities by Purposive Sampling. The tool used was questionnaire and 

report form.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and data 

analysis. 

The results were found that: 

1. Students’ competency enhancement conditions for Home Economics students of 

short course for entrepreneurship through community involvement under 

Uthaithani Polytechnic College in overall was at moderate level.  Students’ 

competency enhancement guideline for Home Economics students of short course 

for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani 

Polytechnic College. There should be a goal and a process for enhancing student 

competency, The community should be involved in order to strengthen, monitor 

and evaluate students’ competency. 

2. The model pattern has four components as followed:  1)  the goal of  students’ 

competency enhancement for Home Economics students of short course 2. )  the 

process of  students’ competency enhancement for Home Economics students of 

Short Course  3) the community involved of  students’ competency enhancement 

for Home Economics students of short course 4. the monitoring and evaluation of 

student’ s competency enhancement for Home Economics students of short 

course. 

3. The results of the experiment using a competency enhancement model for Home 

Economics students of short course for entrepreneurship through community 

involvement under Uthaithani Polytechnic College found that 1) The participants’ 

satisfaction under the project of a competency enhancement model were at the 

highest.  2)  the knowledge and understanding of the participants after attend the 

project with self- assessment were at a high level. 



ช 
 

 

4. The results of evaluation using a competency enhancement model for Home 

Economics students of short course for entrepreneurship through community 

involvement under Uthaithani Polytechnic College found that ; 

4.1 The students’  competency of short courses after development with a 

competency enhancement model for Home Economics students of short 

course for entrepreneurship through community involvement under Uthaithani 

Polytechnic College was at the highest level 

4.2 The graduated students have a job and the number of successful 

entrepreneurs increase. 

4.3 The number of short course achievement students in the academic year 2019 

is higher than academic year 2018 after using the developed model. 

4.4 Students' satisfaction with the model of students’ competency enhancement 

was at the highest level. 

4.5 Number of community involvement after using a competency enhancement 

model for Home Economics students of short course for entrepreneurship 

through community involvement under Uthaithani Polytechnic College 

increase. 
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บทที่ 1     

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

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

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2560  

 

 

ข้อ 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   

 

S.D. 
ระดับ 

กำรมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
2.39 0.77 น้อย    
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)     
 

 

ข้อ 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   

 

S.D. 
ระดับ 

กำรมีส่วนร่วม 
2. การส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหาต่าง ๆ 

ในการพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
2.41 0.81 น้อย 

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.40 0.83 น้อย 

4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.36 0.85 น้อย    

5. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.54 0.78 ปานกลาง 

6. การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ 

2.33 0.86 น้อย   

7. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

2.42 0.84 น้อย 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 2.41 0.43 น้อย 
 

ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี, 2560. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จ านวน 2 คน  

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

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

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

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการด าเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 3. สภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง สภาวะการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ



17 

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 4. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
อุทัยธำนี หมายถึง วิธีด าเนินการในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ให้บรรลุผลส าเร็จ ในประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

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

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

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

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

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



บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้รียน 

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

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

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

          5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

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

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

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

      3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสู่งวัย 
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

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

      เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ตามแนวทางการพัฒนา 
                    3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          3.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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

          3.4 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ    
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย 
   1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา 
         3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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         3.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

                   3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

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

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสู่ตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล   

      ผลผลิต /ผลลัพธ์  
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู่งขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิด

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

     กลยุทธ์ 
      1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
       3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี

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

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

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
    ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
     มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

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

    กลยุทธ์ 
     1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
     2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ

ให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
     5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
     6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

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

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

 4.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
   การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา

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

 4.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา  
   ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่ส าคัญ           

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

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

คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  

 4.4 พันธกิจ  
   เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว จึงมีภารกิจที่ต้อง

ด าเนินการดังนี้  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้อง

กับความต้องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล  

   2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดย

อาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
   4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ

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

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

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

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

พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
 6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกตใ์ช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน  

 6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  

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

จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมี

เป้าหมายดังนี้  
   7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

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

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

 7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้  

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

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



28 

ประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความ    
ต้องการของตลาดแรงงาน  

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

 7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

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

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

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

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

 7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา  

   7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใหผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ 
และทุกระดับ การศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ     
ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ



29 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความ   
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษท่ีได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกบรม วิชาชีพ
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

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

 7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ     
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้  

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

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

 7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้  

   7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ  

   7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาท่ีได้ รับการยกระดับคุณภาพให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  

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

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

  1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

  2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดย
มุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

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

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

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

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

 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 เป้าหมาย 
 1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อ

การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

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

 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 

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

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

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

       1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
       1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
       1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่ง

ได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง  
    2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

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

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

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

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

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

องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

และทักษะ (Skills) 

บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) 
ภาพลักษณภ์ายใน (Self-Image) 

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

 
 
 

ความเชี่ยวชาญ ด้านตา่ง ๆ 

ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของคน 

ความเคยชิน พฤตกิรรมซ้ า ๆ 
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

บทบาทที่บุคคลแสดงออก
ต่อผู้อื่น 

ข้อมูล ความรู ้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ 

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

 4. ประเภทของสมรรถนะ  
   นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ ดังนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554: 10-11) 
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้ 
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 
   2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้น ๆ 
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้่งกว่ามาตรฐาน  
      3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้น มีความสามารถใน
การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2557: 16) แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้าน ที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการปฏิบัติงานที่กลมกลืน  
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  2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึง ส่วนที่
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะแปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานไม่หยุดนิ่ง
เป็นส่วนที่สนับสนุนผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสู่งสุด ยึดถือเป้าหมายขององค์กร เป็นหลัก
และสามารถวัดผลได้  
  3. สมรรถนะในต าแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานนั้น ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  สรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก เป็น 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้และสมรรถนะตามสายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ มีความรู้ ทั กษะ 
ทัศนะคติ ความเชื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น  ๆ ได้ สู่งกว่า
มาตรฐาน 
  ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและ
ประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ด้อยคุณภาพทั้งทางด้าน
การน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก็
คือ “ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง 
      “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้
ความรู้  และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาศาสตราจารย์ Davis 
McCelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จ
ในการท างานได้ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ใน
เมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก 
       คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือศึกษาหาค าตอบ คณะท างานดังกล่าวจึงจัดท าขึ้น
เป็นการน าร่อง โดยคณะวิจัยได้พัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะของผู้ที่เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้เห็นกรอบสมรรถนะในภาพรวมปลายทาง และใช้กรอบดังกล่าวเป็น



42 

หลักในการน าสู่กรอบสมรรถนะหลักระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ซึ่งมีความส าคัญเร่งด่วน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนระดับชั้นอ่ืน ๆ 
       กรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะส าคัญ 10 สมรรถนะ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง 1) ความ
ต้องการของประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา 2) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันและอนาคต 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 และพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4) ให้ความส าคัญกับความ
เป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพ่ือด ารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 5) สอดคล้องกับ
หลักพัฒนาตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และ
ภูมิสังคม และ 6) สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
           สมรรถนะทั้ง 10 ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการ
พัฒนาในช่วงเวลา 12 ปี ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ สมรรถนะทั้ง 10 ประการ ได้แก่ 

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

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

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

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

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

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

 3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน จัดท าขึ้นโดยส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
ในระดับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
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เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ 
วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบ โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการ
ที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยน
อาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(2554: 3-25) ได้จัดท าแนวทางการพฒันาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
      การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้น
เป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา ส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
ต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ 
   ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการ
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บริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 
ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ โดยให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และประสานความร่วมมือกับบุคลากรใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ โดย
ยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไป ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการสอนด้าน
ภาษามากขึ้น มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและครูผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการสอน
จริยธรรม รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยผลิต
บุคลากรและสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร ดังนั้น นโยบายการศึกษาด้านวิชาชีพจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการบูรณาการระเบียบ
วินัยเข้าด้วยกันและจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
   เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
ต้องมีการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ก าหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ  ตรงตามความต้องการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน
ด าเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  
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  นิยามศัพท์ 
       1.  กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
           เป็นข้อก าหนดแกนกลางที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษา
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งจะท าให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
           เป็นข้อก าหนดที่คาดหวังว่าผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากหลักสูตร
อาชีวศึกษาแล้ว จะต้องมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพ
ในระดับใดระดับหนึ่งที่ก าหนด ซึ่งสมรรถนะท่ีก าหนดในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจะต้องตรงตาม
ความต้องการของสาขาอาชีพหรือสถานประกอบการหรือชุมชน โดยประกอบด้วยสมรรถนะทั่วไป  
สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวจะแสดงถึงความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน ด าเนินการตรวจสอบ 
บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ท างานตามระดับท่ีปฏิบัติงาน 
    3.  มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ  
           การก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพหนึ่ง  
รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ 
   4. สมรรถนะของหลักสูตร  
                        หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจาก
ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

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

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

 

 ช่างไม้ตกแต่ง 

 ช่างเทคนิคงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่างติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ 

 ช่างท าเครื่องมือและดาย 

 ช่างท่อสุขภัณฑ์ 

 พนักงานรับจ่ายเงิน 

 พนักงานบันทึกข้อมูล 

 พนักงานขายเครื่องมือการผ่าตัด 

 คนเลี้ยงวัวในฟาร์ม 

 คนดูแลเด็กเล็ก 

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

   2.  ก าหนดคุณลักษณะอาชีพหรือการเขียนค าอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ 
          ค าอธิบายลักษณะงานจะเป็นค าบรรยายอย่างย่อ ๆ ซึ่งจะบรรยายถึงกิจกรรม

หลักท่ีคนงานจะต้องปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 สภาวะหรือเงื่อนไขการท างาน โดยเฉพาะสภาพการท างานที่มีความเสี่ยง 

(ต้องแจ้งไว้) 

 ลักษณะหรือสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่คนงานต้องปฏิบัติ  

 ความสามารถพิเศษ ความถนัด ลักษณะเฉพาะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน

อาชีพนั้นให้ส าเร็จ 

 ระดับความต้องการการฝึกอบรม 

 ต้องมีข้อบังคับพิเศษหรือใบอนุญาตหรือไม่ 

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

  ติดตั้งชุดกุญแจ 

 ท าแผ่นเพลตพิมพ์ 

 ประกอบเครื่องยนต์ในรถยนต์ 

 ขจัดสิ่งที่ติดอยู่ในท่อน้ าทิ้ง 

 สร้างรากฐานอาคาร 

 พิมพ์ซองจดหมาย 

 กลึงเรียว 

 เติมโพรงบนแท่งโลหะให้เต็ม 

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

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

   องค์ประกอบประโยคที่เขียนงานเฉพาะ ในการเขียนประโยคงานเฉพาะต่ าสุด
ประกอบด้วย 2 ส่วน อาจประกอบด้วย 3 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างที่เป็นประโยคที่ถูกต้องและเป็นหน่วยงานที่สมบูรณ์ในแต่ละรายการ 
 

การปฏิบัติ สิ่งท่ีน ามาใช้/ผลิตขึ้น ข้อแม้หรือเงื่อนไข 

- พิมพ์ 
- ประกอบ 
- ถอดเปลี่ยน 

- ตัวอักษร 
- ข้อต่อ 
- เพลาขับ 

- จากค าบอก 
- ท่อ พีวีซี 
- รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

    

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

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

  3) สามารถเรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการสอนแยกต่างหาก 
  4) ควรจะขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาแสดงการกระท า  

   5) ควรอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ผู้ฝึกแสดงออกให้เห็นได้จริง ๆ ว่าเขามีความรู้
ตามท่ีต้องการ 
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  6) ต้องเขียนให้ปรากฏร่วมกับงานเฉพาะด้านทักษะในรายการงานเฉพาะใน
หลักสูตร 

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

ตารางท่ี 3  การเขียนกฤตกรรมปลายทางท่ีดี 

 

กฤตกรรม งานเฉพาะด้านความรู้ งานเฉพาะด้านทักษะ 
1. ภายใต้เงื่อนไขซึ่งผู้ฝึก

จ าเป็นต้องปฏิบัติงานเฉพาะ
เพ่ือแสดงสมรรถนะ 

2. การปฏิบัติของผู้ฝึกต้องแสดง
ให้เห็นจริง 

3. เกณฑ์ตัดสินความสามารถ
ของผู้ฝึก 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีนาและพืชพันธุ์ 
 
 
- ประมาณดอกผลจากพืชพันธุ์ 
 
- อยู่ในระหว่าง 10% ดอกผลแท้จริง 

- ให้เครื่องเดินสายไฟฟ้า 
  ใต้ดินและเครื่องมือ 
 
- ติดตั้งสายไฟฟ้า 
 
- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ไฟฟ้าแห่งชาติ 
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  6.  ก าหนดค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา 
 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

รหัสวิชา 1101-31.. ชื่อวิชา  ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 36  ชั่วโมง 

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

ที ่ มาตรฐาน / กฤตกรรมปลายทาง (TPO) 
เวลา/
ชม. 

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

คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 
5 

3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตามคู่มือผู้ใช้  
รถยนต์ 100 % 

8 

4. บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 

5 

5. บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้
ตามคู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 
 

8 

6. บ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษได้ตาม
คู่มือผู้ใช้รถยนต์ 100 % 

5 

 รวม 36 

  
  7. ขออนุมัติใช้หลักสูตร 

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

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

  8.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน 
  กล่าวโดยสรุป แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ สังคม 
ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การประกอบอาชีพเสริม การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู่ง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดย
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น 2) ก าหนดคุณลักษณะ
อาชีพหรือการเขียนค าอธิบายลักษณะงานที่ต้องการ 3) วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะ
ด้านทักษะ 4) วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้  โดยการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษาตามหลักสูตร 
ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการประเมินผลการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้   
 
 
 



59 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2559: 45-48) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู่งขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไป
ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน         
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไก
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สู่งขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้ 

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

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

4. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ 
    เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ เกรเฮม และไรท์ (Graham & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  ค าว่า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช้ค าเรียกที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น รูปแบบ 

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

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

  1) Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ 
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2) Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัต ิ

  3) Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่าง บุคคลและบุคคลต่อสังคม  

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

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

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

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

  5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่
เรียกว่า Path analysis และหลักการสร้าง Semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แสดงความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน
และระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 และใช้ในการวิจัย
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) มาใช้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่าง
ง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผลการตัดสินใจ 
  นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า มีหลาย
ประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ได้แบ่งออก เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรือ
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อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อใน
การแสดงความ สัมพันธ์ของตัวแปร และรูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึน เป็นต้น  
     กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
รูปแบบที่ใช้นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และ
รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการบรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพ่ือให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิด
อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมด าเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยง การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น การก าหนดขอบข่ายการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น และ
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

3. องค์ประกอบของรูปแบบ  
    นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท 

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

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

ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
   3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ 

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

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

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

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

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

สภาพแวดล้อม 

การตัดสินสั่งการ กระบวนการจัดการ 

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

4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ 
               นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด 
หลักการคล้ายกันโดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ พัฒนารูปแบบไว้ดังนี้ 
    สตรีกแลนด์  (Strickland, 2006: 3-5) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่ า 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) 
การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้ (Implement) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” สอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (Meason 
and Khedourri, 1985) ได้ เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้  1. รวบรวมปัญหา (Problem 
formulation) 2. สร้างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing the model) 4. การ
น ารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัว
สนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็น
กระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันตามล าดับ 
กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการน าไปใช้ส าหรับด าเนินงานใน 



87 

ขั้นตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 
3 การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม และขั้นตอนที่ 5 
การเผยแพร่นวัตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8-9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนารูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ 
   ในขณะที่ บุญชม ศรีสะอาด (2560: 10-12) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบว่า อาจกระท าได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็น
รูปแบบตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่อง
เดียวกันหรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้น
จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัย
สารสนเทศจากการศึกษาองค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรที่ส าคัญประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือก
องค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรก าหนด
หลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย    
ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบายผลได้มาก เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
  2. ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้น
แล้วจ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรือแม้กระ
ทั่งได้รับจากการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่ง
จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือ
ทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในข้ันนี้บางครั้งใช้ค าว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การ
ทดสอบรูปแบบ การน ารูปแบบไปใช้จริง และการปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพ
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และแนวทาง การสร้างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพ่ือให้
ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

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

 1. รูปแบบควรจะน าไปสู่การท านายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการ
สังเกตที่น่าเชื่อถือได้ 

 2. โครงสร้างของรูปแบบควรจะแสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เป็นกลไกเชิง
เหตุผล ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา   

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

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

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

 3. เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้
ความเชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

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

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



91 

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

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

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

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

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

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

 ข้อมูลผู้เรียน 

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

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที ่1/2562 รวม

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

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

รวมท้ังสิ้น 240 163 183 586 30 - 30 616 

      



94 

 ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 6 อัตราก าลัง ปี 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

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

รวมทั้งสิ้น 52 

 
  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา 
  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่อาชีพ 
  

 อัตลักษณ์ 
  สุภาพชน จิตอาสา 
  

 เอกลักษณ์ 
  บริการวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นองค์กรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม น าสู่การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้ 
 

 พันธกิจ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเสริม วิชาชีพแกนมัธยมศึกษาโดยเน้นการใช้แผนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆของจังหวัด บูรณาการให้แผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและชุมชน
ท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนแต่ละระดับผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ครูผู้สอนเชียวชาญในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน 
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 เป้าประสงค์ท่ี 6  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 7  ร่วมกับโรงเรียนที่ท า MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. สาขาวิชาระดับ ปวช. ที่เปิด เพ่ือรองรับผู้เรียนที่ท า MOU 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และมีสถานที่ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 9  ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์ตามสื่อต่าง ๆ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น  
 เป้าประสงค์ท่ี 1  มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  มีผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนที่ ได้รับการประเมินตาม
แผนการเรียนรู้ มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้กับครูลุ
บุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  มีแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ผู้บริหารที่มานิเทศการสอนของครู 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  การจัดอบรมกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 เป้าประสงค์ท่ี 7  มีสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดตั้งสถาน
ประกอบการในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  ผู้เรียนทีผ่ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 เป้าประสงค์ท่ี 9  งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาเรียนได้จริง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ละวันส าคัญ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียน คณะลูกเสือ-เนตรนารี ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนเข้ารับการอบรมแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 บอร์ดประชาสัมพันธ์การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของอาเซียน 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  ครูและนักเรียนที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน 
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  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ ได้รับการส่งเสริม  ต่อยอดจาก
สถานศึกษา ครูที่มีผลงานวิจัยหรือจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
ของนักเรียน นักศึกษาและของครู 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 จัดท าแผนการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดท า SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผล และ
ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 ครจูัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 
 เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูสามารถส่งถ่ายข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 การน าจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 มีห้องเรียนทฤษฎีประจ าสาขาวิชาที่มีสภาพสมบูรณ์ 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 มีการพัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
และชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 ออกหน่วยบริการชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 การอบรมให้กลุ่มอาชีพในชุมชน 
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    เป้าประสงค์ที่ 4 มีศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2. ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4. ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
  5. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ
ประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย 
  6. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    กลยุทธ์ที่ 2 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมนิเทศการสอนของครู 
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    กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาตามเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
    กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
วิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จักสัมมนาแลกเปลี่ยนละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
    กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนการประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของ
สถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    กลยุทธ์ที่ 4 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  
และชุมชนท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการละวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็น ดังนี้ 

