
 

บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ตอน 
ดังนี้   
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

กรอบกระบวนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 กระบวนการด าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการด าเนินการ และ     
ผลการด าเนินการ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย กิจกรรมกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การศึกษาสภาพ และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชนวิทยาลัย       
การอาชีพบ้านตาก 
 
 
 
 

1.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาสภาพการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
 
 
 

1.1 ได้ข้อมูลจากการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัย 
1.2 ได้ข้อมลูสภาพการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
1.3 ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  
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ตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพและแนวกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำร 
           มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 
 ในการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอนย่อย ดังนี้ 

 1.1 กำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของ
ผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 

      1.1.1 แหล่งข้อมูล 

ภำพที่ 3 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

4.1 ความคิดเห็นเกีย่วกับรูปแบบ  
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนจากการใช้รูปแบบ 
4.3 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจาก
การด าเนินการตามรูปแบบ 
4.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงาน
ท าหลังจากการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน   
 
 

- ด าเนินการประเมินผลการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม และ
แบบรายงาน 
 
 
 
 
 

- ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมสี่วนรว่ม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตากที่ผ่านการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
  
 

2. การสร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 
 
 

2.1 ยกร่างรูปแบบ โดยการ
สนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนารูปแบบ 
2.2 ตรวจสอบร่างรปูแบบท่ี
พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.3 ประเมินคณุภาพของรูปแบบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  
 
 
 
 
 

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรยีนโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก 
 
 

3. การทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรยีนโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก  
 
 
 

- ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึน้ 
ในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
ใช้กับบุคคลในชุมชนโดยใช้คู่มือการ
ใช้รูปแบบและกิจกรรมของโครงการ
เพื่อทดลองใช้รูปแบบ จ านวน  
5 โครงการ   
  
 
 
 
 
 

3.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใตโ้ครงการที่ใช้ในการ
ทดลองใช้รูปแบบ 
3.2 สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรยีน
หลังทดลองใช้รูปแบบ 
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             ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นในการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและ
การพัฒนารูปแบบ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ฉบับท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูล 

  1.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งเผยแพร่เป็นต ารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  1.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

 1.2 กำรศึกษำสภำพกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก โดยกำรใช้แบบสอบถำม     

 

 

 

        1.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
   1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยการอาชีพ    

บ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 30 คน 
รวมจ านวน 33 คนรายละเอียดดังตารางที่ 4  

 
ตำรำงที่ 4 จ านวนประชากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จ ำนวน จ ำนวน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 3  
2. ครูผู้สอน     
   2.1 ข้าราชการครู   12 
   2.2 พนักงานราชการท าหน้าที่สอน   14 
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   2.3 ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน   7 
รวม 3 33 

รวมทั้งสิ้น 36  
   

    2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 30 คน 
รวมจ านวน 33 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 
 1. จ าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิโดยใช้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเป็น
ตัวแบ่งชั้น 
 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
 3. ท าการสุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในแต่ละชั้นภูมิ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 
 

ตำรำงท่ี 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษาและ 
   ครูผู้สอน 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จ ำนวน จ ำนวน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 3  
2. ครูผู้สอน     
   2.1 ข้าราชการครู   11 
   2.2 พนักงานราชการท าหน้าที่สอน   13 
   2.3 ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่สอน   6 

รวม 3 30 
รวมทั้งสิ้น 33  

 1.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 
   ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
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        ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ
ให้เลือก  
     ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ซึ่งมีความหมาย 
ดังนี้ 
        5   หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 
        4   หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
     

     วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
     1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
     3. สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
    4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการใน
สิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
     4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
     4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
     4.3 ดร.สงวน หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     4.4 ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     4.5 ดร.เร่งรัด สุทธิสน  กรรมการผู้จัดการบริษัทกู๊ด เฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 
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    5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ 
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00  
      6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
     7. น าแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยการ
อาชีพเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.951 
     8. ปรับปรงุและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
 

   1.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังต่อไปนี้  
       1) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
      2) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ของครูผู้สอน ให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
     3) ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จ านวน 30 ฉบับ ได้รับคืน 
จ านวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคืนรวมทั้งสิ้น จ านวน 33 ฉบับ แล้วน ามาตรวจสอบ
ความครบถ้วน ความถูกต้อง เพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

   1.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
      1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
      2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  การแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้   
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง  มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 
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    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง  มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
      ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง  มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด    

 1.3 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก  โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    

