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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
2) สร้างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3) ทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  4) ประเมินผลการใช้
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและ     
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จ านวน 76 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
และสัมภาษณ์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการ
สนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จ านวน 17 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดย
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 4 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2562 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชนและสถานประกอบการ 
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามและแบบรายงาน  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สรุปได้ว่า การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ควรก าหนดหลักการการสร้างความ
เข้มแข็ง ควรมีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็ง มีขอบข่ายความร่วมมือ และ
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ   
 2. รูปแบบที่สร้างข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือ 2) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพ และ 4) กระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
    ทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง 
เดือน เมษายน 2562 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
และสถานประกอบการ 3) โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 4) โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   ผลการทดลอง
พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 โครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 85.40 
            4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า  
               4.1 ความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ชุมชนและสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
               4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จากการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ ว 
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2561 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2560  
               4.3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการเพ่ิมข้ึนหลังใช้รูปแบบ  
               4.4 ผลจากการด าเนินงานตามรูปแบบ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียนเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร ในระดับภาค ระดับชาติ  
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Abstract 

The purpose of this research is to 1) Study the conditions and guidelines for 
strengthening the community cooperation network, academic and professional 
establishments, Sakaeo Technical College. 2) Establish a model for strengthening the 
community cooperation network, academic and professional establishments, Sakaeo 
Technical College. 3) Trial a model for strengthening the community cooperation 
network, academic and professional establishments, Sakaeo Technical College. 4) 
Use evaluation a strengthening the community cooperation network, academic and 
professional establishments, Sakaeo Technical College. The research was conducted 
in four parts such as; Part 1; Study the conditions and guidelines for strengthening 
the community cooperation network, academic and professional establishments, 
Sakaeo Technical College by analyzing documents, inquiring of the director and 76 
teachers acquired by Stratified Random Sampling and interviews by guidelines for 
strengthening with a 6 professional acquired by Purposive Sampling. Part 2; Establish 
a model for strengthening the community cooperation network, academic and 
professional establishments, Sakaeo Technical College by a discussing the people 
involved and a 17 professional model and check the draft by discussing the group of 
9 professional. Including assessing the appropriateness and feasibility of the model 
by using 18 professional acquired by Purposive Sampling. Part 3; Trial of the model in 
four projects set a time for 1 academic year and commenced operations from May, 
2018 to April, 2019 Part 4; Use evaluation a strengthening the community 
cooperation network, academic and professional establishments, Sakaeo Technical 
College by the director, teacher, communities and establishments acquired by 
Purposive Sampling by use the questionnaire and report form, percentage, average, 
standard deviation and content analysis. 
 

 The research results 
1. The condition of strengthening the community cooperation network, 

academic and professional establishment of Sakaeo Technical College has the 
average values are in the middle level. Conclusion of guidelines for strengthening 
community cooperation network, academic and professional establishment of 
Sakaeo Technical College such as the principle should be established to strengthen; 
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committee to strengthen, scope for cooperation and the operational process for 
strengthen the cooperation network. 

2. The model created has 4 elements. There are principles of strengthening 
cooperative networks, commission to strengthen cooperation network, scope of 
academic and professional cooperation, and the process of strengthening 
cooperation networks. 

3. The results of the trial using the model 
    Try using the strengthening model of community cooperation network, 

academic and professional establishment of Sakaeo Technical College started 
operations in May 2018-April 2019 of 4 projects such as the strengthening community 
cooperation network project, academic and professional establishment, academic 
and professional service project in collaboration with communities and 
establishments, collaboration project with the community and the establishment of 
teaching and learning development academic and professional to meet the needs of 
the labor market, and project to promote vocational education management by 
increasing the role of public and private sectors in the production of vocational 
manpower. The results showed that. 1) The satisfaction of the participants in all 4 
projects, in general, the average value is at the highest level. 2) Achievement of all 4 
project participants in the overall, the average is at a high level, representing 85.40%. 
 4. Evaluation results using the strengthening model of community cooperation 
networks, academic and professional establishment of Sakaeo Technical College 

      4.1 The success of strengthening the network of community cooperation, 
academic and professional establishment of Sakaeo Technical College, according to 
the opinions of school administrators, teachers, communities and establishments in 
general, have a high level. 

      4 .2  The achievement of students by using the model of strengthening, 
strengthening of community cooperation networks, academic and professional 
establishments, Sakaeo Technical College the average in the academic year 2 0 1 8 
after using the model is higher than before in the academic year 2017. 

      4.3 Amount of community network/ establishment increase after using 
the model. 

      4.4 The result of the operation according to the educational institution 
model, the director and learners are accepted by society, receive certificates and 
national awards. 