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

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

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

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา 
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สภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย
ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ ด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 โรง   
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน 2) กระบวนการสร้างเครือข่าย 3) ความร่วมมือ          
4) องค์ประกอบส าคัญของเครือข่าย และ 5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 2) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบปลายภาคที่ 2 ของนักเรียนสู่งขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสู่งกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ร้อยละ 100 
  มงคล แสงอรุณ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษา
ขั้นตอนการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิชาการทั่วไป เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 9 ส่วน 
ได้แก่ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ความต้องการของสถาน
ประกอบการสมรรถนะของผู้เรียน การวิเคราะห์งานทดสอบสมรรถนะ การเสริมสมรรถนะ Social 
Media และตัวชี้วัดสมรรถนะผู้เรียน 2) การเสริมสมรรถนะของผู้เรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนการแนะน าชิ้นงาน ขั้นตอนการสาธิตปฏิบัติตามข้ันตอน ขั้นตอนประยุกต์สร้างชิ้นงาน และข้ัน
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ประเมินผลชิ้นงาน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นตอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
   สรวง วรอินทร์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
   ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย        
3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ           
2) ขอบข่ายงานส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือ และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ฉันทนา บุญจริง (2558) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในปีการศึกษา 
2550 จ านวนทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์  
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรระยะสั้น และด้านการปรับปรุง
หลักสูตรระยะสั้น 2. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. แนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 3.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และศึกษาขอบข่ายของสาระและมาตรฐานการ
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เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ 3.2 มีการน าหลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ไปทดลองใช้ และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) ระหว่างการทดลองใช้ 3.3 มีการประเมินเอกสารหลักสูตร ภาษาที่ใช้
ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม สื่อให้เข้าใจและมีความชัดเจนในการน าไปสู่ การปฏิบัติ หรือไม่ และ
วิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ 3.4 มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นฉบับ ที่ผ่าน
การปรับปรุงแล้วให้สมบูรณ์ และน าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 อังคณา เรืองชัย (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท า
น้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นเรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยคือ ประชาชนในต าบล
ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน  
  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีข้อมูลที่สอดคล้องกันและมีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
หลักสูตรในระดับมาก 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท าน้ าสมุนไพร
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 คะแนน และ 3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ โดย
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความเป็นไปได้จากการสัมมนา
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1) ควรมีเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือควร
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค มี 5 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) เป้าหมายเครือข่าย 
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ความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  3) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ                
4) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ เงื่อนไขความส าเร็จที่ 1 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเงื่อนไขความส าเร็จที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
  จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง การ
ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง 2) การสร้างรูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง และ         
3) การประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์    
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สู่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ 
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะ
ของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้
และ ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบ การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพ้ืนสู่ง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สู่งมีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างและ
พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้อ านวยการ รอง
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ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ จ านวน 
380 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบและแบบสอบถาม 
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1) กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน 1.1 ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
1.2 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 1.3 ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 1.4 ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 1.5 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 1.6 ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมส าคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและ
การสะท้อนผล 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบสู่งก
ว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  กานดา เข็มศร (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการด าเนินวิจัยแบ่งเป็น       
2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 1 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การเป็นคนเก่ง ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ปัญหาด้าน
การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มีแนวทางพัฒนาทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้1) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้ของครู สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนจัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 2) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่งสถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมให้
มีการนิเทศการสอนของครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิต
จริงของผู้เรียน ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3) 
การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง น าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมพี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 
จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 จินตนา ไทธานี (2559) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ แรงจูงใจด้าน
ส่วนตัว แรงจูงใจด้านอาชีพและแรงจูงใจด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน 390 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า ศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าเรียนฝึกอาชีพ ในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีแรงจูงใจในด้านส่วนตัว เป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือด้านสังคม และมีแรงจูงใจในด้านอาชีพเป็นอันดับสุดท้าย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของ
นักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านส่วนตัว ได้แก่ ควรสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ แต่มีปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 2) ด้านอาชีพ ได้แก่ 
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รับคนจากศูนย์ไปท างานยังสถานประกอบการต่าง ๆ 3) ด้านสังคม ได้แก่ 
ควรมีการติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพ หรือดูงานด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เพ่ือใช้
เสริมประสบการณ์หรือประยุกต์กับอาชีพได้ 
  เรืองแสง ห้าสกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น 
โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตร 
ระยะสั้น โดยใช้โมดูลในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกและครูผู้สอน จากวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สังกัดส านักงาน 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการบริหารหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 8 ท่าน  
  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
องค์ประกอบ จ านวนทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          
(2) วางแผนการใช้หลักสูตร (3) ด าเนินการใช้หลักสูตร (4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรและ              
(5) ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพคู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสั้น พบว่า มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพ
ระยะสั้น ในการจัดท าโมดูลฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการบริหารหลักสูตรระยะสั้น การ
ประยุกต์ใช้ IPO Model พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สู่งกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบด าเนินการตามรูปแบบ และเพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีและสถาน
ประกอบการ ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่ก าหนดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เริ่มจากร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และท าการวัดและประเมินผลร่วมกัน 2) การด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่สถานประกอบการต้องการ คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาช่างเดินสายไฟ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ช านาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ระดับมากท่ีสุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัย
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
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การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 2) เพ่ือประเมินผลการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 1.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นนี้  ได้จากการประยุกต์แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
UNESCO Model ซึ่งประกอบด้วย 2 วงจรคือ วงจรที่ 1 วงจรการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการประเมินความต้องการจ าเป็น (2) ขั้นการออกแบบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (3) ขั้นการทดลองและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ (4) ขั้นการประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ส าหรับวงจรที่ 2 วงจรการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (5) ขั้นการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (6) ขั้นการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ (7) ขั้นการน าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะไปใช้จริง และ (8) ขั้นการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะ   
  นนท์ อนัคกุล (2560) ได้วิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการตามการรับรู้ของนักศึกษา ครู ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้น าชุมชน ในด้านหลักสูตร ด้าน
ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน ด้านการ
วัดและประเมินผล ตามการรับรู้ของนักศึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้น าชุมชน ที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบประเมิน ค่าแบบลิเคิร์ต (Likert’s Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
และแบบสัมภาษณ์  

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

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

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

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

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

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

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

  นอร์วิซ และ อีแวนส์ (Norwich and Evans, 2007: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป 
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พบว่า มีหลากหลายวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้าน
การศึกษา โดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้น าเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เกิด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางด้าน
การศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการด้านการศึกษา โดยให้
ความส าคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซึ่งมีความ
จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  

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

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

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

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

 

ศึกษาสภาพและแนวทาง 
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี
 

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

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



 

บทที่  3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยมีข้ันตอนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ตอน ดังนี้   

 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

 ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

กระบวนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 กระบวนการด าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 4 ตอน ดังกล่าว มีกระบวนการด าเนินการ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมด าเนินการ และผลการด าเนินการ ดังภาพที่ 4 
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ภำพที่ 4 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

- ด าเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลยั
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้วยแบบสอบถาม 
และ แบบรายงาน 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย กิจกรรมกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชพี 
   อาหารและโภชนาการ หลกัสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น  
 

- รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนรว่มของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี

 
 

2. การสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย 
   สารพัดช่างอุทัยธานี 

2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ 
2.2 ยกร่างรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม 
     ผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 ตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนา 
     กลุ่มและประเมินรูปแบบด้วยแบบ 
     ประเมิน 

 

- ทดลองใช้รูปแบบ ทีพ่ัฒนาขึ้นใน 
  วิทยาลยัสารพัดช่างอุทยัธานี และใช ้
  กับชุมชน โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบ 
  และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ 
  รูปแบบ จ านวน 4 โครงการ  
  ตามแผนการทดลอง 

 

- ความพึงพอใจของผู้ร่วมกจิกรรม ภาย 
  ใต้โครงการทดลองรูปแบบการเสริม 
  สร้างสมรรถนะผู้เรียน 
- ความรู ้ความเข้าใจของผู้ร่วมกจิกรรม

ภายใต้โครงการทดลองรูปแบบหลัง
การเข้าร่วมโครงการดว้ยการประเมิน
ตนเอง 

 

3. การทดลองใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชพีอาหาร 
   และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

1.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
     ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 
     ผู้เรียน กลุ่มอาชพีอาหารและ 
     โภชนาการ 
1.3 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง 
     สมรรถนะผู้เรียน 

- ได้ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร 
  และงานวิจัย 
- ได้ข้อมูลสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 
  ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
  โภชนาการ 
- ได้ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้าง 
  สมรรถนะผู้เรียน 
 

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชพี 
   อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชพี 
   ระยะสั้น 
 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้ เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ 
- จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามี 
  งานท าและเป็นผู้ประกอบการ 
   ผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ 
  ระยะสั้น 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ 
  ที่พัฒนาขึ้น 
- จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการ 
  ใช้รูปแบบ 
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ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี   

 ในการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 1.1 กำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 

      1.1.1 แหล่งข้อมูล 
             ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการสร้างเครื่องมือการวิจัยในการศึกษาสภาพและแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   

  1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ฉบับท่ี 1 แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

  1.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่เป็นต ารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  1.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

 1.2 กำรศึกษำสภำพกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี 
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       1.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
      1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง

อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 33 คน รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

ตำรำงที่ 7 จ านวนประชากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

 

   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 29 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 
 1. จ าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิใช้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็นตัวแบ่งชั้น 
 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
 3. ท าการสุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในแต่ละชั้นภูมิ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 
 
 
 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จ ำนวนประชำกร 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2 

รวม 2 
2. ครูผู้สอน  
 2.1 ข้าราชการครู 9 
 2.2 พนักงานราชการท าหน้าที่สอน 13 
 2.3 ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 9 

รวม 31 
รวมทั้งสิ้น 33 
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ตำรำงท่ี 8 จ านวนกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและ 
               ครูผู้สอน 
 

 

 1.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 2  
   ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ก าหนดค าตอบให้เลือก  
     ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          
5 ระดับ แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
        5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2 

รวม 2 
2. ครูผู้สอน  
 2.1 ข้าราชการครู 8 
 2.2 พนักงานราชการท าหน้าที่สอน 13 
 2.3 ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน 8 

รวม 29 
รวมทั้งสิ้น 31 
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     วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
     1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี    
    2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
     3. สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
    4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้อยค า ภาษาท่ีใช้ และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน     5 
ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
     5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ 
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกข้อ
ค าถาม ดังนี้ 

    +1  เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
        0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
      -1   เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

     แล้ ว พิ จ า รณา เ ลื อ กข้ อ ร า ยก า รที่ มี ค่ า  IOC ตั้ ง แ ต่  0. 5  ขึ้ น ไ ป  
บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
      6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
     7. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
สุโขทัย จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.962 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
     8. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
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   1.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้  
       1) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและของครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
      2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ของครูผู้สอน ให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
     3) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 2 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จ านวน 29 ฉบับ ได้รับคืน 
จ านวน 29 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคืนรวมทั้งสิ้น จ านวน 31 ฉบับ แล้วน ามาตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

   1.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน 
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

      1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

    2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  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 กำรศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี 
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      1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

       กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ    
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 7 คน โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน กลุ่มท่ี 2 เป็นบุคลากรในชุมชน ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน (รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ในภาคผนวก ก) 
  1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interviews) ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
    ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
     2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
      3. ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการ
น าข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1.1
และ 1.2 มาประกอบในการก าหนดกรอบและเนื้อหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
   4. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วยประเด็นการ
สัมภาษณ์  ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) ด้านการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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      5. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
     6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  1.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
           1) ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือขอความร่วมมือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์   
    2) ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ไปยังผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพ่ือให้
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 
 

ตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 

 

  ในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 2.1 สังเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำร
และโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 

      2.1.1 แหล่งข้อมูล 
        การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนา
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สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการ
สัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ในตอนที่ 1  

  2.1.2 วิธีกำรสังเครำะห์ข้อมูล 
        1. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จากการศึกษาด้วยแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ ในตอนที่ 1 
        2. ก าหนดประเด็นการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ด้านการก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้าน
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   3. ด าเนินการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

  2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถาม
สภาพและการสัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 

  2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

        วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและ
การสัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือเตรียมข้อมูลน าไปยกร่างรูปแบบในการสนทนา
กลุ่มต่อไป 
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 2.2 ร่ำงรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงอุทัยธำนี 
                 การร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่ม ด าเนินการดังนี้ 
 2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
        ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันยกร่างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) เพ่ือยกร่างรูปแบบ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน รวมจ านวน 5 คน บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน ผู้แทนจากชุมชน จ านวน 2 คน และนักวิชาการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการสร้างรูปแบบ จ านวน 2 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 11 คน (รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในภาคผนวก ก) 
   2.2.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ฉบับที่ 4 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพ่ือยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
        กำรสร้ำงประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
         ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม ตามล าดับดังนี้ 
     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      2. ศึกษาหลักการตั้งประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 
     3. สร้างประเด็นค าถามโดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และ
ข้อมูลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ ในตอนที่ 2.1 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือการ   
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ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
         วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม โดยด าเนินการ

ตามล าดับ ดังนี้ 
      1) ผู้วิจัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และบุคคลในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ ที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเข้าร่วม
สนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบ 

     2) ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
สนทนากลุ่ม และสรุปผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2.1 มาพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบ การสนทนากลุ่ม เพ่ือมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้า  
    3) การสนทนากลุ่มเพ่ือยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    (1) ผู้วิจัยเชิญนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้าง
รูปแบบ มาเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก 
ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 11 คน 

    (2) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มแนะน าผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 
      (3) ผู้วิจัยน าเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยย่อและน าเสนอผล
การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ด้วยเอกสารและเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทราบเป็นข้อมูล
เบื้องต้น 
     (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นขั้นตอนตามล าดับ 
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     (5) ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-
565); จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74); บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 
1982: 70-76) และ ทิศนา แขมมณี (2552: 220) ได้รูปแบบและจัดท าคู่มือเพ่ือด าเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี           
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

         วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2.3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบโดยกำรสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

  2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
               1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ผู้วิจัยจัดการ
สนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อย   
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จ านวน 3 คน 
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   กลุ่มที่ 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน 

   กลุ่มที่ 3 เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือผู้บริหารในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 3 ปี จ านวน 3 คน  
      2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยข้อใด
ข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน 2) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มี
ความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 
จ านวน 2 คน 3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ ในภาคผนวก ก) 

  2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
    ฉบับที่ 5 ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions) 
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
    ฉบับท่ี 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

    เครื่องมือฉบับที่ 5 ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 
Questions) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี มีวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
   กำรสร้ำงประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่มตรวจสอบรูปแบบ 
    1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือก าหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
    2) ก าหนดประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา 
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    3) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นในการสนทนา
กลุ่มเพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากลุ่มต่อไป 

   ฉบับที่ 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
     5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มากที่สุด 
    4   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ มาก 
     3   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ ปานกลาง 
     2   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อย 
     1   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ น้อยที่สุด  

         กำรสร้ำงและหำคุณภำพของแบบประเมินคุณภำพของรูปแบบ  
      การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
    1. ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
           2. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินรูปแบบ   
    3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ  
     4. น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านการบริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด    

  5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาค านวณ 
หาค่า 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   
      6. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   

  2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้ 
           1) ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการสนทนากลุ่ม และแนบเค้าโครงการวิจัยและรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  รวมทั้งประเด็นในการตรวจสอบ เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 
         2) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพ่ือยืนยัน นัดหมาย 
วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินการสัมมนา 
          3) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ 
และบันทึกย่อระหว่างการประชุม โดยมี ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม ผู้วิจัยน าเสนอร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผลการ
สนทนากลุ่มไปพร้อม ๆ กับผู้บันทึกการประชุม ซึ่งมีข้ันตอนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
      (1) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ และประเด็นการตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ให้กับผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเข้าใจตรงกัน 
         (2)  ผู้วิจัยน าเสนอสรุปกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาในขั้นที่ 1 และขั้น
ที่ 2.1, 2.2 ก่อนได้ร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
     (3) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ตามล าดับประเด็นในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ 
     (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มและคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันสรุปผลการ
ตรวจสอบและการวิพากษ์รูปแบบในประเด็นต่าง ๆ ตามฉันทามติที่ประชุม และให้ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไข
เพ่ิมเติมบางประเด็นเพ่ือความถูกต้องและเหมาะสม 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
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                           1) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกจาก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมิน 
         2) ผู้วิจัยประสานงานโดยตรงกับผู้ประเมินอีกครั้งทางโทรศัพท์เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
          3) ผู้วิจัยส่งแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา     
          4) ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมินที่ส่งคืนมาให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ
และน ามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
          วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นในการตรวจสอบ 
               วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม และด้านความ
เป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มี
ความหมายดังนี้  

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 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 

แสดงว่ารูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้   

ตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพอำหำรและ
โภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 

  การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
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อุทัยธานี โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ภายในขอบเขตองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบหลัก และ
โครงการ 4 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบ รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจและสอบถามจากการประเมิน
ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบ    
     3.1 แหล่งข้อมูล 

       แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้แก่ ทดลองใช้ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ทดลองใช้รูปแบบเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และชุมชนเครือข่ายความร่วมมือของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 1) ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) ชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบ โดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้ 
     1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 20 คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
    2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 3 รายวิชา 
3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน  
     2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร   จ านวน 30 ชั่วโมง 
     2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร    จ านวน 75 ชั่วโมง 
     2.3 วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ จ านวน 75 ชั่วโมง 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนสาขาอาชีพอาหารและโภชนาการ 
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ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน   
   3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 
5 คน ผู้เรียน จ านวน 20 คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 47 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562   
 4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 
10 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   หลังทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
  4.1  ประเมินโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
     4.1.1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
  4.1.2 ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  4.2  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานการทดลองใช้รูปแบบตามแผนกิจกรรม
และระยะเวลาที่ก าหนด 
 โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
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สารพัดช่างอุทัยธานี และจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยแยกตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
ตำรำงที่ 9  โครงการทดลองใช้รูปแบบและจ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 

 โครงกำรทดลองใช้รูปแบบ 
กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน รวม 

1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2 20 - 20 42 

2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- - 30 - 30 

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2 5 20 20 47 

 4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

2 10 30 20 62 

  3.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 
         การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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   - คู่มือการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
    ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
    ฉบับที่ 8 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ    
   2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     
    ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    ฉบับที่ 10 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
   3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่ม
เย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ     
    ฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ     
    ฉบับท่ี 12 แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 
วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ     
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   4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
    ฉบับที่ 13 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
    ฉบับที่ 14 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

      วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
  1. คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาหลักการเขียนคู่มือการใช้รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    1.2 ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทน า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้
รูปแบบ ขอบเขตการทดลองใช้รูปแบบ เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการน าคู่มือไปใช้ และความหมายของ
ค าท่ีเกี่ยวข้อง 
    ส่วนที่ 2 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   ส่วนที่ 3 แนวทางการด าเนินงานทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย ปฏิทินการทดลองใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และรายละเอียดในการ
ด าเนินงานตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ 
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 ส่วนที่ 4 เครื่องมือในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   1.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยถามในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
คู่มือการใช้รูปแบบ การเรียงล าดับของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมและชัดเจนในการ
ออกแบบแนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ความสะดวกในการน าไปใช้  และความเป็น
ประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในสถานศึกษา  
   1.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และ      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นและเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 เกณฑ์ระดับความคิดเห็น 
  ระดับ   5   หมายถึง    มีความเหมาะสม มากที่สุด 
   ระดับ  4   หมายถึง    มีความเหมาะสม มาก   
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง    มีความเหมาะสม น้อยที่สุด  
 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับ 
  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  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
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   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ 
   3) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ต้องการ
ประเมิน 
   4) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามเป้าหมายของ
โครงการและลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อห า 
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้อยค า ภาษาที่ใช้ และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
   6) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
มาค านวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

    +1  หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
        0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
      -1   หมายถึง  ไมม่ีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

   แล้วพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด 
(2554: 71) ซึ่งรายการค าถามมีความเหมาะสมน าไปใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
     7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ    
    8) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น า
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ 
(2551: 86-88) เกณฑ์การหาความเชื่อมมั่นก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามฉบับที่ 7 มีค่าเท่ากับ 0.829 ฉบับที่ 9 มีค่าเท่ากับ 0.915 ฉบับที่ 11 มีค่าเท่ากับ 0.863 
และฉบับที่ 13 มีค่าเท่ากับ 0.889 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
    9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 3. แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ 
   3) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
   4) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการประเมิน
ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้อยค า ภาษาที่ใช้  และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
   6) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
มาค านวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

    +1  หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
        0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
      -1   หมายถึง  ไมม่ีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