      1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
       กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ    
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนหรือการบริหารสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 6 คน โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
       กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
   2) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก 
   3) ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัด 
พิษณุโลก 
   กลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนหรือผู้แทนจากสถานประกอบการใน
ชุมชน ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
     1) ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์  อดีตครูเชี่ยวชาญ ประธานสาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น ตาก จังหวัดตาก 
   2) นายเอกลักษณ์ สังข์ค า   หัวหน้าช่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสบชัยกลการ สาขา
บ้านตาก จังหวัดตาก 
   3) นายคเชนทร์ แซ่ฉั่ว      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คเชนทร์การช่างตาก จังหวัดตาก 
 

  1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก   
    ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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       2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
      3. ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการ
น าข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1.1
และ 1.2 มาประกอบในการก าหนดกรอบและเนื้อหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
       4. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วยกรอบประเด็น
การสัมภาษณ์  ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน        
      5. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
     6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  1.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
           1) ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 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 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 

  การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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 2.1 ยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 
                การยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่ม ด าเนินการดังนี้ 

 2.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันยกร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
2 คน ครูผู้สอน จ านวน 7 คน และชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
จ านวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จ านวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จ านวน  
2 คน ผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

  2.1.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือการยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก  
   กำรสร้ำงประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
         ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม ตามล าดับดังนี้ 
      1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก       
     2. ศึกษาหลักการตั้งประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 
   3. สร้างกรอบประเด็นค าถาม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม และ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ด้วยการสัมภาษณ์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่ม เพ่ือการยกร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

  2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ การสนทนากลุ่ม โดยด าเนินการ

ตามล าดับ ดังนี้ 
     1) ผู้วิจัยท าหนังสือเชิญบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากที่เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 7 คน และบุคคลในชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 2 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ 
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จ านวน 3 คน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จ านวน 2 คน ผู้แทนจากปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 
2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 18 คน เพ่ือเข้าร่วมสนทนากลุ่มยกร่างรูปแบบ 

       2) ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ การ
สนทนากลุ่ม เพ่ือมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน 

     3) การสนทนากลุ่มเพ่ือยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     (1) ผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบมาเป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก และบันทึกเทป ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
จ านวน 18 คน 

      (2) ผู้ ด าเนิ นการสนทนากลุ่ มแนะน าผู้ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ ม และชี้ แจง
วัตถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม 

      (3) ผู้วิจัยน าเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยย่อและน าเสนอ
ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยเอกสารและเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

      (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันยกร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น
ขั้นตอนตามล าดับ 
     (5) ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 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) ได้รูปแบบที่มี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน  
  2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

       วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2.2 กำรตรวจสอบร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 
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     การตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion: FGD) มีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
             ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน 
เป็นผู้ตรวจสอบร่างรูปแบบ จ านวน 9 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มที่ 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากชุมชน ที่มีคุณวุฒิ
ด้านการบริหารหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ประกอบด้วย 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัน อินทุวงศ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์
   3. ดร.เร่งรัด สิทธิสน  กรรมการผู้จัดการบริษัท กู๊ดเฟอร์ติไลเซอร์อะกรีคัล
เจอรัล จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 
    กลุ่มที่ 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือ
เชี่ยวชาญในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์การ
บริหารอย่างน้อย 5 ปี 
     1. ดร.สงวน หอกค า    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
จังหวัดพิษณุโลก 
     2. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 
จังหวัดตาก 
     3. ดร.นิคม  เหลี่ยมจุ้ย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 
   กลุ่มที่ 3 เป็นนักวิชาการหรือเป็นครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือ
เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนารูปแบบ มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
     1. ดร.ชัด อินทะสี  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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    2. ดร.มุจลินทร์ บินชัย  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท 
    3. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

   2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             1) ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
    2) ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Questions) 
  ฉบับท่ี 4 ประเด็นการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
    กำรสร้ำงประเด็นค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
      1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือก าหนดประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม 
     2) ก าหนดประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา 
     3) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นในการสนทนากลุ่ม
เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากลุม่ต่อไป 

