
 

บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   
 

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

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน 

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

สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น 
5. รางวัลที่ได้รับจากการ 
 ด าเนินการตามรูปแบบ 
 
 

ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
โดยใช้แบบรายงาน แบบสอบถาม  
 
 
 

- รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

- คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการอาชวีศึกษา  
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ตอนที่ 2 
การสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอืเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 
 
 

2.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
2.2 (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ 
2.3 ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพ 

ของรูปแบบ 
2.4 จัดท าคู่มือรูปแบบการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมอืเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

    
 
 
 
 

ตอนที่ 4 
การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 

ตอนที่ 3 
การทดลองใชรู้ปแบบ  
การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 

1. ทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือ  
4 องค์ประกอบ (7 โครงการ) 

2. ประเมินโครงการ  
 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 
 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย กิจกรรมกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 

ตอนที่ 1 
การศึกษาสภาพ และแนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 

1.1 ศึกษาทฤษฎ ีหลักการ เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  

1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 
 
 

1.1 ไดส้ภาพและแนวการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมอื 

1.2 ได้ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือ  

1.3 ได้แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
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ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี              

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

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

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

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

 1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ฉบับท่ี 1 แบบสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

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

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

     1.2.1 แหล่งข้อมูล   
   1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

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

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

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4 1 
คร ู 248 87 
เครือข่ายความร่วมมือ 

- สถานประกอบการ 
342 120 

- มหาวิทยาลัย 2 1 
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 111 39 

รวม 707 248 
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 1.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
         การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ื อขับ เคลื่ อนคุณ ภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลั ย เทคนิ คลพบุ รี  ใช้ เครื่องมือวิจั ย 
เป็นแบบสอบถาม  
   ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ 
ให้เลือก  
    ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) ซึ่งมีความหมาย 
ดังนี้ 
   5   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1   หมายถงึ    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
    วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
     1.  ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา     
    2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
     3.  สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี  
   4.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการ 
ในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาคผนวก ก) 
    5.  น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ     
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 



152 

ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป บุญชม ศรีสะอาด (2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00  
    6.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
   7.  น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดยทดลองใช้ 
กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และบุคคล 
ในหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ รวมจ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
มาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

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

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

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

   2.1 วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 
               2.1.1 แหล่งข้อมูล 

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

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ฉบับท่ี 4  แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพและแนวการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 

2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในตอนที่ 1 

2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

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

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

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

2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

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

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

     องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
    องค์ประกอบที่ 4 การก ากับ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

     4.  วิพากษ์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

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

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

    (2) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มแนะน าผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 

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

    (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างและ
วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นขั้นตอนตามล าดับ 

2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2.3 ตรวจสอบและยืนยันคุณภำพของรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 

2.3.1 แหล่งข้อมูล 

   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ

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

2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

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

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

 6.  ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

 2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

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

 2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

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

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

2.4.1 แหล่งข้อมูล 

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

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

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

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

   การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการปฏิบัติโครงการรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังตารางที่ 7 
 

ตำรำงท่ี 7  การประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

 

ข้อ รำยกำรประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

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

 3 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 4.78 0.67 มากที่สุด 

4 ความครอบคลุมของเนื้อหาที่น าเสนอ 4.44 0.88 มาก 

5 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 4.56 0.73 มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมของการเรียงล าดับของเนื้อหา 4.67 0.71 มากที่สุด 

 7 การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม 4.78 0.67 มากที่สุด 

8 อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการน าไปใช้ 
ในสถานการณ์จริง 

4.67 0.71 มากที่สุด 

9 มีประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในวิทยาลัยเทคนิค 4.56 0.73 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.43 มำกที่สุด 

 

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

2.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

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

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

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 7 โครงการ ได้แก่   

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

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

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

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

ระดับควำมคิดเห็น  ควำมพึงพอใจ    
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   

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

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

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

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

 +1  เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  -1   เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

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

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

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

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

ตำรำงท่ี 8  แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน 
 คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

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

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

1. มีแผนการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา ระยะ 3 ป ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง 

(25 พ.ค. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

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

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

 

  3. มฐีานข้อมลูและเว็บไซต ์
ที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสืบค้นและส่งผ่าน
การติดต่อระหวา่ง
เครือข่าย 

 

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

 

2. โครงการการระดมทรัพยากร
 และความร่วมมือสนับสนุน 
 การพัฒนาเครือข่ายความ
 ร่วมมือ 
 
 

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

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

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

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

คุณภาพการจัดการ 
การอาชีวศึกษา 
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 

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

 

3. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ 
 สังเคราะห์ช่องว่างของอุป
 สงค์อุปทานผู้ส าเร็จการ
 อาชีวศึกษาด้วยเครือข่าย
 ความร่วมมือ 
 

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

1. ความต้องการผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษาของเครือข่าย
ความร่วมมือ และ
ตลาดแรงงาน 

2. ข้อมูลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับเครือข่ายความร่วมมือ
และตลาดแรงงาน 

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

  3. ผลิตผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
ได้ตรงตามความต้องการ
ของเครือข่ายความร่วมมือ 
และตลาดแรงงาน 

 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
 และกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
 

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

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
เครือข่ายความร่วมมือ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย มีความ
สอดคล้องและความ
เหมาะสมกับหลักสตูร และ
สาขาวิชา 

 

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

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

และประเมินผลคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างคุณภาพ 

 

5. โครงการพัฒนาการวัดและ 
 ประเมินผลด้วยเครือข่าย 
 ความร่วมมือ 

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

1. มวีิธีการวัดประเมินผล
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย
หลักสตูร การจัดการเรียนรู ้

2. ครูมีความรู้เรื่องวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตาม
หลักสตูรและวิธีการ 
ที่หลากหลาย เหมาะสม 
กับวิชาชีพ 

3. มกีารวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานสมรรถนะ
อาชีพ 

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

6. โครงการพัฒนาสื่อ  
 นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 ทางการศึกษาด้วย 
 เครือข่ายความร่วมมือ 
 

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

1.  ได้รับการสนบัสนุนสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

2. ครูไดร้ับการพัฒนาในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี
จากเครือข่ายความร่วมมือ 

3.  ผู้เรียนฝึกทักษะจากสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

(3 พ.ย. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

 

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

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

1. ได้ก าหนดมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จในด้าน
การพัฒนาระบบนเิทศ
ติดตามและประเมินผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 
 

(11 มิ.ย. 62) 

ติดตาม
ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

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

และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนคณุภาพด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความเข้าใจระบบ 
การนิเทศตดิตามและ
ประเมินผลด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

 

 
ตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน  

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

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

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

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

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

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

   3) ข้อมูลค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

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

  = 
n

  

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

S.D. =   
    

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

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

  IOC = 
N

R  

 เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  = คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 
  N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

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

   = 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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