    แล้วพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด 
(2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) 
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     7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ    
    8) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น า
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามฉบับที่ 8 มีค่าเท่ากับ 0.870 ฉบับที่ 10 มีค่าเท่ากับ 0.902 ฉบับที่ 12 มีค่าเท่ากับ 
0.891 และฉบับที่ 14 มีค่าเท่ากับ 0.900  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
    9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
  3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
   3.3.1 ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบ 
    3.3.2 สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา 
และบุคคลในชุมชน    
    3.3.3 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
    3.2.4 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
  แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
  1. ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง 
เดือน เมษายน 2563 
  2. จัดท าแผนการด าเนินการทดลอง แสดงดังตารางที่ 10 
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ตำรำงที่ 10 แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 

 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
1. ด าเนินโครงการร่วม 

จัดท าแผนงาน
ก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและ
โภชนาการ เพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม 
   ผู้ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็น   
   ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
3. ร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมาย 
   การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 
   อาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
   โครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 
2. ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน   
   การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
   การด าเนินงาน เน้นเพื่อการเป็น 
   ผู้ประกอบการ 
3. มีแผนงานและเป้าหมายในการ 
   ด าเนินงานเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- พฤษภาคม  
  2562 
  ติดตามผล 
  ตลอด 
  ปีการศึกษา  
  2562 

2. ด าเนินโครงการ
กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็น
ผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม 
   ผู้ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
   กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น 
   ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชน 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
   โครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 
2. ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
   การด าเนินงาน 
3. มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม 
   อาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา 
   เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร วิชา 
   อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

- มิถุนายน  
  2562  
  ด าเนินการ 
  และ 
  ติดตามผล 
  ตลอด 
  ปีการศึกษา  
  2562 
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ตำรำงท่ี 10 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
3. ด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
การเป็น
ผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม 
   ผู้ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
   โครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 
2. ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
   ในการวางแผนและก าหนด 
   เป้าหมายการด าเนินงาน เน้นเพื่อ 
   การเป็นผู้ประกอบการ 
3. มีการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 
   ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
   สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร  
   วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา 
   อาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการมี 
   ส่วนร่วมของชุมชน 

- พฤษภาคม    
  2562 –  
  เมษายน 2563 
  ด าเนินการและ 
  ติดตามผล 
  ตลอดปี 
  การศึกษา  
  2562 

4. ด าเนินโครงการ
ติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ 
    ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นเพื่อการเป็น 
    ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของ 
    ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
   โครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 
2. ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
    ในการติดตามและประเมินผล 
    ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3. มีการติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่าง 
   ต่อเน่ือง 

- เมษายน 2563 
  และติดตามผล 
  ตลอดปี 
  การศึกษา  
  2562 

 5. การประเมินผล - วิทยาลัยประเมินผลงานท่ีได้จากการ 
   ด าเนินงานตาม โครงการที่ใช้   
   ทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

- ผลการด าเนินงานตาม โครงการ  
  และกิจกรรมภายใต้โครงการ 

มี.ค. 2563 

6. การรายงาน - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม  
  โครงการ/กิจกรรม 

- รายงานผลการด าเนินงาน  
  โครงการ/กิจกรรม 
 

เม.ย. 2563 

 3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12 
และ ฉบับที่ 14 และแบบประเมินตนเอง ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15  ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจและการประเมินตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายโดย
การก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมาย
ดังนี้ 

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

ตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอำชีพ
อำหำรและโภชนำกำร หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี 

 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย 
สารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการดังนี้ 

  4.1 แหล่งข้อมูล 
    แหล่งข้อมูลในการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 
   4.1.1 สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน 
จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   4.1.2 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปประกอบธุรกิจจน
ประสบผลส าเร็จ แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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    4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562
แหล่งข้อมูล จากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี     
   4.1.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      4.1.5 จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แหล่งข้อมูล งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

 4.2 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 
                     ฉบับท่ี 15 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2562 
   ฉบับท่ี 16 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
   ฉบับท่ี 17 แบบรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
    ฉบับที่ 18 แบบรายงานจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ 



151 

 

  ฉบับที่ 19 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปี
การศึกษา 2561-2562 
   ฉบับที่ 20 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
    ฉบับที่ 21 แบบรายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
    1. ฉบับที่ 15 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้อก าหนดของแบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี          
ปีการศึกษา 2562 
    2. ฉบับที่ 16 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 
2562 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้อก าหนดของแบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านการปฏิบัติและทักษะการคิด ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
    3. ฉบับที่ 17 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้อก าหนดของ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ ด้าน
เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
    4. ฉบับที่ 18 แบบรายงานจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้อก าหนดของแบบรายงานจ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ ของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี    
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    5. ฉบับที่ 19 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี          
ปีการศึกษา 2561-2562 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้อก าหนดของ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  6. ฉบับที่ 20 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  มีขั้นตอนการสร้าง
รายละเอียด ดังนี้ 

   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะของตัว
แปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของถ้อยค า ภาษาที่ใช้ และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
   5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ตนเองมาค านวณ หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ในการคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ 

   +1  เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
      0  เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
    -1  เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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   6) แล้วพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด 
(2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) 
     7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ    
    8) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) ในวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.856 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
    9) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
   7. ฉบับที่ 21 แบบรายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตาม
ข้อก าหนดของ แบบรายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  
    1) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบรายงาน จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้รูปแบบ 
  2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานให้ครบตามจ านวน        
ที่ต้องการ 
   3) หลังจากติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานได้ครบตามจ านวนที่
ต้องการแล้ว น ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบรายงาน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและผลที่ได้รับของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การแปลความหมายโดยการก าหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง     มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง     มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง      มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

   1. ค่าร้อยละ  บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 102-103) 

   สูตร  100
N

f
P   

     เมื่อ P    แทน   ค่าร้อยละ 
      f    แทน   ความถี่ 
      N   แทน   จ านวนคะแนนทั้งหมด 
 

      2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 34-35)  

  = 
n

  
 

  เมื่อ     = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 X   = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
 n   = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

                 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 60-61) 
  
สูตร         

 
เมื่อ   .D.S   =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

         n   =    จ านวนข้อมูลหรือขนาดตัวอย่าง 
        x   =    ข้อมูลแต่ละจ านวน 
 

 
 1nn

xxn
.D.S

22
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              4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ ศิริชัย พงษ์วิชัย (2554: 141-142) 
 
 

  IOC     =   
N

R  

 
       เมื่อ IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
   R   แทน    คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 
   N        แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2556: 117) 

 
 

   = 






 


 2

2

1
1 t

i

S

S

k

k  
 
 

เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงคเ์ป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีแบ่งเป็น 
 1.1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  1.2 ผลศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จากการสอบถาม  
  1.3  ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งเป็น 
  2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
  2.2 ผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ และจัดท า
คู่มือการใช้รูปแบบ 
  2.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี  
                3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการด้วยการประเมินตนเอง 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  4.1 ผลการศึกษาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเ พ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  4.2 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ จน
ประสบผลส าเร็จ 
 4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562 
  4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 4.5 จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
           อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ   
           โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

  1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้ 
  การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ก าหนดกรอบการด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) 
ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ตารางท่ี 11 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ   
               ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
               ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
1. ด้านเป้าหมายการ

เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- อุทุมพร จามรมาน (2554: 23) 
- มงคล แสงอรุณ (2558) 
- พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ 

(2559) 
- สุจินต์ วังใหม่ (2561) 
- คีเวส (Keeves, 1988:560) 
- ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen 

and Postlethwaite, 1994: 
286) 

-   เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 

     ระยะสั้น ประกอบด้วย  
    1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ     
        ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนา 
        วิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น 
        จากสมุนไพร 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
      2. ผู้เรียนมีความสามารถใน 

        การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ 
        พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือ 
        สุขภาพ 
     3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด 
         และการปฏิบัติวิชา 
         เครื่องดื่มร้อนและเย็น 
         จากสมุนไพร 
      4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและ 
         การปฏิบัติวิชาอาหารว่าง 
         เพ่ือสุขภาพ 
     5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัย 
         ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติ   
         งานให้เกิดประสิทธิผลและ 
         ประสิทธิภาพ 
     6. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงาน 
        ท าและประสบความส าเร็จ 
     7. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็น 
         ผู้ประกอบการที่ประสบ      
         ความส าเร็จ 
     8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
        เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

2. ด้านกระบวนการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะ 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 

- วัลลภา อยู่ทอง (2558:  
   13-14) 
- พิณสุดา สิริธรังศรี (2558:  
  17-19) 
- กานดา เข็มศร (2559) 
 

- ด้านกระบวนการเสริมสร้าง 
  สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
  อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 

  วิชาชีพระยะสั้นประกอบด้วย 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
  - สโตเนอร์และวานเกล  

    (Stoner and Wankel,  
   1986: 44) 
- คีเวส (Keeves, 1988:  
  559) 
- ไรย์ (Raj, 1996: 45) 
 

    1.  มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะ  
        ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
        หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
        ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม 
        ของชุมชน 
    2. มีการจัดและปรับโครงสร้างภายใน   
       สถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะ 
       ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
       หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
       ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
       ชุมชน 
    3. มีรูปแบบการด าเนินการเสริมสร้าง 
       สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
       โภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นที่ 
       เป็นระบบ 
   4. มีการติดตามและประเมินผลการ 
      เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
      อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
      ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย 
      การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
   5. มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
      ผลการด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็น 
      ระบบและต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
3. ด้านการมีสว่นรว่ม  
   ของชุมชนเพ่ือ 
   เสริมสร้างสมรรถนะ  
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น 

- เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์  
  (2547: 180-181) 
- ประเวศ วะสี (2547: 73) 
- กมล สุดประเสริฐ  
  (2547: 13) 
- ชาญชัย อาจิณสมาจารย์  
  (2548: 40-42) 
- ธีระชัย ช่วงบุญศรี (2558) 
- สรวง วรอินทร์ (2558) 
- โครเทอร์ Crowther,  
 (1996: 273) 
- ลูคัส (Lucas, 1998) 
- รอบบินส์ และฟินเลย์     
  (Robbins & Finley,  
  1998) 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
  สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
  โภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น  
  ประกอบด้วย 
   1. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ  
      ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      กับองค์กรในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา 
      และความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 
      ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม 
       อาชีพอาหารและโภชนาการ 
   2. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ 
       ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
       เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
   3. มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของ 
      หลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวาง 
      แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ 
      ประเมินผลตาม  สภาพจริง 
  4. มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ  
      เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
      ผู้ประกอบการ 
  5. มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้าง 
      สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
      โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ 
      การเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
    6. มีการจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล 

     การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 
     อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
     วชิาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
     ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

4.  ด้านการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

- จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม  
  (2553: 13-14)  
- นิติ นาชิต (2560) 
- พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) 
- อิสเนอร์ (Eisner, 1994:  
  192 - 193) 

- การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม 
  อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
  วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 
   1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
       ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ 
       เย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
       ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือ 
       สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ 
       ปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก 
       สมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด 
   4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ 
      ปฏิบัติการท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้ 
      หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 
   5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ 
       ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ 
       ประสิทธิภาพ 
   6. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและ 
      ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
   7. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็น 
      ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา แหล่งข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
     8. ชุมชนมีส่วนรว่มในการเสริมสร้าง 

       สมรรถนะผู้เรียน 
 

 จากตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
มีงานท าและประสบความส าเร็จ 7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน   
 ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) มีการจัด
และปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) มีรูปแบบ
การด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่
เป็นระบบ 4) มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มี
การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 2) มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 3) มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของ
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หลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 4) มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 5) มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 6) มี
การจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 
 ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
และการปฏิบัติการท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
มีงานท าและประสบความส าเร็จในอาชีพ 7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ 8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

  1.2 ผลศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง 
อุทัยธานี จากแบบสอบถาม 
   1.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในศึกษาสภาพการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 12  
 
ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
    ปฏิบัติหน้าที่ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 20 64.52 
        หญิง 11 35.48 

รวม 31 100 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.52 อายุส่วนใหญ่ 
อยู่ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 38.71ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 87.10 และปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญเ่ป็นครูผู้สอน ร้อยละ 93.55   

   1.2.2  ผลการวิเคราะห์สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) ด้าน
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สรุปเป็น
ภาพรวมในตารางท่ี 13  และน าเสนอเป็นรายด้านในตารางที่ 14 - 17  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 10 32.26 
        30 – 39  ปี 12 38.71 
        40 – 49  ปี 6 19.35 
        50 – ปี ขึ้นไป 3 9.68 

รวม 31 100 
3. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.00 
        ปริญญาตรี 27 87.10 
        สูงกว่าปริญญาตรี 4 12.90 

รวม 31 100 
4. ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษา 2 6.45 
        ครูผู้สอน 29 93.55 

รวม 31 100 
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

 กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยภาพรวม (n = 31) 

 

ด้านที่ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
2.86 0.16 ปานกลาง 

2 ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

2.90 0.16 ปานกลาง 

3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2.89 0.07 ปานกลาง 

4 ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2.94 0.45 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.90 0.18 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.90, = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านที่ 4 ด้าน
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( = 2.94, 

= 0.45) รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( X = 2.90, = 0.16) ด้านที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (X = 2.89, = 
0.07) และด้านที่ 1 ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ( = 2.86, = 0.16)  
 
 

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.
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ตารางที่ 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ด้านเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31) 

 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 
2.96 0.28 ปานกลาง 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

2.72 0.61 ปานกลาง 

3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา 
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 

2.85 0.46 ปานกลาง 

4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 

3.00 0.34 ปานกลาง 

5 ผู้ เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.94 0.19 ปานกลาง 

6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบความส าเร็จ 2.81 0.39 ปานกลาง 
7 ผู้ เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่

ประสบความส าเร็จ 
2.76 0.41 ปานกลาง 

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 2.84 0.46 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 2.86 0.16 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 14 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86, = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
และการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ( =3.00, = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร ( = 2.96, 

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.
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= 0.28) และข้อที่ 5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ( = 2.94, = 0.19) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31) 

 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 

2.86 0.28 ปานกลาง 

2 มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.92 0.61 ปานกลาง 

3 มีรูปแบบการด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ 

2.85 0.46 ปานกลาง 

4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.97 0.34 ปานกลาง 

S.D.

S.D.



169 
 

ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.93 0.19 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.90 0.16 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 15 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.90, = 0.16) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 
มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ( =2.97, 

= 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ( = 2.93, = 0.19) และ ข้อที่ 2 มีการจัดและปรับโครงสร้าง
ภายในสถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ( = 2.92, = 0.61) 
ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น (n = 31) 

 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ 

2.86 0.28 ปานกลาง 

 2 มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผูป้ระกอบการ 

2.92 0.61 ปานกลาง 

3 มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

2.85 0.46 ปานกลาง 

4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

2.97 0.34 ปานกลาง 

5 มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 

2.93 0.19 ปานกลาง 

6 มีการจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

2.85 0.12 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.89 0.07 ปานกลาง 

S.D.
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 จากตารางที่ 16 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.
89, = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ( = 2.97, = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 5 มีการ
วิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน ( = 2.93, = 0.19) และข้อที่ 2 มีการร่วมวิเคราะห์
หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ( = 2.92, 
= 0.61) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 31) 

 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.04 0.76 ปานกลาง 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.94 0.69 ปานกลาง 

3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด 

2.89 0.54 ปานกลาง 

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

ข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะ 

 

   
ระดับ 

การปฏิบัติ 
4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการ

ท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ 

2.79 0.48 ปานกลาง 

5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.95 0.69 ปานกลาง 

6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 

2.98 0.75 ปานกลาง 

7 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

3.02 0.77 ปานกลาง 

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 2.99 0.86 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.94 0.45 ปานกลาง 

  

        จากตารางที่ 17 แสดงว่า สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.04, = 0.45) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่      
ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  = 3.04, = 0.76) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 7 ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ( = 3.02, = 0.77) และข้อที่ 8 ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ( = 2.99, = 0.86) ตามล าดับ 
  1.3 ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผลการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.
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ตารางที่ 18 ผลการสัมภาษณ์ทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 7) 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1. ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควร
ประกอบด้วย  
1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น
จากสมุนไพร  

2) ผู้ เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร  

4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

5) ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จ 

7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ  

8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

2.  ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ควรประกอบด้วย  
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
  1)  การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

2)  การจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3)  รูปแบบการด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ  

4)  การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เ รี ยน  กลุ่ มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5)  การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 3 .  ด้ านการมีส่ วนร่ วมของชุมชน เ พ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ควรประกอบด้วย  
1) การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรใน
ชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
 2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ

แนวทางการจั ดการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อการ เป็น
ผู้ประกอบการ 

3) การร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

4) การร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
ร่วมกับชุมชน 

6) การจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

4. ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

การติดตามและประเมินผลผู้ เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ควรประกอบด้วย  
1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
 3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่ม

ร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลาย
ชนิด 

4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ 

5)  เจตคติและกิจนิสั ยที่ พึ งประสงค์ ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 

7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

 

 จากตารางที่ 18 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีดังนี ้
 ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร 4) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 5) ผู้เรียนมีเจตคติและ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
มีงานท าและประสบความส าเร็จ 7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ          
8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน   
 ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 1) การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
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โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การจัด
และปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การ
ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เป็น
ระบบ 4) การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ     
5) การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วย 1) การร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน เพ่ือ
รับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ 2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ 3) การร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง     
4) การร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 6) การจัดท าคู่มือการ
วัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน    
 ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อน
และเย็นจากสมุนไพรได้อย่างหลากหลายชนิด 4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 5) เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 6) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบความส าเร็จในอาชีพ 
7) ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

     2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
       ผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยใช้ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแบบสอบถามสภาพและการ
สัมภาษณ์แนวทางการการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ในตอนที่ 1 สรุปได้ดังตารางท่ี 19 

 
ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 

อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   

 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
1.  เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน วิทยาลั ยสาร พัดช่าง
อุทัยธานี มีเป้าหมาย คือ  
1) ผู้ เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็น
จากสมุนไพร  

2) ผู้ เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
 3)  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา

เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร  
4)  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร

ว่างเพ่ือสุขภาพ  
5)  ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
6)  ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ

ความส าเร็จ  
7)  ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่

ประสบความส าเร็จ  
8)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
   กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้น ได้แก่  
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

          โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษา

เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 

          ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ 
          มีส่วนรว่มของชุมชน  
ขั้นที่ 3 การด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
         กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
         วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ  
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
 ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมนิผลการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ 
         ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ 
         ต่อเนื่อง 

3.  การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สาระของการมีสว่นรว่มของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย  
1) การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ 

2) การร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  

3) การร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  

4) การร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ  

5) การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน  
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ สาระขององค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
 6) การจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ 

    เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
    และโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นเพ่ือ 
    การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

 4.  การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

สาระของการติดตามและประเมินผลผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย  
1)  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2)  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด 

4) ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ 

5) เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

6)  ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 

7)  ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ 

8)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 
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   2.2 ผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
           การยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ผู้วิจัยน าข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในตอนที่ 1 และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ 
มาประกอบการยกร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูปแบบ 
และจัดท าโครงการทดลองใช้รูปแบบ ดังรายละเอียดในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม 
 ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาเครือ่งดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร  

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  

1.3 ผู้เรียนมทีกัษะในการคิดและการปฏิบัตวิิชา
เครื่องดื่มรอ้นและเย็นจากสมนุไพร  

1.4 ผู้เรียนมทีกัษะในการคิดและการปฏิบัตวิิชา
อาหารว่างเพื่อสขุภาพ  

1.5 ผู้เรียนมเีจตคตแิละกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพ  

1.6 ผู้เรียนส าเร็จการศกึษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จ  

1.7 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ  

1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ขั้นท่ี 1 วางแผนการเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุม่
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสตูรวชิาชพี
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนรว่มของชุมชน  

ขั้นท่ี 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุม่อาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลกัสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน 

ขั้นท่ี 3 การด าเนนิการเสริมสรา้งสมรรถนะผู้เรยีน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสตูรวชิาชพี
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ  