  2.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่ การสนทนากลุ่ม 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
        1) ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ง
แจ้งก าหนดการสนทนากลุ่ม และแนบเค้าโครงการวิจัย ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และประเด็นในการตรวจสอบ เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
      2) ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพ่ือยืนยัน นัดหมาย วัน 
เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินการสัมมนา 
      3) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึกย่อระหว่าง
การประชุม โดยมี ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม ผู้วิจัยเป็นผู้น าเสนอร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และบันทึกผลการสนทนา
กลุ่มไปพรอ้ม ๆ กับผู้บันทึกการประชุม ซึ่งมีข้ันตอนในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
     (1) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ และประเด็นการตรวจสอบรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
ให้กับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเข้าใจตรงกัน 
    (2)  ผู้วิจัยน าเสนอสรุปกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2.1 
ก่อนได้ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  วิทยาลัย    
การอาชีพบ้านตาก 
    (3) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ตามล าดับประเด็นในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ 
    (4) ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มและคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันสรุปผลการตรวจสอบ
และการวิพากษ์รูปแบบในประเด็นต่าง ๆ ตามฉันทามติที่ประชุม และให้ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม
บางประเด็นเพ่ือความถูกต้องและเหมาะสม 

   2.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
          วิเคราะห์ความเหมาะสม ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นในการตรวจสอบ 

 2.3 กำรประเมินคุณภำพด้ำนควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 

   2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
             กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ เรียน จ านวน 12 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็นนักวิชาการหรือ
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) เป็น
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการบริหาร ซึ่งมี
ประสบการณอ์ย่างน้อย 5 ปี (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาคผนวก ก) 
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   2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่ 

  ฉบับที่ 5 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 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  

  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
   1. ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
     2. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินรูปแบบ   
   3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
 4. น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
การบริหารการอาชีวศึกษา และด้านการบริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(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   
     6. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป    

  2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบประเมิน ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

                      1) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกจาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบประเมิน 
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       2) ผู้วิจัยประสานงานโดยตรงกับผู้ประเมินอีกครั้งทางโทรศัพท์เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
       3) ผู้วิจัยส่งแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา     
       4) ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมินที่ส่งคืนมาให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ
และน ามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม และด้าน
ความเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน 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 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำรมี     
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 

   การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
กิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสา
พัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุมชน 3) โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 5) โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน 
  3.1 แหล่งข้อมูล 
    แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยกลุ่มตัวอย่างผู้
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ทดลองใช้รูปแบบเป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน
2 คน ครูผู้สอน จ านวน 130 คน ผู้เรียน จ านวน 150 คน และ ชุมชน จ านวน 100 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 
382 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่าง 1) ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2) ชุมชนและสถานประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ และ
ให้สอดรับกับองค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 32 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และ
ชุมชน จ านวน 20 คน รวมจ านวน 82 คน 
   2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 22 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และ
ชุมชน จ านวน 20 คน รวมจ านวน 72 คน 
   3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 32 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และชุมชน จ านวน 20 คน 
รวมจ านวน 82 คน 
   4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 32 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน 
และชุมชน จ านวน 20 คน รวมจ านวน 82 คน 
   5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 22 คน ผู้เรียน จ านวน 30 คน และ
ชุมชน จ านวน 20 คน รวมจ านวน 72 คน 
 

 โครงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยแยกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 
ตำรำงที่ 6 โครงการทดลองใช้รูปแบบและจ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 โครงกำรทดลองใช้รูปแบบ 
กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน  
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สถำนศึกษำ 
1. โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและ 
    บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ 
    ชุมชน   

2 คน 
ทุกโครงการ 

30 30 20 

2. โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
    ในชุมชน 

 20 30 20 

3. โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัย  
    การอาชีพบ้านตาก 

 30 30 20 

4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
   ของผู้เรียน 

 30 30 20 

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน 
   คนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของ 
   ชุมชน 

 20 30 20 

รวม 2 130 150 100 
รวมทั้งสิ้น 382 

 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
    การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
   - คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ใช้แบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
   ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน 
   ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการศกึษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน 
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 ฉบับท่ี 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 ฉบับท่ี 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
 ฉบับท่ี 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน 
และชุมชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน 
   2. การสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้
รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ได้แก่ 
 ฉบับที่ 11 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 
   วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
  1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาหลักการเขียนคู่มือการใช้รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    1.2 ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
      ส่วนที่  1 ประกอบด้วย บทน า ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค ์เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการน าคู่มือไปใช้ และความหมายของค าที่เก่ียวข้อง 
    ส่วนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 
    ส่วนที่ 3 แนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย ปฏิทินการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ   
บ้านตาก และรายละเอียดในการด าเนินงานตามโครงการทดลองใช้รูปแบบ   
    ส่วนที่ 4 เครื่องมือในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   1.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
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ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยถามในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ การเรียงล าดับของเนื้อหา การจัดรูปแบบของการพิมพ์ ความสะดวกในการน าไปใช้ ความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์และเนื้อหา และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ  
   1.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และ      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 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  หมายถงึ     มีความเหมาะสม น้อยที่สุด 
โดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 

