
บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

อภิปรายผลการวิจัย 

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

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

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

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

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

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 1.1 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมกันวางแผนและ

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

    2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 2.1 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้จริง  
 2.2 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง
รายงานต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 2.3 องค์ประกอบย่อยของรูปแบบข้อใดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ควรเขียนรวมกัน 
เพ่ือลดขั้นตอนหรือจ านวนข้อให้น้อยลงเป็นการง่ายในการน าไปปฏิบัติงาน  
 2.4 ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน บุคคลในหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 