ขั้นท่ี 4 การติดตามและประเมินผลการเสรมิสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุม่อาชพีอาหารและ
โภชนาการ หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ขั้นท่ี 5 มกีารร่วมกนัปรับปรุง แก้ไข และพฒันาผลการ
ด าเนนิงานตามขัน้ตอนอย่างเปน็ระบบและ
ต่อเนื่อง 

4. การติดตามและประเมินผลผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 
 

1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 
 

    (ร่าง) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ 
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

3. การมีสว่นร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 

3.1  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  

3.2  ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียนและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

3.3  มกีารร่วมก าหนดทิศทางจดุมุง่หมายของหลักสตูร
สถานศกึษา  

3.4  มีการร่วมกับชมุชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

3.5  ร่วมก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการร่วมกับชมุชน  

4.1 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาเครือ่งดื่มร้อนและเย็นจากสมนุไพรได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  

4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  

4.3 ผู้เรียนมเีจตคตแิละกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพ  

4.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ  

4.5 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ  

4.6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
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 จากภาพที่ 5 ผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20  แสดงองค์ประกอบของรูปแบบ โครงการในการพัฒนา องค์ประกอบย่อย/ตัวแปรของร่าง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ/ 
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ  

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งช้ี  

 องค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ   
     พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร  
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
     พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่ม 
     ร้อนและเย็นจากสมุนไพร  
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร 
     ว่างเพ่ือสุขภาพ  
1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ 
     ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ/ 
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ 

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี ้

 1.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ 
     ความส าเร็จ  
1.7 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ 
     ประสบความส าเร็จ  
1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

- โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ   

 
  
 
 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ 
    และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
    และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้อง โภชนาการ  
    หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
3. ร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 
ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 
          อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
          ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 
          สว่นร่วมของชุมชน  
ขั้นที่ 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการ 
          เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
          และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือ 
          การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
          ชุมชน  
ขั้นที่ 3 การด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 
         อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
         ระยะสั้น ที่เป็นระบบ  
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ/ 
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ  

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งช้ี 

 ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง 
         สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
         โภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
         ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง 
         มีประสิทธิภาพ  
ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ 
         ด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบและ 
         ต่อเนื่อง 

- โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
 
 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่

เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร

และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
องค์ประกอบที่ 3  
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

 
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน  
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนว

ทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
 3.3 มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สถานศึกษา  
3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ  
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ/ 
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ  

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งช้ี 

 3.5  ร่วมก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

 
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา

เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อน/
เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้
หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ  

4.4 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

4.5 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบความส าเร็จ
ในอาชีพ  

4.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ  

4.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ/ 
โครงการพัฒนาตามรูปแบบ  

องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งช้ี 

-  โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

 
 
  

วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดยเน้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ

และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
  จากตารางที่ 20 แสดงผลการยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  3) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  
 องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 8 องค์ประกอบย่อย/ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
  1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพร  
  1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ  
  1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร  
  1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ          
  1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ      
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  1.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบความส าเร็จ  
  1.7 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
  1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน   
 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ขั้นที่ 2 จัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
  ขั้นที่ 3 การด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ  
  ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
  3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน  
  3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ  
  3.3 มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
  3.5 ร่วมก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน  
 องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มี 7 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
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  4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.3 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 
  4.4 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  
  4.5 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบความส าเร็จในอาชีพ  
  4.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
  4.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

        2.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

          2.3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       ผลการจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ของร่าง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีที่สร้างขึ้น โดยจัด
สนทนากลุ่มในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ดังตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 1 

 

ก่อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 
องค์ประกอบที่ 1  
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ท าเครื่องดื่มร้อนและเย็นจาก
สมุนไพร  

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ  

1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร  

1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

1.5 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

1.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จ  

1.7 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  

1.8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 1  
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท า
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 

1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

1.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ 
     ที่ประสบความส าเร็จ  
1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสรมิสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียน   

 

 จากตารางที่ 21 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
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ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า หลังจากการตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีความเหมาะสม โดยให้ปรับรวมข้อ 1.1 กับ 1.2 เข้าด้วยกันเป็น 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ และให้ตัดข้อ 1.6 
 

ตารางท่ี 22 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 2 

 

ก่อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 
องค์ประกอบที่ 2  
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ขั้นที่ 1 วางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

ขั้นที่ 2 ปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม  

ขั้นที่ 3 การด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ  

 ขั้นที่ 4 มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ขั้นที่ 5 มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผล
การด าเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2  
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง 
          สมรรถนะผู้เรียน  
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพ่ือการ 
          เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติตามแผนการ 
          เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ 
          เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข  
          และพัฒนา  
 

  
 จากตารางที่ 22 ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
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ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยให้ปรับการเขียนขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นให้สั้นลงแต่ความหมายยังคง
ใจความส าคัญเหมือนเดิม  
 

ตารางท่ี 23 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 3 

 

ก่อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 
องค์ประกอบท่ี 3  
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ยน  กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน  
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

3.3 มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา  

3.4 มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  

3.5 ร่วมก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสู ตรวิ ชาชีพระยะสั้ น เ พ่ือการ เป็ น
ผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 3  
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เ รี ยน  กลุ่ มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 
3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร และแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3.3 ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรสถานศึกษา 
3 .4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 

วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  

3.5 ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ  

 

   จากตารางที่ 23 ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสม โดยปรับข้อ 3.2 ตัดวิเคราะห์ผู้เรียนออก และปรับข้อ 3.5 เป็น ร่วม
จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
 
ตารางท่ี 24 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ

อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี องค์ประกอบที่ 4 

 

ก่อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 
องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประกอบด้วย 
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.3 ทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมีคุณภาพ 

4.4 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

4.5 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ  

4.6 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

4.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 4  
การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประกอบด้วย 
4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือ

พัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติ  เครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/ อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

 
4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ พึงประสงค์ในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4.4 ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและ

ต่อยอดไปเป็นผู้ ประกอบการจนประสบ
ผลส าเร็จ 

4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 
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  จากตารางที่ 24 แสดงผลการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี หลังจากการตรวจสอบ องค์ประกอบที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความเหมาะสม โดยให้ปรับ ข้อ 4.2 และ ข้อ 4.3 ตัดองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรเหลือ จ านวน 5 ข้อ 
 โดยสรุปจากการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  มีความเหมาะสม 
ทุกองค์ประกอบ ส่วนโครงการทดลองใช้รูปแบบไม่มีการแก้ไขมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม และได้
ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมตามฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ที่ผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขแล้วพร้อมที่จะน าไป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และน าไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม 
             ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

4. การตดิตามและประเมินผลผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  

1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท า
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ 

1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติ งานให้ เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

1.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ  

1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน   

ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

ขั้นที่  2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่ อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ขั้นที่  3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน 

ขั้ นที่  4  การติ ดตามและประ เมิ นผ ลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  
 

1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

2. กระบวนการเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี

4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อ
พัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ  

4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

4.4 ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและ 
ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลส าเร็จ 

4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

3.3 ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา  

3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

3.5 ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ 

3. การมีส่วนร่วมของชมุชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 

และโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
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 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
หลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกัน
วิพากษ์ เสนอแนะและให้ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

 1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 
 1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
 1.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
 1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน   
 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่  
  ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
  ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  
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  องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
  3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
  3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
  3.3 ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
  3.5 ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ       

 องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

 4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง เพ่ือ
สุขภาพ 
  4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  4.4 ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบ
ผลส าเร็จ 

 4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

    

   2.3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการใช้
แบบประเมิน 
  การประเมินคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร

และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ประเมินด้านความ

เหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยการใช้แบบประเมิน ปรากฎผลดังแสดง

ในตารางที่ 25 - 28 
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 1  

เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น (n = 7) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

   ระดับ    ระดับ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ 

    ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/ 

    เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่าง 

    เพ่ือสุขภาพ 

4.65 0.49 มากที่สุด 4.44 0.70 มาก 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการ 

    ปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก 

    สมุนไพร/อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.76 0.43 มากที่สุด 4.50 0.85 มากที่สุด 

3. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึง 

    ประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด 

    ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4.59 0.50 มากที่สุด 4.50 0.78 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็น 

    ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

4.71 0.47 มากที่สุด 4.39 0.69 มากที่สุด 
 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 

    สมรรถนะผู้เรียน   

4.69 0.53 มากที่สุด 4.33 0.97 มาก 

รวม 4.68 0.22 มากที่สุด 4.43 0.35 มาก 

 

 จากตารางที่ 25 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68, = 0.22) และความเป็นไปได้อยู่

ในระดับมาก (  = 4.43, = 0.35) เมื่อพิจารณาแล้วผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 2   

                กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 

                ระยะสั้น (n = 7) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

   ระดับ    ระดับ 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน 

4.56 0.61 มากที่สุด 4.28 1.01 มาก 

ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพ่ือ 

         การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    

4.72 0.46 มากที่สุด 4.50 0.98 มากที่สุด 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการ 

         เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    

4.61 0.60 มากที่สุด 4.44 0.85 มาก 

ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ 

         เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    

4.50 0.61 มากที่สุด 4.06 1.11 มาก 

ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข  

          และพัฒนา 

4.61 0.69 มากที่สุด 4.1 1.18 มาก 

รวม 4.60 0.28 มากที่สุด 4.27 0.53 มาก 

  

 จากตารางที่ 26 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย

สารพัดช่างอุทัยธานีองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, 

= 0.28) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.27, = 0.53) เมื่อพิจารณาแล้วผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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 ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 3  

    การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 

    โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 7) 

 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

   ระดับ    ระดับ 

1. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ 

    ผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วน 

    เกี่ยวข้อง 

4.44 0.58 มาก  4.33 1.02 มาก  

2. ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทาง การ 

    จัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

4.78 0.42 มาก

ที่สุด 

4.44 0.78 มาก 

3. ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของ 

    หลักสูตรสถานศึกษา 

4.56 0.70 มาก

ที่สุด 

4.44 0.78 มาก 

4. ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค  

    วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

    วชิาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

4.50 0.61 มาก

ที่สุด 

4.22 1.00 มาก 

5. ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผล 

    การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 

    อาชีพอาหารและโภชนาการ  

4.67 0.59 มาก

ที่สุด 

4.39 0.91 มาก 

รวม 4.59 0.34 มาก 4.36 0.49 มาก 

 

 จากตารางที่ 27 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย

สารพัดช่างอุทัยธานีองค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.59, = 0.34) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (   = 4.36, = 0.49) เมื่อ

พิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบที่ 4 

การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น (n = 7) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

   ระดับ    ระดับ 

1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

   เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก 

   สมุนไพร และอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.72 0.46 มากท่ีสุด 4.39 0.77 มาก 

2. มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท า 

   เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/ 

   อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.56 070 มากท่ีสุด 4.44 0.85 มาก 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน 

    การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ 

    ประสิทธิภาพ 

4.61 0.69 มากที่สุด 4.33 1.08 มาก 

4. ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า 
    และ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน 
    ประสบผลส าเร็จ 

4.67 0.59 มากที่สุด 4.56 0.78 มากที่สุด 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
    สมรรถนะผู้เรียน 

4.67 0.59 มากท่ีสุด 4.50 0.98 มาก

ที่สุด 

รวม 4.64 0.23 มากที่สุด 4.44 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่ 28 แสดงว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย

สารพัดช่างอุทัยธานีองค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64, 

= 0.23) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.44, = 0.37) เมื่อพิจารณาผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ก าหนด 
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 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกองค์ประกอบ 
 

ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ โดยการด าเนินการตามคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  และกิจกรรมของโครงการ
เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ 4 โครงการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ     
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฎผลดังตารางที่ 29 
  

ตารางที่ 29  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ/ปฏิบัติ 
หน้าที่ และหน่วยงาน/ชุมชน 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1. เพศ   
        ชาย 28 66.67 
        หญิง 14 33.33 

รวม 42 100 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 3 7.14 
        30 – 39  ปี 19 45.24 
        40 – 49  ปี 14 33.33 
        50 – ปี ขึ้นไป 6 14.29 

รวม 42 100 
 3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 22 52.38 
        ชุมชน 20 47.62 

รวม 42 100 
โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1. เพศ   
        ชาย 12 40.00 
        หญิง 18 60.00 

รวม 30 100 
  2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 30 100 
        30 – 39  ปี - - 
        40 – 49  ปี - - 
        50 – ปี ขึ้นไป - - 

รวม 30 100 
 3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน - - 
        ผู้เรียน 30 100 
        ชุมชน - - 

รวม 30 100 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
1. เพศ   
        ชาย 32 68.09 
        หญิง 15 31.91 

รวม 47 100 
 2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 20 42.55 
        30 – 39  ปี 15 31.91 
        40 – 49  ปี 7 14.90 
        50 – ปี ขึ้นไป 5 10.64 

รวม 47 100 
  3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 7 14.90 
        ผู้เรียน 20 42.55 
        ชุมชน 20 42.55  

รวม 47 100 
โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

  

1. เพศ   
        ชาย 39 62.90 
        หญิง 23 37.10 

รวม 62 100 
 2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 30 48.39 
        30 – 39  ปี 17 27.42 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางที่ 29 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) อายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 
45.24) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (ร้อยละ 52.38) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) อายุต่ ากว่า 30 ปี 
(ร้อยละ 100) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 100) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 68.09) อายุต่ ากว่า 30 ปี 
(ร้อยละ 42.55) ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียนและชุมชน (ร้อยละ 42.55) และโครงการการติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 62.90) อายุต่ ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 48.39) ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 48.39)  

  3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
           ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 30 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
        40 – 49  ปี 11 17.74 
        50 – ปี ขึ้นไป 4 6.45 

รวม 62 100 
 3. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่   
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 12 19.35 
        ผู้เรียน 30 48.39 
        ชุมชน 20 32.26 

รวม 62 100 
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ตารางท่ี 30   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
องค์ประกอบที่ 1 โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (n = 42)  
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
4.69 0.77 มากที่สุด 

2 การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

4.62 0.76 มากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.67 0.84 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.70 0.85 มากที่สุด 

5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

4.53 0.75 มากที่สุด 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.60 0.78 มากที่สุด 

 7 โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

4.58 0.78 มากที่สุด 

 8 กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ
เครือข่าย 

4.63 0.78 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
 9 โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.69 0.69 มากที่สุด 

10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 

4.62 0.77 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.54 มากที่สุด 
 องค์ประกอบท่ี 2 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 180) 
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
4.65 0.78 มากที่สุด 

2 การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

4.58 0.76 มากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.56 0.81 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.61 0.85 มากที่สุด 

5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการด าเนินงานตาม
กระบวนการอย่างเป็นระบบ 

4.64 0.71 มากที่สุด 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.57 0.78 มากที่สุด 

7 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ
รูปแบบ 

4.53 0.88 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
8 กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

4.68 0.75 มากที่สุด  

9 โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.61 0.65 มากที่สุด 

 10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 

4.59 0.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.45 มากที่สุด 
องค์ประกอบที่ 3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร  
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (n = 47) 
 1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
4.66 0.87 มากที่สุด 

2 การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

4.72 0.72 มากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.64 0.81 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.75 0.75 มากที่สุด 
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ

ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม 

4.65 0.77 มากที่สุด 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.57 0.73 มากที่สุด 



210 

ตารางที่ 30 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
 7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ 

4.68 0.67 มากที่สุด 

  8 กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

4.70 0.82 มากที่สุด 

9 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.66 0.69 มากที่สุด 

10 ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 

4.64 0.75 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.49 มากที่สุด 
องค์ประกอบที่ 4 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (n = 62) 
1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน

ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
4.65 0.87 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
 2 การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
4.71 0.77 มากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.68 0.81 มากที่สุด 

4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.64 0.75 มากที่สุด 
5 กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ

ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม 

4.65 0.72 มากที่สุด 

 6 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

4.72 0.68 มากที่สุด 

7 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ   

4.67 0.77 มากที่สุด 

  8 กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท าให้การด าเนินงาน
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.69 0.78 มากที่สุด 

9 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.68 0.63 มากที่สุด 

10 โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

4.71 0.67 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.27 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4 โครงการ 4.64 0.35 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 30 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
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ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.64, S.D = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.68, S.D = 0.27) รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.66, S.D = 0.49) และโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.63, S.D = 0.54) ตามล าดับ 

  3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลอง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
    ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ 
โครงการทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (n = 42) 
1 การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการท าแผนงาน 

และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงานกับแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.42 0.78 มาก 

2 มีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.37 0.74 มาก 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

3 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.40 0.81 มาก 

4 มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนและก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.33 0.75 มาก 

 5 การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วมจัดท า
แผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   

4.41 0.65 มาก 

6 การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

4.44 0.77 มาก 

 7 การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ
แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

4.25 0.76 มาก 

8 ความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดแผนงานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

4.35 0.75 มาก 

9 ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดท ารายงาน
สรุปผลโครงการ 

4.49 0.59 มาก 

10 ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.37 0.78 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.42 มาก 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (n = 72)  
1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้

ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

4.15 0.68 มาก 

2 มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

4.12 0.75 มาก 

3 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

4.18 0.78 มาก 

4 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการการจัดองค์การ 

4.45 0.77 มาก 

 5 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการด าเนินการตามแผน 

4.24 0.84 มาก 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

6 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการติดตามและประเมินผล 

4.33 0.88 มาก 

7 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการปรับปรุงและแก้ไข 

4.44 0.81 มาก 

8 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าเครื่องดื่มร้อนและ
เย็นจากสมุนไพร 

4.32 0.73 มาก  

9 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 4.15 0.76 มาก 
10 ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก

โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.35 0.85 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.46 มาก 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (n = 47) 
1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.25 0.67 มาก 

2 มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.32 0.81 มาก 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

3 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

4.14 0.74 มาก 

4 มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.10 0.86 มาก 

5 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/
รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.41 0.78 มาก 

6 การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
ที่ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน 

4.33 0.85 มาก  

 7 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน 

4.34 0.77 มาก 

  8 ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจ าหน่าย
เครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.11 0.87 มาก 

9 ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาผู้เรียน 

4.28 0.75 มาก 

10 ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.18 0.74 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.48 มาก 



217 

ตารางที่ 31 (ต่อ) 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น (n = 62) 
1 ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 
4.05 0.67 มาก  

2 ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.24 0.84 มาก  

3 ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 

4.17 0.78 มาก  

4 ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

4.15 0.64 มาก  

5 ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

4.22 0.75 มาก  

 6 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้การศึกษา
และการท างานประสบความส าเร็จ 

4.35 0.78 มาก  

7 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  

4.27 0.86 มาก  

  8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการก าหนดปัญหา 
วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และน าเสนอ
ข้อมูล 

4.34 0.84 มาก  

9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.25 0.87 มาก  

10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

4.18 0.75 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 0.54 มาก  
 ค่าเฉลี่ยรวม 4 โครงการ 4.28 0.47 มาก   
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  จากตารางที่ 31 แสดงว่า ความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลอง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D = 0.42) 
รองลงมาได้แก่ โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D = 0.46) และ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D = 0.48) 
ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการดังนี้ 

  4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562   
    4.1.1 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562          
(n = 30) ปรากฏผลดังตารางที่ 32 
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ตารางท่ี 32  ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 30)  

 

ที ่ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ที ่

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1 วางแผนด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดย
ค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน หลัก
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

26 86.66 4 

2 บ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการ 
และกระบวนการโดยค านึงถึงความประหยัดและความ
ปลอดภัย 

25 83.33 5 

3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัด
ตกแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ 

28 93.33 2 

4 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพอาหารและ
โภชนาการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

27 90.00 3 

5 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตาม
หลักสากล 

26 86.67 4 

6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 28 93.33 2 
7 ประกอบอาหารตามต ารับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตาม

กระบวนการและตามหลักโภชนาการ 
29 96.67 1 

8 ออกแบบจัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร 27 90.00 3 
9 บริการอาหารเครื่องดื่มและจัดจ าหน่าย 29 96.67 1 
10 จัดเก็บท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ใน

การเตรียมและประกอบอาหาร 
26 86.66 4 

 เฉลี่ยรวม 27 90.33  

   จากตารางที่ 32 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มี
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 7 ประกอบอาหารตามต ารับและพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ และข้อที่ 9 ประกอบอาหารตามต ารับ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบ
และจัดตกแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและ
กระบวนการ และข้อที่ 6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนผ่านการ
ประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
   4.1.2 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 
2562  ปรากฏผลดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 ผลสัมฤทธิ์สมถรรนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
(n = 30)  