1.00 แสดงว่าคู่มือมีความเหมาะสม  
       2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 5 โครงการ ที่ใช้
ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2) ศึกษารายละเอียดของโครงการทั้ง 5 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ 
   3) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ต้องการ
ประเมิน 
    4) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามเป้าหมายของ
โครงการและลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วน
ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
  6) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ   หา
ค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการวัด (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 71) ซึ่งรายการ
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ค าถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ข) 
   7) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง แก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 6 
มีค่าเท่ากับ 0.914 ฉบับที่ 7 มีค่าเท่ากับ 0.910 ฉบับที่ 8 มีค่าเท่ากับ 0.875 ฉบับที่ 9 มีค่าเท่ากับ     
0.903 และ ฉบับที่ 10 มีค่าเท่ากับ 0.905 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
   8) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
    3. ฉบับที่ 11 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน 
    3) สร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวัด ตามนิยามศัพท์และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองและการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   4) น าแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความ
ครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของผู้เรียน มาค านวณหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ต้ังแต่ 0.5 
ขึน้ไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) 
ซึ่งรายการค าถามในแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน ใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 
ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามการประเมิน
ตนเองของผู้เรียนตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหา และปรับปรุง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนที่ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจาก
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การตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เท่ากับ 0.948 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
   7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
    1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบ 
    2) สร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และ
บุคคลในชุมชน  
   3) ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
   4) การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2561   
 แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
 1. ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือน
เมษายน 2562 
 2. จัดท าแผนการด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 7 แผนการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
1. ด าเนินโครงการส่งเสริม         
    จิตอาสาพัฒนาและบริการ 
    วิชาการและวิชาชีพร่วมกับ 
    ชุมชน 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
2. การระดมความคดิ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการ 

1. ผู้เรียนของวิทยาลยัการ 
    อาชีพบ้านตาก เป็นผู้มี 
    จิตอาสาร่วมกันพัฒนา 
    ชุมชน 

เริ่มตั้งแต่ 
พ.ค. 2561 
และด าเนิน
กิจกรรมย่อย 
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 4. ประเมินผลการด าเนินงาน 2. ชุมชนได้รับการบริการ  
    วิชาการและวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับ 
   ชุมชน 
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
   ตรงตามหลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ต่อเนื่อง
ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

2. ด าเนินโครงการศึกษาดูงาน 
   ในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   และสถานประกอบการใน 
   ชุมชน 
 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
2. การระดมความคดิ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการ ได้แก่ การ 
   น าผู้เรียนไปศึกษาดูงานใน 
   แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
   สถานประกอบการในชุมชน 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนไดร้ับความรู้และ 
   ประสบการณ์จากแหล่ง 
   เรียนรู้ต่าง ๆ ภายนอก 
   สถานศึกษา 
2. การบริหารจัดการเรยีน 
   การสอนร่วมกับชุมชนม ี
   ความหลากหลายขึ้น 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

3. ด าเนินโครงการเปิดบา้น 
   วิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ 
   บ้านตาก 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
2. การระดมความคดิ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการ ได้แก่  
   ด าเนินการจัดงานด้าน 
   วิชาการภายในสถานศึกษา 
   และเชิญชุมชนและ 
   หน่วยงานต่าง ๆ ให ้
   หลากหลายมาร่วมชมงาน 
 

1. ผู้เรียนไดร้ับความรู้และ 
   ประสบการณ์ตรง ด้าน 
   ความรู้ ทักษะ และทักษะ 
   ชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งมี 
   ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
   โดยตรงกับสมรรถนะ 
   วิชาชีพของผู้เรียน 
2. ชุมชนมีความเช่ือมั่นใน 
   ด้านวิชาการและคณุภาพ 
   ผู้เรียนของสถานศึกษา 
   เพิ่มมากข้ึน 

7-8 ก.ค. 
2561 และ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการ 
ศึกษา 2561 

 
ตำรำงท่ี 7 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
4. ด าเนินโครงการส่งเสรมิการม ี
   ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ 
   พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ 
   ผู้เรียน 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
2. การระดมความคดิ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการ ได้แก่         
1) ประสานงานให้นักวิชาการ 
   หรือผู้เช่ียวชาญหรือผู้มภีูม ิ
   ปัญญาในท้องถิ่น มาเป็น 
   วิทยากรให้ความรู้แก่ผูเ้รียน 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
   และคุณลักษณะที่พึง 
   ประสงค์ ตรงตามความ 
   ต้องการของหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
   ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
   หลักสูตรที่ก าหนดไว ้

ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการ 
ศึกษา 2561 

 2) ประสานงานหรือนมินต ์
   พระสงฆ์หรือวิทยากรที่ม ี
   ความรู้มาอบรมด้าน 
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   คุณธรรม จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   ให้แก่ผู้เรียน 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 

5. ด าเนินโครงการส่งเสรมิและ 
   สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี  
   และเป็นต้นแบบของชุมชน 
 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
2. การระดมความคดิ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
   ภายใต้โครงการ ได้แก่  
1) เชิญชุมชนที่เป็นหน่วยงาน 
   ของภาครัฐและเอกชนเข้า 
   มาร่วมพัฒนาการเรียนรู ้
   ของผู้เรียน  
2) ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เข้าไป 
   เรียนรู้และฝึกประสบการณ ์
   ในหน่วยงานภาครัฐและ 
   เอกชน เป็นต้น 
3) ส่งเสริมใหผู้้เรียนปฏิบตัิตน 
   เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก ่
   เยาวชนในทุก ๆ ด้าน เช่น  
   การเรียน การพัฒนา 
   บุคลิกภาพ การพูด และม ี
   จิตอาสาให้บริการแก่ชุมชน 

1. ผู้เรียนไดร้ับความรู้และ 
   ทักษะด้านวิชาการและ 
   วิชาชีพจากหน่วยงาน 
   ภาครัฐและเอกชน 
2. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  
   และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
   ส่วนรวม ชุมชน และ 
   สังคม 

2-3 มิ.ย. 
2561 และ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี
การศึกษา 
2561 
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ตำรำงท่ี 7 (ต่อ) 
 

กิจกรรม/กระบวนกำร วิธีด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ ผลที่ได้รับ ระยะเวลำ 
 4. ประเมินผลการด าเนินงาน   
6. การประเมินผล    วิทยาลัยประเมินผลงานท่ี 

   ได้จากการด าเนินงานตาม  
   โครงการที่ใช้ทดลอง 
   รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ และกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

มี.ค. 2562 

7. การรายงานผล    จัดท ารายงานผลการ  
   ด าเนินงานตาม โครงการ/ 
   กิจกรรม 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 
 

เม.ย. 2562 

 3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับ
ที่ 9 ฉบับที่ 10 และแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน ฉบับที่ 11  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และจากแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายโดยการก าหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 

ตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนโดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก 

   การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด าเนินการดังนี้ 
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  4.1 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย 
   4.1.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนวิทยาลัยการอาชีพ      
บ้านตากเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 25 คน 
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   4.1.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชน จ านวน 
20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   4.1.3 ความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ    
บ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชน จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   4.1.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลังการใช้รูปแบบ 
แหล่งข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   4.1.5 เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แหล่งข้อมูลจากงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   4.1.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   

  4.2 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย 
   ฉบับที่  12 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   ฉบับที่  13 แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   ฉบับที่ 14 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ 
   ฉบับที่ 15 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
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                   ฉบับที่ 16 แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   ฉบับที่  17 แบบรายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าหลังจากการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   

   กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 
     1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีข้ันตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก 
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก) 
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใน
แบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
ส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพ่ือตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูผู้สอน เท่ากับ 0.954 
  7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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  2. แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด 
ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก 
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก) 
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถาม
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
ส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มชุมชนผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน เท่ากับ 0.950 
  7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ มีข้ันตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด ตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ  
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พึงพอใจของชุมชนต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ 
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญแสดงใน
ภาคผนวก ก) 
  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 
IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถาม
นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถาม
ในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
ส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มชุมชนผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน เท่ากับ 0.861 
  7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
                   4. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ติดตามการ
รายงานจากงานวัดผลและประเมินผล ตามแบบรายงานที่ก าหนด 
                  5. แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยติดตาม
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติบัตร/รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบ จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
  6. แบบรายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าหลังจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานท าหลังจาก
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

 4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน 
และแบบรายงาน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
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   2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการประเมินตนเองของผู้ เรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การแปล
ความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์ การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) 
มีความหมายดังนี้ 

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

  
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ 

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

              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 แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น 

ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117) 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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