 

ที ่ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด 
ปีการศึกษา 2562 ล าดับ

ที ่จ านวนคน ร้อยละ 
1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น 27 90.00 3 
2. หลักการตัดสินใจการวางแผนและแก้ปัญหา 26 86.66 4 
3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 28 93.33 2 
4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 90.00 3 
5. หลักการจัดการงานอาชีพ 28 93.33 2 
6. ทักษะการปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบ

แผนที่ก าหนด 
29 96.67 1 

7. ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

28 93.33 2 

8. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 27 90.00 3 
9. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 26 86.66 4 
10. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
29 96.67 1 

 เฉลี่ยรวม 28 91.67   

 
  จากตารางที่ 33 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
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อาหารและโภชนาการ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 
2562 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 6 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและ
งานเฉพาะตามแบบแผนที่ก าหนด และข้อที่ 10 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 
3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ ข้อที่ 5 หลักการจัดการงานอาชีพ และข้อที่ 7 
ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนผ่านการ
ประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
   4.1.3 ผลการรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลดังตารางที่ 34 
    

ตารางที่ 34  ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 (n = 30)  

 

ที ่
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ปีการศึกษา 2562 ล าดับ

ที ่จ านวนคน ร้อยละ 
1. ความมีวินัย 28 93.33 2 
2. ความรับผิดชอบ 29 96.67 1 
3. ความรักสามัคคี 28 93.33 2 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ 27 90.00 3 
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 28 93.33 2 
6. สนใจใฝ่รู้ 27 90.00 3 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 83.33 4 
8. ขยันประหยัด อดทน  29 96.67 1 
9. พ่ึงตนเอง 27 90.00 3 
10. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
28 83.33 4 

 เฉลี่ยรวม 27 91.00  
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  จากตารางที่ 34 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละหัวข้อเรื่อง 
มีค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ข้อที่ 2 ความรับผิดชอบ และข้อที่ 8 ขยันประหยัด อดทน ผู้เรียนผ่านการประเมิน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.67 และ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 2 ความมีวินัย ข้อ 3 ความรักสามัคคี และข้อที่ 5 ความ
เชื่อมม่ันในตนเอง ผู้เรียนผ่านการประเมิน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 
ตารางที่ 35 สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ  
  โภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 (n = 30)  
 

ที ่
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
ปีการศึกษา 2562 ล าดับ

ที ่จ านวนคน ร้อยละ 
1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 27 90.33 2 
2 ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด 28 91.67 1 
3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
27 91.00 2 

 เฉลี่ยรวม 27 91.00  

 
  จากตารางที่ 35 แสดงว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33 
ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจ านวน  28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00   
 
 
 
 
 



223 

 4.2 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ จนประสบผลส าเร็จ 

 

ตารางที่ 36 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ  
จนประสบผลส าเร็จ  

 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
ผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

เป็น
ผู้ประกอบการ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

418 250 59.80 167 39.45 417 99.76 

สาขาวิชาช่างยนต์ 22 11 50 10 45.45 21 95.45 
สาขาวิชาเสริมสวย 346 173 50 173 50 346 100 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป 

274 137 50 137 50 274 100 

สาขาวิชาเครื่องท า
ความเย็น 

142 85 59.86 57 40.14 142 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 703 372 52.92 330 46.94 702 99.86 
รวม 1,905 1,028 53.62 874 45.88 1,902 99.84 

  

 จากตารางที่ 36 แสดงว่า จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ 
จ านวน 1,028 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62 และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ จนประสบผลส าเร็จ 
จ านวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 รวมจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ
และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ จ านวน 1,902 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 

 4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสรา้ง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562  

      สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-
2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 37 
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ตารางท่ี 37 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 
2561 – 2562 

 

ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562  

รายวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ร้อยละ รายวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ร้อยละ 

1. วิชาขนมไทยชาววัง 23  100 1. วิชาเค้ก 30  100 
2. วิชาแต่งหน้าเค้ก 20  100 2. วิชาขนมไทยชาววัง 29  100 
3. วิชาคุกกี้ 20  100 3. วิชาแต่งหน้าเค้ก 31  100 
   4. วิชาอาหารว่างเพ่ือ

สุขภาพ 
60  100 

   5. วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร 

60  100 

   6. วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร 

60  100 

รวม 63   270  
 

ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2562) 
  

 จากตารางที่ 37 แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วย
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า ปี
การศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 63 คน หลังทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ปีการศึกษา 
2562 ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนมีจ านวน 270 คน  

 4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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            4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ปรากฏผล     
ดังตารางที่ 38 
 
ตารางที่ 38 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และรายวิชาที่เรียน 
 (n = 30) 
 

  
 จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.00) เป็น    
มีอายุส่วนใหญ่ต่ ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 60.00) รายวิชาที่เรียน วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร (ร้อยละ 
33.33) วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร (ร้อยละ 33.33) วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ (ร้อยละ 33.33)   
   4.4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 39 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 9 30.00 
        หญิง 21 70.00 

รวม 30 100 
 2. อายุ   
        ต่ ากว่า  30  ปี 18 60.00 
        30 – 39  ปี 3 10.00 
        40 – 49  ปี 6 20.00 
        50 – ปี ขึ้นไป 3 10.00 

รวม 30 100 
  3. รายวชิาที่เรียน   
        วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร 10 33.33 
        วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 10 33.33 
        วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 10 33.33 

รวม 30 100 
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ตารางที่ 39  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
    (n = 30) 
 

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายและ

กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
4.50 0.80 

มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป 
อย่างมีคุณภาพ 

4.63 0.59 
มากที่สุด 

3. การเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท าให้ประสบความส าเร็จ
และเป็นผู้ประกอบการได้ 

4.59 0.70 
มากที่สุด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เก่ียวกับเนื้อหาของรายวิชา 
ที่เรียน 

4.60 0.73 มากที่สุด 

 5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการศึกษา
เรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

4.57 0.68 มากที่สุด 

6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.65 0.47 มากที่สุด 

 7 มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา 4.62 0.69 มากที่สุด 
8 มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/ใน

สถานการณ์จริง 
4.68 0.66 มากที่สุด 

 9 ความสามารถสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
และน ามาประยุกต์ใช้ในสาขางานอาชีพ 

4.62 0.65 มากที่สุด 

10 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามก าหนดโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

4.59 0.57 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.40 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 39 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
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( = 4.60, S.D = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะใหม่ ๆ 
จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/ในสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, 
S.D = 0.66) รองลงมาได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.65, S.D = 0.47) และ การมีส่วนร่วมของชุมชนท า
ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D = 0.59) 
ตามล าดับ 

 4.5 จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

   จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ดังตารางที่ 40 

 
ตารางที่ 40 แสดงจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี    

 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่ 
1 ร้านภูผากาแฟ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
2 ร้าน CAFÉ CLEAN อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
3 ร้านแม่ป่วยลั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
4 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อ าเภออุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  
5 ร้าน X-bar cefe’ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
6 เรือนจ าอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
9 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค์ 
10 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค ์ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค์ 
11 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
12 องค์การบริหารส่วนต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จงัหวัดอุทัยธานี 
13 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 40 (ต่อ) 
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่ 
14 ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
15 โรงเรียนห้วยเปล้า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
16 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
17 โรงเรียนหนองระแหงเหนือ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
18 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
19 โรงเรียนหนองงาแซง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
20 โรงเรียนคลองตะขาบ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอุทัยธานี 
21 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
24 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
25 โรงเรียนบุ้งอ้ายเจี้ยม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

 

จากตารางที่ 40 แสดงจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ิมข้ึนจ านวน 25 แห่ง 

 



บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 
31 คน ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วยการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในตอนที่ 1 การยกร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 11 คน โดยน าผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ มาประกอบการ
ยกร่าง และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
รวมทั้งประเมินคุณภาพรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
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ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา      
3) การทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบ และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ จ านวน   
4 โครงการ ทดลองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการ จ านวน 311 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดระยะเวลาทดลองใช้รูปแบบ 1 ปีการศึกษา จากนั้น
ศึกษาความพึงพอใจและความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 4 โครงการ ที่ใช้ในการ
ทดลองรูปแบบ 4) การประเมินผลรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4.1) ศึกษาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังการ
พัฒนาด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบสอบถามผู้เรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 4.2) ศึกษาจากการรายงานจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามี
งานท าและต่อยอดไปประกอบธุรกิจจนประสบผลส าเร็จ 4.3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  4.4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 4.5) ศึกษาจากการ
รายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบ ด้วยแบบรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
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ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 
ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ควรก าหนดเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ให้มีทักษะใน
การคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีเจตคติและ   
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับ
โครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน   
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน และขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนา 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ควรประกอบด้วย 
การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมวิเคราะห์
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ 
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 4) ด้านการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ควร
ประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร
และวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างหลากหลายชนิด มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน และส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ   
 2. ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี สรุปได้ดังนี้  
    รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
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ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และรูปแบบผ่านการตรวจสอบ และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
    3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ   
  3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการร่วมจัดท า
แผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับมาก และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   4. ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 สรุปผลได้ดังนี้ 
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  4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562  สรุปภาพรวม จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
   4.1.1 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลการประยุกต์ใช้ความรู้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.33  
    4.1.2 ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด พบว่า ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิดในภาพรวม คิดเป็น    
ร้อยละ 91.67 
      4.1.3 ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีผลด้าน
เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 91.00   
  4.2 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ จ านวน 1,028 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.62 และต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ จ านวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.88 รวมจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน
ประสบผลส าเร็จ จ านวน 1,902 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 

 4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า 
ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 270 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึก
ปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/ในสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากที่สุด และ การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
  4.5 จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ิมข้ึนจ านวน 25 แห่ง 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ที่น าเสนอข้างต้นผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในประเด็นหลักที่ส าคัญตามผลการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี    
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ในภาพรวมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนยังให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มากเท่าที่ควร จะต้องเร่งพัฒนาให้
ทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือท าให้มีเรียนมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้นทั้งด้านความรู้และทักษะ ความสามารถในงานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2560: 14-15) ที่กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล จาก
การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ด้อยคุณภาพทั้งทางด้านการน าความรู้
และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก็คือ  “ความสามารถเชิง
สมรรถนะ” นั่นเอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้ศึกษา 
การน าเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สภาพการจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและปัญหาด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านสถานที่ใช้สอนและฝึกงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้ง ทัศนีย์ บุญมาภิ 
(2562) ที่ได้ศึกษา รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่า สภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กเขตภาคเหนือตอนบน ด้านร่วมคิด ด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมด าเนินการและด้านติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี พบว่า 1) ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ควรก าหนดเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ให้มีทักษะใน
การคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีเจตคติและ   
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
2) ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับ
โครงสร้างภายในสถานศึกษา ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
และขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ การร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ
ชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ควรประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่ม
ร้อน/เย็นจากสมุนไพรและวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท า
เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างหลากหลายชนิด มีเจตคติและกิจ
นิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) ที่มีนโยบายจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน
อาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับ
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กับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับ
กับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและการฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: 
Skills, English, Ethics และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552: 180-181) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมในด้าน
ให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึกษา คือ การให้บริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบความ
ต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ฉันทนา บุญจริง (2558: 9-10) ที่ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พบว่า ผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
ศึกษาขอบข่ายของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ 2) มีการน าหลักสูตรระยะสั้น (ฉบับ
ร่าง) ไปทดลองใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรระยะสั้น (ฉบับร่าง) 3) มีการประเมินเอกสาร
หลักสูตรและวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ และ 4) มีการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้นฉบับที่ผ่านการปรับปรุงแล้วให้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระชัย ช่วงบุญศรี 
(2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค พบว่า แนวทางการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1) ควรมีเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 2) ขอบข่ายความร่วมมือควร
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กานดา เข็มศร (2559) ที่ได้ศึกษา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 1) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดให้มีการยก
ย่องชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น 2) ด้านการเป็นคนเก่ง ควรปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศการสอนของครู วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) ด้านการเป็นคนมีความสุข ทุกภาคส่วน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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  2. ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี พบว่า รูปแบบที่สร้างข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
รูปแบบผ่านการตรวจสอบ และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีเป้าหมายหลักเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนได้ด าเนินการตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้าน
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด  เจตคติ และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: 59) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ
แมคเคิลแลนด์ (McClelland) มี 5 ส่วนคือ 1) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้
เป็นสาระส าคัญส าหรับ วิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น  2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่
ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติ
ค่านิยม 4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) และ 5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) 
และสอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2558: 3) ที่ได้ก าหนดสมรรถนะของ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส่วนการก าหนดเป้าหมายไว้ในองค์ประกอบ
ของรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบมีลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ในการก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง  2) 
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ 3) วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ และ 4) การประเมินผล
ของรูปแบบ และ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการ
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ท าหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่ และ
ล่มสลายของรูปแบบที่สร้างข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and 
Ashworth, 2004) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ พบว่า สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิผลของสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน 2) มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน 
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 
4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้น าทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ์ 
กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย เข้าด้วยกัน 6) การยอมรับ
ความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วยเวลาและอ่ืน ๆ กับความเต็มใจที่จะลองท า 8) ความรู้ใหม่
ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนโรงสร้างขององค์การ และผลการวิจัยของ ทัศนีย์ 
บุญมาภิ (2562) ที่ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที1่ หลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของรูปแบบ ส่วนที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และ
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความ
ตระหนักเห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
   องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตาม
แผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การก าหนดกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไว้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบ เป็นไปตามหลักแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบที่จะต้องแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการของรูปแบบอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์โด
และฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) ที่กล่าวว่า รูปแบบประกอบ ด้วยรายละเอียด
มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่
แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะบางประการของระบบเปิด 
เป็นรูปแบบที่แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 
3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับ บราวน์และโมเบริกส์ 
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(Brown and Moberg, 1980: 98) ที่ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems 
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) ได้องค์ประกอบของ
รูปแบบ ทีป่ระกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 16) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาผู้เรียนด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท าให้การบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับชุมชนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจของประชาชนมีความส าคัญ ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องหา
ข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ชุมชนเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่ส าคัญ สถานศึกษาประสบความส าเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้องด้วยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2554: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความส าคัญหรือประโยชน์ที่สถานศึกษาจะ
ได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม 5 ประการ สามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้ คือ 1) ความกระจ่างในจุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้ค าจ ากัด
ความอย่างชัดเจน 2) มีความผูกพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ 3) การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 4) ความสามารถ  ในการปรับตัวสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และ 5) ปรับปรุง
ใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดของ ไวท์ (White, 
1982: 18) ที่ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน ประกอบด้วยมุมมอง       
4 มิติ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรท าและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม เสียสละ
ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
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การด าเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558: 16) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบด้านขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือใน
การใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความ
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้  และความร่วมมือการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และผลการวิจัยของ ทัศนีย์ บุญมาภิ (2562) ที่ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วน คือ 
ส่วนที1่ หลักการของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
แนวทางในการจัดการให้ชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษา และเพ่ือน าเสนอแนวทางใน
การน ารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไปใช้ ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของรูปแบบ ส่วนที่ 4 
แนวทางการน ารูปแบบไปใช้โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วนชุมชนขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็นความส าคัญ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
   องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์ประกอบด้านการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ส าหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการประเมินและการไดรู้้ผลของการพัฒนา ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ต้องแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการ
ประเมินที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 3-25) ที่ได้
จ าท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการใน 4 ประเด็น คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่
เกี่ยวข้อง การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม และความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคมและชุมชน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ 1) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
สมรรถนะของรายวิชา 2) จัดให้มีระบบการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีการติดตามประเมินหลักสูตร
และการเรียนการสอน 3) จัดให้มีการประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ -ครุภัณฑ์ และสื่อ
การเรียนการสอน และ 4) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) ทีก่ล่าวถึงการจัดการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของชุมชนว่า แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือคนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียน
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เป็นส าคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันบนพื้นฐานของการกระจาย
อ านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน 
ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรืองแสง ห้าสกุล (2559: 41-42) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2) วางแผนการใช้หลักสูตร 3) ด าเนินการใช้หลักสูตร 4) 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และ 5) ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
 3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จากผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลอง
ใช้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินการตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ ซ่ึงแต่ละโครงการด าเนินการ
ครอบคลุมวิธีการแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559: 45-48) ที่ก าหนด
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และสอดคล้องกับ อภิญญา เวชยชัย (2553: 25) ที่กล่าวว่า
ครอบครัวและชุมชน ต่างเป็นเครือข่ายส าคัญของสถานศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ซึ่งเท่าเทียมกัน 
ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบันพบว่าครอบครัวและชุมชน ไม่เพียงแต่ท าหน้าที่เป็น
เครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่งของสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อม



242 

 

รถยนต์ทั่วไป พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาที่ก าหนดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ช านาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ระดับมากท่ีสุด ส่วนผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด 
  3.2 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการทีใ่ช้ทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ทั้ง 
4 โครงการ เป็นโครงการที่ครอบคลุมและสอดรับกับองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งเน้นการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ จึงเป็นการเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและ
สมรรถนะผู้เรียน ด้านความหมายของสมรรถนะและประเภทของสมรรถนะ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2554: 10-11) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม 2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง 
บุคลิกลักษณะของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน      
3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้น มีความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป และสอดคล้องกับ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2551: 16) ได้แบ่ง
สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการ
ปฏิบัติงานที่กลมกลืน 2) สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึง 
ส่วนที่ เป็นความสามารถในการบริหารจัดการ  3) สมรรถนะในต าแหน่งหน้าที่  (Functional 
Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานนั้น ๆ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุจินต์ วังใหม่ (2561: 32-34) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือชุมชน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือด าเนินงาน คู่มือพัฒนาครู และคู่มือพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ครูผู้สอนและบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนามากที่สุด และมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังฝึกอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



243 

 

ประชาชนทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเฉลี่ย 72.93% และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากที่สุดที่ระดับร้อยละ 90.67  
 4. ผลการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
  4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562  จากผลการวิจัยพบว่า จ านวนผู้เรียนที่
ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ภาพรวม
ผู้เรียนผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.33 ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด ภาพรวมผู้เรียนผ่าน
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ ภาพรวมผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นที่มีองค์ประกอบของรูปแบบ
และโครงการส าหรับการใช้รูปแบบหรือทดลองใช้รูปแบบมีความเหมาะสม มีกระบวนการพัฒนารูป
แบบอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน การ
สร้างรูปแบบ การน ารูปแบบไปทดลองใช้ และการประเมินผลการใช้รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การ
ออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้ ( Implement) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” และสอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี 
(Meason and Khedourri, 1985) ที่ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้ 1. รวบรวมปัญหา 
(Problem formulation) 2. สร้างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing 
the model) 4. การน ารูปแบบไปใช้ ( Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model 
updating) นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่า การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหรือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามรูปแบบ มีการพัฒนาทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีสมรรถนะครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2558: 3) ที่ก าหนดไว้ว่า 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ระบุสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังจากผ่านการศึกษาตาม
หลักสูตร ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ใน
การปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วศินี รุ่งเรือง 
(2560) ที่ได้ศึกษาการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พบว่า สมรรถนะ
ผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะผู้เรียนในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะที่
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พึงประสงค์และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ มณฑา บัวศิริ (2561: 5-6) ที่ได้ศึกษาการน าความรู้ไปใช้
ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี น าความรู้ ไปใช้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการประกอบอาชีพน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านคุณภาพชีวิติน า
ความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก 
  4.2 จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการและต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ จนประสบผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การที่วิทยาลัยได้เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ถือว่าประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพต าม
หลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การ
เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) ที่ได้ศึกษา การประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้น ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่า ง พบว่า 
วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่จัดการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล คือ อัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จ
การฝึกที่ติดตามได้นี้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป และมีแนวโน้มลดลง ผู้ส าเร็จการฝึกส่วนใหญ่มีงานท า
ตรงตามสาขาวิชาที่ได้รับการฝึกถึง 2 ใน 3 ของผู้เข้ารับการฝึกที่ติดตามได้ และผู้เข้ารับการฝึก
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 75% ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
  4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีการศึกษา 2561 – 2562 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนปีการศึกษา 2562 จ านวนผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยเริ่มด้วยการวางแผนการด าเนินงาน การจัดและปรับโครงการสร้างองค์กร การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามและประเมินผล และการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) ที่กล่าวว่า แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือคน
ไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ของการกระจายอ านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยความร่วมมือของ
องค์กรในชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความยืดหยุ่นและความคล่องตัวกับผู้จัดการ
ศึกษาบนความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคมไทย และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เรืองแสง ห้าสกุล (2559: 41-42) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตามผลหลังการฝึกอบรมพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนการสอนโดยใช้โมดูลฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้โมดูลฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างหรือการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบที่ดีมีความเหมาะสม โดย   
มีกระบวนการสร ้างอย่างเป็นระบบตามหลักการและทฤษฎี มีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้าง เกดิจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
และตามความต้องของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ เกตเซล และคนอ่ืน (Getzels and others, 
1968); คีเวส (Keeves, 1988: 560); และ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 
1994: 286) ที่กล่าวถึงรูปแบบที่ดีสรุปได้ว่า รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่
ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือ
ชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ 
และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา  4) รูปแบบ
ควรจะให้ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการ
ศึกษาได้มากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพของ
บุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากท่ีสุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ
มากที่สุด ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ช านาญงานมีความพึงพอใจใน
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ภาพรวม ระดับมากที่สุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด และอังคณา 
เรืองชัย (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็น
อาชีพเสริมในครอบครัว พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เรื่องการท าน้ าสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4.5 จ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  จากผลการวิจัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ (2554: 3-4) ที่ระบุว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่ง
ต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐาน
สมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ (2559: 9-10) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อม
รถยนต์ทั่วไป พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับมากที่สุด เจ้าของสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด 
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ผู้ช านาญงานมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับ
มากที่สุด และผู้จบการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

 1.1 สนับสนุนให้ครูผู้สอนร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการ วางแผนและเตรียมจัดท า
กิจกรรมเพ่ือน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ  
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   1.2 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น 
   1.3 ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ตามข้ันตอนในคู่มือการใช้รูปแบบ 
    1.4 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

    2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น กลยุทธ์การเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2. ผศ.ดร.ประยูร  สุรินทร์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

3. ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ธีรพจน์  แนบเนียน อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

5. ดร.อภิชาติ  เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์ 
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
(จ านวน 7 คน)   

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ใน 
            มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน 

1. ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ดร.สงวน หอกค า      ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  
จังหวัดพิษณุโลก 

3. ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

4. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
วิทยาลัยเทคนิคตาก 

กลุ่มที ่2 เป็นบุคลากรในชุมชน ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่ม ี
           ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 

5. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้แทนจากชุมชน ผู้บัญชาการเรือนจ า 
จังหวัดอุทัยธานี 

6. นายนิวัฒน์ พุ่มมณี ผู้แทนจากชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
น  าซึม จังหวัดอุทัยธานี 

7. นางสมพร ขันติโชติ ผู้แทนจากชุมชน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานอุทัยธาน ี
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
(จ านวน 11 คน) 

 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน  

1. นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอ่ า รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
2. นายทวีศักดิ์ เกษมุติ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวชิาการ 

   ครูผู้สอน จ านวน 3 คน 
3. นายชัยณรงค์ รัตนวงค์ ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม 
4. นางสาวสุธานี ดีเทียน ครูผู้สอน แผนกวชิาคหกรรม 
5. นางสาวอรณิฌา กัณหาชาลี ครูผู้สอน แผนกวิชาคหกรรม 

กลุ่มที่ 2 บุคคลในชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน ผู้แทนจาก
ชุมชน จ านวน 2 คน และนกัวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 

            การสร้างรูปแบบ จ านวน 2 คน  
6. นางกันธิมา ธาตุเปลวทอง ผู้แทนจากผู้ประกอบการ ร้านภูผากาแฟ 
7. นายพงศ์ปณต พงษ์สุข ผู้แทนจากผู้ประกอบการ  

ร้านเรือนเจ้านางกาแฟสด 
8. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้แทนจากชุมชนบัญชาการเรือนจ า 

จังหวัดอุทัยธานี 
9. นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้แทนจากชุมชน โรงเรียนตลกดู่วิทยาคม  

จังหวัดอุทัยธานี 
10. ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
11. ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ตรวจสอบร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
(จ านวน 9 คน) 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
กลุ่มที ่1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์ 
            อย่างน้อย 3 ปี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์  แนบเนียน   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. นางสาวสิริภัทร สิริบรรสพ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

3. นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กลุ่มที ่2  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์       
อย่างน้อย 5 ปี 

4. นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

5. นายสมใจ รอดคง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

6. ดร.ทวีวัฒน์  รื่นรวย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กลุ่มที ่3 เป็นครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายหรือผู้บริหาร 
           ความร่วมมือในชุมชน มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 3 ปี 

7. ดร.ธนวรรณ  พรมขลิบนิล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

8. นายส าเริง บุญอาจ ผู้จัดการร้าน X-bar café  

9. นายพงศ์ปณต พงษ์สุข ผู้จัดการร้านเรือนจ้าวนางกาแฟสด 
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รายช่ือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

(จ านวน 7 คน)
 

 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์   อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

3. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

4. ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

5. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
6. นางสมพร ขันติโชติ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 

7. นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี 
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ภาคผนวก ข  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
2. ข้อมูลประกอบตัวแปรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี 
           ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร    
วิชาชีพระยะสั้น  
           ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
           ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
           ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
3. รายละเอียดของข้อมูล 
 3.1 ชื่อ/ประเภทของข้อมูล......................................................................................................  
 3.2 แหล่งข้อมูล (ที่มา/หน่วยงาน/ชื่อเอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี) 
           ............................................................................................................................. .............. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
           ............................................................................................................................. .............. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 บันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่พบ 

ฉบับท่ี 1 
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ที ่ ประเด็น/รายละเอียด บันทึกของผู้วิเคราะห์ 

1. ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
        อ่าน/สรุปประเด็น 
        สัมภาษณ์เพ่ิมเติม          
        อ่ืน ๆ 2. ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

4. ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ  หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

 
6. ข้อสังเกตอื่นที่พบ 
        ............................................................................................................................. .............. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                            ผู้วิจัย                              

                                                          วันที่.........เดือน............พ.ศ........... 
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แบบสอบถาม  

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 2. การสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จะสอบถามใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อ
ท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน 
  
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 

นายสุชาติ  จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  

ฉบับท่ี 2 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นจริงของการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 
3.  ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา

เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร ......... ......... ......... ......... ......... 
4.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชาอาหาร

ว่างเพ่ือสุขภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
6.  ผู้ เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ

ความส าเร็จ ......... ......... ......... ......... ......... 
7.  ผู้ เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่

ประสบความส าเร็จ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ......... ......... ......... ......... ......... 
ด้านกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
9.  มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

  



271 
 

สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

10.  มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

11.  มีรูปแบบการด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่เป็นระบบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

12.  มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้ าง
สมรรถนะผู้ เ รี ยน  กลุ่ ม อาชี พอาหา รแล ะ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

13.  มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
14.  มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 

ครผูู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
........ 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

15.  มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

17. มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

18. มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

19. มีการจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

ด้านการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
20. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

21. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาอาหารว่ า ง เ พ่ือสุ ขภาพได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 

22. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท า
เครื่ องดื่ มร้อนและเย็นจากสมุน ไพรได้ อย่ า ง
หลากหลายชนิด 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

23. ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการ
ท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่างมี
คุณภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 
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สภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

24. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

25. ผู้ เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

26. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

27. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ......... ......... ......... ......... ......... 

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

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 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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 0 +1 +1 4 0.80 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 +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 0 +1 +1 +1 4 0.80 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 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เท่ากับ 0.962 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
................................................................................................................................ 

 

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ ์
 1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................  
 1.2 ต าแหน่ง.................................................................................................................. ... 
 1.3 หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................  
 1.3 หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................  
 1.4 สัมภาษณ์วันที่..........เดือน........................พ.ศ. .......................................  
       เริ่มสัมภาษณ์เวลา...................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................น. 
 
 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ 
  แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร    
  ประเด็นที่  1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ประเด็นที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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   ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
  ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
 
 
      ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 
                                                                      นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
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ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions) 

เพื่อยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
************************************************** 

 ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกร่างรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

 ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

 ประเด็นที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

 ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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ฉบับท่ี 5  
ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions)  

เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
************************************************** 

 

 ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ประเด็นที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 

ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

****************************************************************** 
ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นเ พ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้  
              ความเหมาะสม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน 4 องค์ประกอบ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ความเป็นไปได้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุ
ไว้ในรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  และมีความ
เป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ 
          2. การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

                                                                 นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
                                                                 ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

ค าชี้แจง  

โปรดพิจารณาข้อความ ว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี มีคุณภาพอยู่ในระดับใดและกรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้    

 ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ 
และแนวคิดของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซ่ึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 ประเด็นที่ 2 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
ประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานสภาพและปัญหาการด าเนินงานของวิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี 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 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 
          

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

          

3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 

          

4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติวิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

          

5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

          

6. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จ 

          

7. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

          

8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

          

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  1. มีการวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  2.  มีการจัดและปรับโครงสร้างภายในสถานศึกษา
เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

          

  3. มีรูปแบบการด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ 
     ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
     วชิาชีพระยะสั้น ที่เป็นระบบ 

          

  4. มีการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้าง 
     สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ  
     หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
     ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 

          

  5. มีการร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ 
     ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ 
     ต่อเนื่อง 

          

องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ 

          

2. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

          

4.  มีการร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 

          

5.  มีการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
ร่วมกับชุมชน 

          

6.  มีการจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับชุมชน 

          

องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการท า
เครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพรได้อย่าง
หลากหลายชนิด 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติการ
ท าอาหารว่างเพ่ือสุขภาพได้หลากหลายชนิดอย่าง
มีคุณภาพ 

          

5. ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

          

6. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีงานท าและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ 

          

7. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ 

          

8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน 

          

 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ของการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 

ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

--------------------------------------------------------------- 
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 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 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 0 +1 4 0.80 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 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ฉบับท่ี 7  
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
*******************************************************************  

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 

          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

          ผู้เรียน    
         ชุมชน   
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2.  การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
7.  โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8.  กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ
เครือข่าย 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9.  โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมาย  

การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

*****************************************************************************  
 

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 0 +1 +1 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 0 +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 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด
เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ .829  
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงาน 
ก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 

                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 8 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 

          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

          ผู้เรียน    

              ชุมชน    
 

ตอนที่ 2  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดท า
แผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   มากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   มาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   ปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   น้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการท า
แผนงาน และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงาน
กับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนและก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ......... ......... ......... ......... ......... 

5. การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6.  การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7.  การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ
แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8.  ความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดแผนงานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9.  ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดท ารายงาน
สรุปผลโครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงาน 
ก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

--------------------------------------------------------------- 
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 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 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 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ .870  
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ฉบับท่ี 9 
10101010

10 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง 
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
         ผู้เรียน     
         ชุมชน     
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2.  การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการด าเนินงานตาม

กระบวนการอย่างเป็นระบบ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
7. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ
รูปแบบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
*****************************************************************************  

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 0 +1 +1 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 0 +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 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .915 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ 

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 

                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 10 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
         ผู้เรียน     
         ชุมชน     
 
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหาร 
      และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 
 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
4. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    ด้านการการจัดองค์การ ......... ......... ......... ......... ......... 
5. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    ด้านการด าเนินการตามแผน 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6.  มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    ด้านการติดตามและประเมินผล 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
7.  มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    ด้านการปรับปรุงและแก้ไข 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
8.  ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าเครื่องดื่มร้อน

และเย็นจากสมุนไพร 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
9.  ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าอาหารว่างเพ่ือ

สุขภาพ 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ 
    จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

--------------------------------------------------------------- 
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 0 1 1 1 1 4 0.80 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 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น เท่ากับ .902 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร  

วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
*******************************************************************  

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มี โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ฉบับท่ี 11 
10101010

10 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
          ผู้เรียน    
            ชุมชน 
    

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2.  การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    ของโครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล 
    ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสอดคล้องกับการเรียนรู้

เรื่องเครื่องดื่มร้อน-เย็นจากสมุนไพร และอาหารว่าง 
     เพ่ือสุขภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
     ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร 
วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น 
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8.  กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง 

    เพ่ือสุขภาพ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
 

......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 
วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
*****************************************************************************  

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 0 +1 +1 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 0 +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 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ เท่ากับ .863  
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ หลังทดลองใช้ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 

                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 

ฉบับท่ี 12 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
          ผู้เรียน    
            ชุมชน 

 
ตอนที่ 2  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 
 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 



318 
 

 
รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2.  มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3.  มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม
อาชีพอาหาร และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4.  มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก
สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 

5.  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/
รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6.  การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชา
ที่ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8.  ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจ าหน่าย
เครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9.  ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 
 วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

--------------------------------------------------------------- 
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 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 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 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่ตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ เท่ากับ .891 



321 
 

 
 



322 
 

ฉบับท่ี 13 
10101010

10 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตาม 
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น        
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 

           ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
         ผู้เรียน     
         ชุมชน  
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2.  การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
ของกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ

ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ
เหมาะสม 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7.  โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8.  กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท าให้การ
ด าเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9.  โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 *****************************************************************************  

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 0 +1 +1 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 0 +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 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .889  
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ฉบับท่ี 14  
 

แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตาม 
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

******************************************************************* 
 

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 

                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
           ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
         ผู้เรียน     
         ชุมชน  
 
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตร 
          วิชาชีพระยะสั้น   
 
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 
 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือ
พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ
ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ......... ......... ......... ......... ......... 

5. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่
พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้การศึกษา
และการท างานประสบความส าเร็จ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการก าหนดปัญหา 
วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และน าเสนอ
ข้อมูล 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตาม 
และประเมินผลผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

--------------------------------------------------------------- 
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 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 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 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เท่ากับ .900  

 
 



331 
 

 



332 
 

 
 
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ 
จ านวนคน ร้อยละ 

1 วางแผนด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดย
ค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน 
หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

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

2 บ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตาม
หลักการ และกระบวนการโดยค านึงถึงความประหยัด
และความปลอดภัย ......... ......... ......... 

3 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัด
ตกแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารให้ เหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ ......... ......... ......... 

4 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพอาหาร
และโภชนาการที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ......... ......... ......... 

5 เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตาม
หลักสากล ......... ......... ......... 

6 เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ......... ......... ......... 
7 ประกอบอาหารตามต ารับและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ ......... ......... ......... 
8 ออกแบบจัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ......... ......... ......... 
9 บริการอาหารเครื่องดื่มและจัดจ าหน่าย ......... ......... ......... 
10 จัดเก็บท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

ในการเตรียมและประกอบอาหาร ......... ......... ......... 
 เฉลี่ยรวม    

 

  

ฉบับท่ี 15 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

ด้านทักษะการปฏิบัติและทักษะการคิด วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562    
 

ที ่ ด้านทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด 
ปีการศึกษา 2562 ล าดับ

ที ่จ านวนคน ร้อยละ 
1 หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์

เบื้องต้น ................. .............. ............ 
2 หลักการตัดสินใจการวางแผนและแก้ปัญหา ................. .............. ............ 
3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ ................. .............. ............ 
4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ................. .............. ............ 
5 หลักการจัดการงานอาชีพ ................. .............. ............ 
6 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุ

ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ................. .............. ............ 
7 ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบ

แผนที่ก าหนด ................. .............. ............ 
8 ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ................. .............. ............ 
9 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ................. .............. ............ 
10 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ................. .............. ............ 
 เฉลี่ยรวม ................. .............. ............ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ฉบับท่ี 16 
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ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่
ด้านเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ปีการศึกษา 2562 ล าดับ

ที ่จ านวนคน ร้อยละ 
1. ความมีวินัย ............... ........... ............ 
2. ความรับผิดชอบ ............... ........... ............ 
3. ความรักสามัคคี ............... ........... ............ 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ ............... ........... ............ 
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง ............... ........... ............ 
6. สนใจใฝ่รู้ ............... ........... ............ 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ............... ........... ............ 
8. ขยันประหยัด อดทน  ............... ........... ............ 
9. พ่ึงตนเอง ............... ........... ............ 
10. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ............... ........... ............ 
 เฉลี่ยรวม ............... ........... ............ 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 17 
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แบบรายงานจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ 
จนประสบผลส าเร็จ 

 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

 
ผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

เป็นผู้ประกอบการ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 
สาขาวิชาช่างยนต์ …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 
สาขาวิชาเสริมสวย …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ทั่วไป …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 
สาขาวิชาเครื่องท า
ความเย็น …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 

รวม …………….. …………… ………… …………… ………… ………… ………… 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 18 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการ

เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผู้ส าเร็จการศึกษา รายวิชา ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. วิชาขนมไทยชาววัง ................................ 1. วิชาเค้ก ................................ 
2. วิชาแต่งหน้าเค้ก 

................................ 
2. วิชาขนมไทยชาว
วัง ................................ 

3. วิชาคุกกี้ ................................ 3. วิชาแต่งหน้าเค้ก ................................ 
  4. วิชาอาหารว่างเพ่ือ

สุขภาพ ................................ 
5. วิชาเครื่องดื่มเย็น

จากสมุนไพร ................................ 
6. วิชาเครื่องดื่มร้อน

จากสมุนไพร ................................ 
รวม ..................................  ................................. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

*******************************************************************  
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี     
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม

อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

2. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  จะไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริง และตอบให้ครบทุกข้อ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ฉบับท่ี 20 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 
 3.  รายวิชาที่เรียน 
         วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร 
         วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร     
         วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
   
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ

อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ค าชี้แจง 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน

วิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจ ดังนี้ 

5 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายและ
กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท าให้ประสบ
ความส าเร็จและเป็นผู้ประกอบการได้ ......... ......... ......... ......... ......... 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เก่ียวกับเนื้อหาของ
รายวิชาที่เรียน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ 
ศึกษาเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ......... ......... ......... ......... ......... 

6. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการเรียนและ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. มีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. มีทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน/
ในสถานการณ์จริง 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความสามารถสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและน ามาประยุกต์ใช้ในสาขางานอาชีพ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามก าหนดโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
***************************************************************************** 

 

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 0 +1 +1 +1 4 0.80 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 

 
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ที่มีต่อรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีค่าเท่ากับ 0.856  
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แบบรายงานจ านวนความร่วมมือของชุมชนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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ภาคผนวก ค  
คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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คู่มือการใช้ 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

 
 
 
 
 
 
 

สุชาติ  จินดาแจ้ง 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า  
 

 คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 รูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ส่วนที่ 3 แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี และส่วนที่ 4 เครื่องมือ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น
แนวทางในการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
และผู้ปฏิบัติการที่น ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ไปใช้ เพ่ือประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป 
 

                                                                             นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
                                                                                   ผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบทบาทหน้าที่และภารกิจส าคัญของ 
สถานศึกษา โดยอาศัยแรงศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุก 
ภาคส่วน ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่คอยเกื้อหนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาโดยรวมอย่างต่อเนื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและระดม 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของทุกภาคส่วน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้เข้า
มาร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาก็พบว่า  สัดส่วน
งบประมาณในส่วนนี้ยังมีไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เป็นเรื่องของการบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของมีมากกว่าการมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม ควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา และ
ยังได้กล่าวถึงปัญหาการมีส่วนร่วมว่าเกิดจากสาเหตุหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ ประการแรก ทัศนคติของผู้บริหารและครูที่มองว่าชุมชนมีความรู้น้อยสถานศึกษาจึงไม่เอาใจใส่
ที่จะถามความเห็น ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นผู้ก าหนดสิ่งที่จะท าและวิธีด าเนินการเอง แล้วจึงให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน การประเมินความส าเร็จในการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
จึงประเมินจากจ านวนเงินและสิ่งของที่รับบริจาค ประการที่สอง ลักษณะของความเป็นราชการของ
ผู้บริหารและครูท าให้สถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไม่เอาใจใส่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ให้มากขึ้นและไม่เห็นความส าคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามาท าความ
สนิทสนมคุ้นเคยกับครู ผู้บริหาร และครูจึงไม่ทราบว่าบุคคลในชุมชนคนใดมีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพเรื่องใด การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาจึงเกิดปัญหา 
อุปสรรค ประการที่สามสถานศึกษาขาดแนวความคิดที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับชุมชน หวัง
เพียงที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากรเพียงฝ่ายเดียว โดยสถานศึกษาไม่
คิดที่จะท าในสิ่งที่จะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนด้านอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของประชาชนในชุมชน และประการสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาท างานโดยยึดความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก ชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าการจัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว การมสี่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา จึงเป็นการ
เข้ามาเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเท่านั้น อภิชัย นุชเนื่อง (2551) สรัญญา จุฑานิล 
(2556) สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2558)  
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 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับชุมชน ซึ่ง
รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความ
เชี่ยวชาญเพ่ือให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 
4.0 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปี
สุดท้าย รวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
ก่อนที่จะออกไปท างานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพในสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561: 3-4) การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็น
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธี
การศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษา
มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มี
ความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  
8 ขั้นตอน ดังนี้ ส านักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554: 6-25) ขั้นแรกคือ ส ารวจความ
ต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง ก าหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและ
เขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้าน
ความรู้ ขั้นที่ห้า เขียนพฤติกรรมปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก ก าหนดค าอธิบายและ
มาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยการด าเนินการต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ผ่านมายังมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว
ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการน้อยมากหรือไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อาจเป็นเพราะปัญหา
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อุปสรรคด้านหลักสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการหรือระบบการท างาน 
ดังเช่นปัญหาการด าเนินงานที่พบจากผลการวิจัยของ นนท์ อนัคกุล (2560) ที่ได้วิจัยการน าเสนอ 
แนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัญหาด้านรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการน้อย และผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านปัญหาด้านการวัดและประเมินผล การติดตามและประเมินผลไม่เป็นระบบและไม่
ต่อเนื่อง  
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบ
วิชาชีพจากคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับ ตัวบ่งชี้ที่  4 ผลงานทางวิชาชีพที่ได้น าไปใช้ประโยชน์      
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ และ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้รับบริการฝึกอบรม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งถือว่าในภาพรวมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไข โดยคณะผู้ประเมินได้
เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ 1) จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านการทดสอบวิชาชีพจากคณะกรรมการที่เป็นที่ยอมรับ มีจ านวนน้อย 2) การแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น  3) การ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ ยังมีชุมชนและองค์กรภายนอกหรือตัวแทนจาก
สถานประกอบการเข้ามาส่วนร่วมไม่หลากหลาย 4) การประเมินความพึงพอใจของประชาคมที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการตามอัตลักษณ์ยังไม่ครบถ้วน 5) ชุมชนและองค์กรภายนอกยังเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การ
ด าเนินงานค่อนข้างน้อย และ 6) ขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา ชุมชน 
และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเรื่อง
ส าคัญที่สถานศึกษาขาดหรือมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคือการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือความร่วมมือของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ
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ของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ท าให้ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้ก าหนดไว้คือ ส่งเสริมและ
พัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ วิจัย สร้าง
นวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี (2561: 2-3) รวมทั้งปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบ ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิงวิชาการ และเชิงวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  และสถานศึกษาอ่ืนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบ 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ไปทดลองใช้ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การทดลองใช้รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การใช้ รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 
ขอบเขตการทดลองใช้รูปแบบ 
 การน ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต ไว้ดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานีตามองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้โครงการเพ่ือทดลองรูปแบบ จ านวน 4 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ขอบเขตแหล่งข้อมูล 
    ด าเนินการทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
แต่ละโครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 20 คน และชุมชน จ านวน 20 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วน
ร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 3 รายวิชา 
3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมจ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 180 คน 
    2.1 วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร   จ านวน 30 ชั่วโมง 
    2.2 วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร   จ านวน 75 ชั่วโมง 
    2.3 วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ   จ านวน 75 ชั่วโมง 
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    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 30 คน แบ่งเป็นสาขาละ 10 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ เรียนสาขาอาชีพอาหารและ
โภชนาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
  3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ในการจัดการเรียนการสอน ระยะละ 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน และผู้เรียน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562   
  4. โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 
10 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และชุมชน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 และชุมชนที่มีส่วนร่วมของวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 ขอบเขตด้านเวลา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงเวลาที่ท าการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในปีการศึกษา 2562  

 
เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการน าคู่มือไปใช้ 
 การน าคู่มือการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ไปใช้ในทางปฏิบัติมีเงื่อนไขและข้อจ ากัด ดังนี้ 
 1. การน าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ไปใช้ ควรเข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบ ทั้ง
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัดในแต่ละตัวของประกอบย่อย และต้องมีความ
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ตระหนักในความส าคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่น ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ไปใช้ ควรเตรียมตนเองและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การร่วมมือกัน
ท างาน โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 3. ต้องจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน   
 4. ฝ่ายบริหารของสถานศึกษาต้องบริหารจัดการในเรื่องเวลา สถานที่ รวมทั้งงบประมาณที่
เพียงพอให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามคู่มือเพ่ือทดลองใช้รูปแบบ 
 5. สถานศึกษาที่จะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรก าหนดระยะเวลาเพ่ือการสรุปและ
ประเมินผลที่แน่นอน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
ความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง 
 1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการด าเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2. สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติและทักษะการคิด เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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  3. โครงการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่าง หมายถึง โครงการที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใช้ในการทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 4 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) โครงการ
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  4. กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
หนึ่งในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่มีกลุ่มวิชา/กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย งานขนมอบ งานอาหารไทยและขนมไทย งานอาหารนานาชาติ และงานถนอมอาหาร
และการแปรรูป   

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

  6. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในลักษณะของการท างานร่วมกัน วิทยาลัยสนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
ชุมชนในสถานการณ์กลุ่ม จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนิน
กิจกรรม การใช้ประโยชน์ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 7. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี  
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 8. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง รองผู้อ านวยการของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562 
 9. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าท าหน้าที่สอน พนักงานราชการท า
หน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 
 10. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ส่วนที่ 2 
 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
.....................................................................................................................  

  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจาก
สมุนไพรและอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

 1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
 1.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
 1.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน   
 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่  
  ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
  ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
  ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  
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  องค์ประกอบที ่3 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย/ตัวแปร ได้แก่  
  3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
  3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  
  3.3 ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
  3.5 ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ       
 องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

 4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพ 
  4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  4.4 ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและ ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการจน 
ประสบผลส าเร็จ 

 4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
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ภาพที่ 7 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วม 
           ของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

4. การตดิตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น 

 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ 
     เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพรและ 
     อาหารว่างเพื่อสุขภาพ  
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท า 
     เครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง 
     เพื่อสุขภาพ 
1.3 ผู้เรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ 
     ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
1.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการที่ 
     ประสบความส าเร็จ  
1.5 ชุมชนมีสว่นรว่มในการเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรยีน   

1. เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

   รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธาน ี

2. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรยีน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง 
         สมรรถนะผู้เรียน  
ขั้นที่ 2 การจัดและปรับโครงสร้างเพื่อการ 
         เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง 
         สมรรถนะผู้เรียน    
ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการ 
         เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน    
ขั้นที่ 5 การร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และ 
         พัฒนา  
 

3.1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน  
      และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
3.2 ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
     เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  
3.3 ร่วมก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     สถานศึกษา  
3.4 ร่วมกับชุมชนในพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ 
     เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น 
     ผู้ประกอบการ  
3.5 ร่วมจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเสริมสร้าง 
     สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ       
 

 

3. การมีส่วนร่วมของชมุชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ

4.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ 
     พัฒนาเครื่องดื่มร้อน/เย็นจากสมุนไพร และ 
     อาหารว่างเพื่อสุขภาพ  
4.2 มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติท าเครื่องดื่ม 
     ร้อน/เย็นจากสมุนไพร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
4.3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการ 
     ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
4.4 ติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าและ 
ต่อ 
     ยอดไปเป็นผู้ประกอบการจนประสบผลส าเร็จ 
4.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ 
     ผู้เรียน 

358 



359 

 

ส่วนที่ 3 
 

แนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
................................................................................................................................... 

 แนวทางการด าเนินงานทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด าเนินการตามแผนด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้ 
 
แผนด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

กิจกรรม/กระบวนการ 
วิธีด าเนินการ/ 

การพัฒนา 
ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 

1. ด าเนินโครงการ 
   ร่วมจัดท าแผนงาน 
   ก าหนดเป้าหมาย  
   การเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน 
   กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ  
   เพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการโดย 
   การมีส่วนร่วม 
   ของชุมชน 
  

1. จัดประชุมสร้างความ 
   เข้าใจกับกลุ่มผู้ 
   ด าเนินโครงการและผู้ 
   มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการ  
   โดยเน้นเพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการและ 
   การมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 
   โภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ 
   การเป็น 
   ผู้ประกอบการ 
 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการมี 
   ความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียด 
   ของโครงการ 
2. ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
   เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การวางแผนและ 
   ก าหนดเป้าหมายการ 
   ด าเนินงาน เน้นเพื่อ 
   การเป็น 
   ผู้ประกอบการ 
 

- พฤษภาคม  
  2562   
  ติดตามผลตลอด 
  ปีการศึกษา  
  2562 
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กิจกรรม/กระบวนการ 
วิธีด าเนินการ/ 

การพัฒนา 
ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 

 3. ร่วมจัดท าแผนงาน 
    ก าหนดเป้าหมาย 
    การเสริมสร้าง 
    สมรรถนะผู้เรียน  
    กลุ่มอาชีพอาหาร 
4. ประเมินผลการ 
    ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

3. มีแผนงานและ 
   เป้าหมายในการ 
   ด าเนินงานเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน  
   กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการหลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 

 

2. ด าเนินโครงการ 
   กระบวนการ     
   เสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน 
   กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น เพื่อการ 
   เป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชน 
 

1. จัดประชุมสร้างความ 
    เข้าใจกับกลุ่มผู้ 
    ด าเนินโครงการและ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดย 
    เน้นการมีส่วนร่วม 
    ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการพัฒนา 
   สมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม 
   อาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น เพื่อ 
   การเป็นผู้ประกอบ  
   การโดยการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชน 
4. ประเมินผลการ 
    ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการมี 
   ความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียด 
   ของโครงการ 
2. ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
   เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การวางแผนและ 
   ก าหนดเป้าหมายการ 
   ด าเนินงาน 
3. มีการพัฒนาสมรรถนะ  
   ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
   สั้น วชิาเครื่องดื่มร้อน 
   จากสมุนไพร วิชา 
   เครื่องดื่มเย็นจาก 
   สมุนไพร และวิชา 
   อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

- มิถุนายน 2562  
  ด าเนินการและ 
  ติดตามผลตลอด 
  ปีการศึกษา  
  2562 
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 กิจกรรม/กระบวนการ 
วิธีด าเนินการ/ 

การพัฒนา 
ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 

3. ด าเนินโครงการ 
    ส่งเสริมการมีส่วน 
    ร่วมของชุมชน เพ่ือ 
    เสริมสร้างสมรรถนะ  
    ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
    อาหารและ 
    โภชนาการ  
    หลักสูตรวิชาชีพ 
    ระยะสั้น เพื่อการ 
    เป็นผู้ประกอบการ 
    โดยการมีส่วนร่วม 
    ของชุมชน 
 

1. จัดประชุมสร้างความ 
    เข้าใจกับกลุ่มผู้ 
    ด าเนินโครงการและ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการ 
    โดยเน้นการมีส่วน 
    ร่วมของชุมชนที่ 
    เกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม 
   การมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน 
4. ประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการมี 
   ความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับรายละเอียด 
   ของโครงการ 
2. ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
   เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การวางแผนและ 
   ก าหนดเป้าหมายการ 
   ด าเนินงาน เน้นเพื่อ 
   การเป็น 
   ผู้ประกอบการ 
3. มีการด าเนินการ 
   พัฒนาสมรรถนะ 
   ผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
   สั้น วชิาเครื่องดื่มร้อน 
   จากสมุนไพร วิชา 
   เครื่องดื่มเย็นจาก 
   สมุนไพร วิชาอาหาร 
   ว่างเพ่ือสุขภาพ โดย 
   การมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชน 

- พฤษภาคม  
   2562 –  
   เมษายน 2563 
   ด าเนินการและ 
   ติดตามผล 
   ตลอดป ี
   การศึกษา  
   2562 
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กิจกรรม/กระบวนการ 
วิธีด าเนินการ/ 

การพัฒนา 
ผลที่ได้รับ ระยะเวลา 

 4. ด าเนินโครงการ 
    ติดตามและ 
    ประเมินผลผู้เรียน  
    กลุ่มอาชีพอาหาร 
    และโภชนาการ  
    หลักสูตรวิชาชีพ 
    ระยะสั้น 

1. จัดประชุมสร้างความ 
    เข้าใจกับกลุ่มผู้ 
    ด าเนินโครงการและ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินโครงการโดย 
    เน้นเพื่อการเป็น 
    ผู้ประกอบการและ 
    การมีส่วนร่วมของ 
    ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการติดตาม 
   และประเมินผล 
   ผู้เรียนหลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
4. ประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

1. ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรม 
    ภายใต้โครงการม ี
    ความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับรายละเอียด 
    ของโครงการ 
2. ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
   เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การติดตามและ 
   ประเมินผลผู้เรียน 
   หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น 
3. มีการติดตามและ 
   ประเมินผลผู้เรียน 
   หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง 

- เมษายน 2563 
  และติดตามผล 
  ตลอดป ี
  การศึกษา  
  2562 

 5. การประเมินผล - วิทยาลัยประเมิน 
   ผลงานที่ได้จากการ 
   ด าเนินงานตาม 
   โครงการที่ใช้ทดลอง 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

- ผลการด าเนินงานตาม  
  โครงการ และกิจกรรม  
  ภายใต้โครงการ 

- มี.ค. 2563 

6. การรายงาน - จัดท ารายงานผลการ 
  ด าเนินงานตาม  
  โครงการ/กิจกรรม 

- รายงานผลการ 
  ด าเนินงาน โครงการ/ 
  กิจกรรม 
 

- เม.ย. 2563 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ร่วมกับชุมชน ต้องด าเนินโครงการ 4 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบ ได้แก่   
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1) โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4) โครงการการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการด าเนินโครงการแต่ละโครงการจะต้องจัดระบบ
การด าเนินงานและปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในองค์ประกอบของรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1) เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 2) กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ 4) การติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม
อาชีพอาหารและโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันจัดท าแผนงาน
ก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร
และโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ และแบบประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
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 แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน    
 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. การร่วมศึกษาและทบทวน 
    รายละเอียดเป้าหมายของ 
    โครงการ 
 

- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
  และชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักและ 
  ศึกษาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ 
  โครงการ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้างความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย 
  การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
  อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
  ระยะสั้น 2) เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  ในการ ก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   3) เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมายการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

2. ก าหนดกระบวนการ 
   ด าเนินงานตามโครงการ 
   ด้วยกระบวนการของ 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  
  ร่วมกันก าหนดกระบวนการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น  
   ประกอบด้วย  
    ขั้นที่ 1 การวางแผนการ 
             เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
    ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพ่ือการเสริมสร้าง 
             สมรรถนะผู้เรียน  
     ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน  
     ขั้นที ่4 การติดตามและประเมินผล  
     ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่ม 
   อาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพี 
   ระยะสั้น ทุกขั้นตอนการ 
   ด าเนินงาน 

3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ 
     ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
  

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

4. การติดตามและประเมินผล 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลโครงการ 
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย 
    การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายที่ 
    เกี่ยวข้อง 
  

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

 
 2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

       จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น   

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
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 แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน    
 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. การร่วมศึกษาและทบทวน 
    รายละเอียดเป้าหมายของ 
    โครงการ 

 

- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
   และชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักและ 
   ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   ของโครงการ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้างความรู้  
   ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น 2) เพื่อการด าเนินโครงการ 
   ตามกระบวนการของรูปแบบที่ 
   พัฒนาขึ้น 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

2. ก าหนดกระบวนการ 
   ด าเนินงานตามโครงการ 
   ด้วยกระบวนการของ 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
     โครงการ ร่วมกันก าหนดกระบวนการ 
     เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
     อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
     ระยะสั้น ประกอบด้วย 
     ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง 
             สมรรถนะผู้เรียน  
     ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพ่ือการ 
              เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
     ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน  
     ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
     ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
2.2 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
     กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
     หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น 
     ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชน ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่ 
     พัฒนาขึ้น 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ 
     ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 ด าเนินโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
  

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

4. การติดตามและประเมินผล 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลโครงการ 
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย 
     การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายที่ 
     เกี่ยวข้อง 
  

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

  
 3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
     จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร 
วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ และแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ     
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 แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน    
 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. การร่วมศึกษาและทบทวน 
    รายละเอียดเป้าหมายของ 
    โครงการ 
 

- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
  และชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักและ 
  ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  ของโครงการ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้างความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
  ชุมชนในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
  กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2) เพื่อการ 
  ด าเนินโครงการตามกระบวนการของ 
  รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมิน 
  โครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการ 
  ที่ก าหนด 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

2. ก าหนดกระบวนการ 
   ด าเนินงานตามโครงการ 
   ด้วยกระบวนการของ 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
     โครงการ ร่วมกันก าหนดกระบวนการ 
     เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
     อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
     ระยะสั้น ประกอบด้วย  
      ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง 
              สมรรถนะผู้เรียน  
     ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพ่ือการ 
              เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
      ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน  
      ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
      ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
     กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
     หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น 
     ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชน ด้วยกระบวนการตามรูปแบบที่ 
     พัฒนาขึ้น 

 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ 
     ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 ด าเนินการให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
     มีส่วนรว่มในการวางแผนและก าหนด 
     เป้าหมายการด าเนินงาน เน้นเพื่อการ 
     เป็นผู้ประกอบการ 
3.3 มีการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 
     ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
     โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
     วชิาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชา 
     เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหาร 
     ว่างเพ่ือสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม 
     ของชุมชน 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ   
  ชุมชน   

4. การติดตามและประเมินผล  
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลโครงการ 
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการโดย 
     การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่าย 
     ที่เก่ียวข้อง 
 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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 4. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
     จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ได้ร่วมกันด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และแบบประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
 
 แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน    
 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. การร่วมศึกษาและทบทวน 
    รายละเอียดเป้าหมายของ   
    โครงการ 
 

- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
  และชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักและ 
  ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   ของโครงการ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้างความรู้  
   ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนในการติดตามและประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน  2) เพื่อการด าเนินโครงการ 
   ตามกระบวนการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
   3) เพื่อประเมินโครงการตามรูปแบบการ  
   ประเมินโครงการที่ก าหนด 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

2. ก าหนดกระบวนการ 
   ด าเนินงานตามโครงการ 
   ด้วยกระบวนการของ 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
     โครงการ ร่วมกันก าหนดกระบวนการ 
     เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
     อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
     ระยะสั้น ประกอบด้วย  
      ขั้นที่ 1 การวางแผนการเสริมสร้าง 
              สมรรถนะผู้เรียน  
 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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กิจกรรม วิธีด าเนินการ/ผลส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
       ขั้นที่ 2 การจัดองค์กรเพ่ือการ 

      เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
      ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผน  
      ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
      ขั้นที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
2.2 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
     กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
    หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น 
    ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
    ชุมชน ดว้ยกระบวนการตามรูปแบบที่ 
    พัฒนาขึ้น 

 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือการติดตามและ 
   ประเมินการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
   ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ 
     ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 ด าเนินการให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
     มีส่วนรว่มในติดตามและประเมินผล 
     การด าเนินโครงการ 
3.3 มีการด าเนินการติดตามและ 
     ประเมินผลการด าเนินการพัฒนา 
     สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหาร 
     และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
     สั้น วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร  
     วชิาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา 
     อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ โดยการมี 
     สว่นร่วมของชุมชน 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   

4. การติดตามและประเมินผล 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น 
 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลโครงการ 
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
     โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
     ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

- ผู้วิจัย ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา  
  ครูผู้สอน และ 
  ชุมชน   
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ส่วนที่ 4 
เครื่องมือในการประเมินผลการใช้รูปแบบ 

.............................................................................................................................................. 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด

เป้าหมาย 
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
*******************************************************************  

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  
 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                          50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี     
               สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
               ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
               ผู้เรียน    
               ชุมชน   
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดท า 

  แผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

2. การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ของโครงการ................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล 
   ของกิจกรรมภายใต้โครงการ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม….. ......... ......... ......... ......... ........ 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเน้นการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ……………. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
   ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ………………….. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

7. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน…………………… 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนด 
   เป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ 
   การเป็นผู้ประกอบการ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ 
   เครือข่าย.......................................................... ............ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

9. โครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมาย 
   การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
   อย่างต่อเนื่อง.......................................................... ...... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร 
    วิชาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
........ 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงาน 
ก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 
  แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  
 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                          50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี     
               สูงกว่าปริญญาตรี  
 4. สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
          ผู้เรียน    
              ชุมชน    

 

ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร่วมจัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 
        5   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   มากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   มาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   ปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   น้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความรู้ความเข้าใจ   น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลประกอบการท า 
   แผนงาน และข้อมูลความสอดคล้องของแผนงานกับ 
   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ของ 
   สถานศึกษา................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย 
   การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น เพ่ือการ 
   เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.........  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการก าหนดเป้าหมาย 
   การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร 
   และโภชนาการ หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น เพ่ือการ 
   เป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. มีความเข้าใจกระบวนการจัดหาและการแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการจัดท าแผนและก าหนดเป้าหมายการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น เพื่อการเป็น 
   ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน................ ......... ......... ......... ......... ......... 
5. การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการร่วมจัดท า 
   แผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ เพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 
   ส่วนรว่มของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 
   กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โดยการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชน.................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. การหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการและ 
   แผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน...... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดแผนงานการนิเทศ  
   ติดตามและประเมินผล................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนจัดท ารายงาน 
   สรุปผลโครงการ.................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก 
     โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน..................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง 
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
*******************************************************************  

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  
 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                         50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
              ต่ ากว่าปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี     
              สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
              ผู้เรียน     
              ชุมชน     
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ 
           โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการร่วม
จัดท าแผนงานก าหนดเป้าหมายการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ของโครงการ.............................................................. .  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล 
   ของกิจกรรมภายใต้โครงการ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม..... ......... ......... ......... ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีการด าเนินงานตาม 
   กระบวนการอย่างเป็นระบบ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
   ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ...................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
   กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น เน้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการของ 
   รูปแบบ........................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการกระบวนการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น่าสนใจ และมีประโยชน์ 
   ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. โครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
    กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
    ระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง 
    ต่อเนื่อง...................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร 
     วชิาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน 
     โครงการ................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการ 
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
*******************************************************************  

 
ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
              ชาย       
              หญิง  
 2. อายุ 
              ต่ ากว่า  30  ปี 
              30 – 39  ปี     
              40 – 49  ปี  
                         50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
              ต่ ากว่าปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี     
              สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
              ผู้เรียน     
              ชุมชน     
  
ตอนที่ 2    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพ

อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากท่ีสุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 
 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ใน 
   กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือ 
   การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น เพ่ือการเป็น  
   ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย 
   สารพัดช่างอุทัยธานี..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผนการ 
   ด าเนินงาน............................................................ ....... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการการจัดองค์การ. ......... ......... ......... ......... ......... 
5. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 
   ส่วนรว่มของชุมชน ด้านการด าเนินการตามแผน........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง 
   สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการติดตามและ 
   ประเมินผล.................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมี 
   ส่วนรว่มของชุมชน ด้านการปรับปรุงและแก้ไข.......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าเครื่องดื่มร้อนและ 
   เย็นจากสมุนไพร.......................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท าอาหารว่างเพ่ือ 
   สุขภาพ..................................................................... ... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก 
     โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน.................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
วิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
*******************************************************************  

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  
 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                          50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี     
               สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
          ผู้เรียน    
           ชุมชน 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจาก
สมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    ของโครงการ........................................................ ......  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล 
   ของกิจกรรมภายใต้โครงการ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม..... ......... ......... ......... ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสอดคล้องกับการ 
   เรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มร้อน-เย็นจากสมุนไพร และ    
   อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
   ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ...................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 
    เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
    โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม 
    ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร  
    วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีประโยชน์ต่อการจัดการ 
    เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 
    อาหารและโภชนาการ............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา 
   เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจาก 
   สมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ น่าสนใจและมี 
   ประโยชน์ต่อผู้เรียน..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม 
   ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา 
   อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีการติดตามและประเมินผล 
   โครงการอย่างต่อเนื่อง................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการหลักสูตร 
     วชิาชีพระยะสั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนิน 
     โครงการ..................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อน จากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร  
วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

*******************************************************************  
 
ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชา
เครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ หลังทดลองใช้ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่มร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
              ชาย       
              หญิง  
 2. อายุ 
              ต่ ากว่า  30  ปี 
              30 – 39  ปี     
              40 – 49  ปี  
                        50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
              ต่ ากว่าปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี     
              สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
         ผู้เรียน    
          ชุมชน 
 
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาเครื่องดื่ม
ร้อนจากสมุนไพร วิชาเครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร วิชาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากท่ีสุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและ 
   การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ 
   เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มอาชีพอาหารและ 
   โภชนาการ หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น เพ่ือการเป็น 
   ผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของการส่งเสริมการ 
   มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
   กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วน 
   ร่วมของชุมชน............................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน 
   ร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนกลุ่ม 
   อาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ 
   สั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชน............................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนการ 
   สอนรายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจาก 
   สมุนไพร/รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ..................... ......... ......... ......... ......... ......... 
5. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
   รายวิชาเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/ 
   รายวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ.................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. การได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาที่ 
   ต้องการด้วยครูผู้สอนจากชุมชน.................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
   จากผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชน............................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
   ร้อน/เครื่องดื่มเย็นจากสมุนไพร/อาหารว่าง 
   เพ่ือสุขภาพ.................................................................. 

 
......... 

 
....... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานและขอความ 
   ร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ  
   พัฒนาผู้เรียน................................................................ 

 
......... 

 
....... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาก 
     โครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน..................  

 
......... 

 
....... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

*******************************************************************  
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น        
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



395 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  

 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                          50 ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี     
               สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 

           ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
               ผู้เรียน     
               ชุมชน  
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับโครงการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
        3   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย 
            1   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
   ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ.............................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ของโครงการ.................................................... ............  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล 
   ของกิจกรรมภายใต้โครงการ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม….. ......... ......... ......... ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเป็นการติดตามและ 
   ประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความ 
   เหมาะสม................................................................ ..... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
   ของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ...................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียนกลุ่มอาชีพ 
   อาหารและโภชนาการ................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผล 
   ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท าให้การด าเนินงาน 
   ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร 
   วิชาชีพระยะสั้น มีการติดตามและประเมินผล 
   โครงการอย่างต่อเนื่อง................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. โครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตร 
     วชิาชีพระยะสั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วม 
     กิจกรรมเป็นอย่างดี.................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 
ติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

******************************************************************* 
 
ค าชี้แจง 
  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลังทดลองใช้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้า
ร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
               ชาย       
               หญิง  
 2. อายุ 
               ต่ ากว่า  30  ปี 
               30 – 39  ปี     
               40 – 49  ปี  
                          50 ปี ขึ้นไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 
               ปริญญาตรี     
               สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  สถานภาพ/ปฏิบัติหน้าที่ 
           ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
               ผู้เรียน     
               ชุมชน  
 
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลผู้เรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากท่ีสุด  
 โดยแต่ละระดับมีค่าดังนี้ 
 

5     หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มากที่สุด 
4   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ มาก 
3   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ ปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อย 
1    หมายถึง   มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
   พัฒนาวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร............ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
   พัฒนาวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ 
   ปฏิบัติวิชาเครื่องดื่มร้อนและเย็นจากสมุนไพร............ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ความรู้ความเข้าใจการใช้ทักษะในการคิดและการ 
   ปฏิบัติวิชาอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ................................ ......... ......... ......... ......... ......... 
5. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ 
   พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ 
   ประสิทธิภาพ.............................................................. .. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้การศึกษา 
   และการท างานประสบความส าเร็จ............................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมรรถนะเพ่ือให้สามารถเป็น 
   ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ............................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการก าหนดปัญหา  
   วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สรุป และน าเสนอ 
   ข้อมูล............................................................ .............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็น 
   ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น...................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้และ 
     ประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ 
     ปฏิบัติงาน..................................................................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรยีน       

กลุม่อาชีพอาหารและโภชนาการ หลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเปน็ผู้ประกอบการ    

โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน วิทยาลยัสารพัดช่างอทุัยธาน ี
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แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหาร

และโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   

****************************************************************** 

ค าชี้แจง 

 โปรดพิจารณาว่าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย

สารพัดช่างอุทัยธานี มีความเหมาะสมตามข้อประเด็นต่าง ๆ  ที่ก าหนดหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย ลง

ในช่อง ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

 5  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก  

 3  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

 1  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม  

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1. ความชัดเจนของความเป็นมาและความส าคัญของ 

   ปัญหา........................................................ .................... 

 

......... 

 

........ 

 

......... 

 

......... 

 

........ 

2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่น าเสนอในคู่มือการใช้ 

   รูปแบบ........................................................................ 

 

......... 

 

........ 

 

......... 

 

......... 

 

........ 

3. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้รูปแบบ ......... ........ ......... ......... ........ 

4. ความครอบคลุมของเนื้อหาเพ่ือการน าคู่มือไปปฏิบัติ ......... ........ ......... ......... ........ 

5. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้..................................... ......... ........ ......... ......... ........ 

6. ความเหมาะสมของการเรียงล าดับของเนื้อหา............ ......... ........ ......... ......... ........ 

7. การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม................... ......... ........ ......... ......... ........ 

8. อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการน าไปใช้ใน 

   สถานการณ์จริง........................................................... ......... ........ ......... ......... ........ 

9. มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้กับวิทยาลัย 

   เกษตรและเทคโนโลยี.................................................. 

 

......... 

 

........ 

 

......... 

 

......... 

 

........ 

10. มีความเหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ 

   บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่จะน าคู่มือไปใช้............... ......... ........ ......... ......... ........ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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ผลการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียน 

กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการเปน็ผู้ประกอบการ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  

ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

   

รายการประเมิน 

คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ X  S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ความชัดเจนของความเป็นมาและ 
    ความส าคัญของปัญหา............................. 

4 5 5 4 4 4.40 0.44 มาก 

2. ความชัดเจนของเนื้อหาที่น าเสนอในคู่มือ 
    การใช้รูปแบบ......................................... 

4 4 4 5 4 4.20 0.42 มาก 

3. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของคู่มือ 
   การใช้รูปแบบ........................................... 

4 4 4 4 5 4.20 0.42 มาก 

4. ความครอบคลุมของเนื้อหาเพ่ือการน า 
   คู่มือไปปฏิบัติ........................................... 

4 5 5 4 4 4.40 0.44 มาก 

5. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้……………… 4 4 5 4 4 4.20 0.42 มาก 
6. ความเหมาะสมของการเรียงล าดับของ 
   เนื้อหา...................................................... 

5 5 4 5 5 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

7. การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม 4 4 5 5 5 4.60 0.46 มากท่ีสุด 
8. อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการ 
   น าไปใช้ในสถานการณ์จริง…………………… 

4 5 5 4 5 4.60 0.46 มากท่ีสุด 

9. มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้กับ 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี……………… 

5 4 4 4 5 4.40 0.44 มาก 

10. มีความเหมาะสมส าหรับผู้บริหาร 
     สถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องทุก 
     ฝ่ายที่จะน าคู่มือไปใช้……………………… 

4 4 4 4 4 4.00 0.40 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.13 มาก 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์/ขอเชิญ/เผยแพร่ 

 

 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ 
 2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 

และแบบตอบรับ 
 3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัย  
 4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ  
 5. หนังสือขอเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ 
 6. รูปการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ 
 7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
 8. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 9. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานความร่วมมือ
ในชุมชน 
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1.หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ 
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 2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการศึกษา (Try out) และแบบตอบรับ 
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3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัย และแบบตอบรับ 
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4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ยกร่างรูปแบบ 
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5. หนังสือขอเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ 
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6. รูปการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ 
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การเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตรวจสอบรูปแบบ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
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8. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และรูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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เอกสารและรูปที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

  1. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
http://www.uthaipoly.ac.th 

2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการท างานแบบมีส่วนร่วมและการ
เตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัย
ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 
2563  
 5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการการท า
ผลงานวิชาการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563  
 6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 
สิงหาคม 2563 
 7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5 
กันยายน 2563 
 8. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา/ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานความร่วมมือในชุมชน 
 9. การเผยแพร่ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4  
 10. รูปที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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1. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
http://www.uthaipoly.ac.th 
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2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วันที ่5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
473 

 

สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารสถานศึกษาด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา  

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563   
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 41  
 

ตารางที่ 41 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
   (n=13) 
 

  
 จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.23) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 30.77) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 76.92) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 61.54) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 38.46) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 9 69.23 
        หญิง 4 30.77 

รวม 13 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 3 23.08 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 76.92 

รวม 13 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  5 38.46 
        ครูผู้สอน 8 61.54 

รวม 13 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ 
เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 13) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.85 0.37 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.46 0.66 มาก 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.69 0.63 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.77 0.59 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.54 0.66 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.62 0.50 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.54 0.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.36 มากที่สุด 
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3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการท างานแบบมีส่วนร่วมและการเตรียม

ความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัย ในโครงการพัฒนาบุคลากร
ทางงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง”แนวทางการบริหารจัดการท างานแบบมีส่วนร่วม

และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

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

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 43 
 
 

ตารางที่ 43 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 67) 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 45 67.16 
        หญิง 22 32.84 

รวม 67 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 49 73.13 
        สูงกว่าปริญญาตรี 18 26.87 

รวม 67 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  12 17.91 
        ครูผู้สอน 40 59.70 
        อ่ืน ๆ 15 22.39 

รวม 67 100 
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 จากตารางที่ 43 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.16) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 32.84) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 73.13) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 59.70) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 22.39) 
   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 67) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.38 0.60 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.73 0.53 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

4.44 0.61 มาก 

4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

4.62 0.69 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 44 (ต่อ) 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.67 0.72 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอ

แนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้
ใหม่) 

4.58 0.85 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้
ต่อสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.52 0.85 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.42 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 44 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.75, S.D.= 0.59) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และ
คุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70, 
S.D.= 0.79) และ ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62,  
S.D.= 0.60) ตามล าดับ 
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4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

วันที ่22 - 23 พฤษภาคม 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา 

ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ระหว่าง วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563   
……………………………………………………………………………………………. 

 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 45 
 
 

ตารางที่ 45 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 48) 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 32 66.67 
        หญิง 16 33.33 

รวม 48 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 38 79.17 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 20.83 

รวม 48 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  6 12.50 
        ครูผู้สอน 30 62.50 
        อ่ืน ๆ 12 25.00 

รวม 48 100 
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 จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 33.33) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 79.17) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 62.50) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 25.00) 
   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 46 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 48) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.41 0.53 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.72 0.57 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

4.47 0.61 มาก 

4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

4.68 0.65 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 46 (ต่อ) 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.72 0.64 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอ

แนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้
ใหม่) 

4.75 0.66 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.70 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.31 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 46 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าทาง
วิชาการ (เสนอแนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75, 
S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการ
วิจัย และความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.57) 
และ ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.70, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
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5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการการท าผลงาน
วิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัย ในโครงการการท า
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาณ  

ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563   
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 41  
 

ตารางที่ 47 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
  (n=15) 
 

 
 จากตารางที่ 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 53.33) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 46.67) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 12 80.00 
        หญิง 3 20.00 

รวม 15 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 5 33.33 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 66.67 

รวม 15 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  7 46.67 
        ครูผู้สอน 8 53.33 
รวม 15 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 48 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 15) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.67 0.61 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.40 0.73 มาก 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.73 0.59 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.87 0.35 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.80 0.41 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.53 0.74 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.57 0.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.33 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 48 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่าง อุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.35) รองลงมา ได้แก่ 
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.41) และ 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.59) 
ตามล าดับ 
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6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัย ในโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที ่17 -22 สิงหาคม 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 41  
 

ตารางที่ 49 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
  (n=53) 
 

  
 จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.26) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 37.74) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.04) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 0) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 100) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 33 62.26 
        หญิง 20 37.74 

รวม 53 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 18 33.96 
        สูงกว่าปริญญาตรี 35 66.04 

รวม 53 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  53 100 
        ครูผู้สอน 0 0 

รวม 53 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 50 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 53) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.70 0.57 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.42 0.71 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.74 0.56 มาก 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.87 0.34 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.79 0.40 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.51 0.75 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.55 0.74 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.30 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ 
ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.40) และ 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.56) 
ตามล าดับ 
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7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3  

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4  

ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ปรากฏผลดังตารางที่ 51  
 

ตารางที่ 51 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
   (n=60) 
 
 

 
 จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 55.00) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 45.00) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 48 80.00 
        หญิง 12 20.00 

รวม 60 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 20 33.33 
        สูงกว่าปริญญาตรี 40 66.67 

รวม 60 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  27 45.00 
        ครูผู้สอน 33 55.00 

รวม 60 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (n = 60) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการวิจัยมีความน่าสนใจ 4.70 0.56 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.88 0.32 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.77 0.53 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.43 0.69 มาก 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.60 0.71 มากที่สุด 
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.53 0.72 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.80 0.40 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.30 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 52 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์และ
คุณค่าในการน าผลการวิจัยไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.80) 
และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.77) ตามล าดับ 
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8. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา/ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานความร่วมมือในชุมชน 
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9. การเผยแพร่ผลงาน ในสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 
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10. รูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา
ด้วยวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

วันที ่5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563   
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง”แนวทางการบริหารจัดการท างานแบบมีส่วนร่วมและการเตรียมความ

พร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563



 
516 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
517 

 

 
 

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การท าผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
วันที ่2 – 5 สิงหาคม 2563
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ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมเชิญปฏิบัติการ การจัดท า
ผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563  
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

วันที ่17 -22 สิงหาคม 2563 
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3  

วันที ่4 - 5 กันยายน 2563 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ    นายสุชาติ   จินดาแจ้ง 
วัน เดือน ปีเกิด   26  มีนาคม  2517 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 45  หมู่ 3  ต้าบลน ้าซึม  อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 
    รหัสไปรษณีย์  61000 
ที่ท ำงำนปัจจุบัน   วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  เลขที่ 45  หมู่ 3  ต้าบลน ้าซึม 
    อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  61000 
ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน  ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 พ.ศ.2539  ต้าแหน่ง อาจารย์ 1   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
 พ.ศ.2547  ต้าแหน่ง อาจารย์ 2   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 พ.ศ.2547  ต้าแหน่ง ครู คศ.2     วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 พ.ศ.2555  ต้าแหน่ง ครู คศ.3     วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 พ.ศ.2557  ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ  วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 
 พ.ศ.2559  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ.2535  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    สาขาช่างกลโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 พ.ศ.2537  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 
    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 พ.ศ.2539  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั นสูง (ปทส.) 
    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
 พ.ศ.2543  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 พ.ศ.2549  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 
    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 พ.ศ.2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
    สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