 
 
 

Keywords: Model /  strengthening the community cooperation network /  academic 
and professional  



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระ บางแสง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  และ     
ดร.จักรพันธ์ นาน่วม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ที่ได้ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่าง ๆ มาโดยตลอด จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ บางแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ดร.อดุลย์ 
พิมพ์ทอง ดร.ธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ และดร.กมล เรียงไธสง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบคุณ ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ และ ผอ.สมชาย เจนพานิช ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
งานวิจัยให้ดีขึ้นและขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้การสัมภาษณ์ เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม และกรุณาประเมินรูปแบบ ท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และบุคคลในหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ และได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนในการ
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บทที่ 1  

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 สังคมปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้  ความรู้ และนวัตกรรม    
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่   
ในประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
กําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงานของตน           
การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อความสําเร็จ จะทําให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการ
พัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (ประยูร อัครบวร, 2555: 13) ซึ่งการสร้างเครือข่ายจะ 
ทําให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือด้วยความ
สมัครใจ และทําให้เชื่อมโยงคนที่มีรูปแบบแตกต่างกัน มีวิธีการทํางาน และภูมิหลังต่างกันเข้าด้วยกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ทุกฝ่าย โดยในการดําเนินงานไม่เฉพาะ
จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงชุมชนและชุมชนด้วยกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมดําเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ เท่านั้น ยังรวมถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการเข้ากับชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการที่อยู่ในสาขาวิชาการต่างกันเข้ากันด้วยทําให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความสมบูรณ์ของการพัฒนาชุมชนด้วย (ครรชิต พุทธโกษา, 2556: 217-218) 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
การดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ        
ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ ปฏิรูปครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนได้กําหนดหลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา ให้กระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน 
และบุคลากรในชุมชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
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ปัญหา และความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาตามแบบเดิมที่สถานศึกษาจัดการศึกษาจากเพียงลําพัง เป็นการ
เปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้โครงสร้างการจัด 
องค์การของสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีสายบังคับบัญชา (Hierarchy Organization) ไปสู่
การจัดองค์การแบบเครือข่าย เป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น จึงจะเกิดผลต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร , 2554: 70-72) 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติในเรื่อง
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะได้กําหนดให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
  แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคตพบว่า คนไทยจะมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
ในขณะที่ความเหลื่อมล้ําด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลง ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่มีการเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการการศึกษา  โอกาส
การศึกษาสําหรับกลุ่มคนทํางานมากขึ้น การเข้าสู่อาชีวศึกษามากขึ้น การศึกษานอกระบบมีบทบาท 
มากขึ้น เกิดหลักสูตรใหม่จํานวนมากและมีความเป็นสากลหรือนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษา
บนพื้นฐานอิเล็กทรอนิคส ์การเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย สถานประกอบการมีบทบาทมากขึ้น ภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 68-87) สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 
6 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารและจัดการศึกษา 4) การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้าง
ความเข้มแข็งของสถานศึกษา และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2558) ที่พบว่า การศึกษาต้องให้
ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาทั้งระบบ มีการให้ความสําคัญกับองค์กรในชุมชน ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบัน 
ศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการ
ได้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรม องค์กรในชุมชนและประเทศชาติ 
 การจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ยังมีปัญหา
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาค
ส่วนต่าง ๆ อาจเป็นเพราะปัญหาอุปสรรคด้านระบบการทํางานหรือการสื่อสารต่าง ๆ ของบุคลากร 
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ดังเช่นปัญหาการดําเนินงานที่พบจากผลการวิจัยของ สรัญญา จุฑานิล (2556) พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทํางานของระบบราชการซึ่ง    
มีความไม่สอดคล้องกันในบริบทของการทํางานเป็นเครือข่าย ทําให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ระบบ
การทํางานดังกล่าวยังเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบเครือข่ายองค์กร ทําให้การดําเนินงานในรูปแบบ
เครือข่ายเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร การสื่อความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน ความไม่เข้าใจในเรื่องเครือข่ายในหน่วยราชการบางส่วน ปัญหาเกี่ยวกับความไม่วางใจ
ระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคเอกชน และปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี
ข้อเสนอแนะคือ 1) ต้องสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2) มีกลไกในการทํางานและ
ระบบการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส และ 3) ลดบทบาทภาครัฐและสนับสนุนให้
องค์กรชุมชน ภาคเอกชน เป็นหลักในการพัฒนา นอกจากนี้ในส่วนปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ
และวิชาชีพ จากผลการวิจัยของ พรรษา จุดาบุตร (2558) พบว่า ปัญหาการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 6 ด้าน มีปัญหาที่สอดคล้องกัน คือ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันในการ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล งบประมาณไม่เพียงพอ 
ขาดการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หนังสือห้องสมุด และการมีส่วนร่วม
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภายนอก และผลงานวิจัยของ ไสว อุทุม
ประเสริฐ (2557) พบว่า ปัญหาในการดําเนินงาน คือการขาดแคลนบุคลากร แผนปฏิบัติการ ขาดการ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน ขาดงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น  
  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสถานประกอบการ  จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 พบว่า ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีปัญหาที่
ต้องปรับปรุงและพัฒนาหลายด้าน โดยมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาว่า 1) ควรสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง
ให้มากยิ่งขึ้น 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 3) นํา
ผลการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนและสังคม และ 4) สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในด้านการ
บริการวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา (วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, 2559 : 31-32) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสํารวจของงานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นครูผู้สอน 
ชุมชน และสถานประกอบการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการด้าน
การจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว 

 

ข้อ รำยกำร X  S.D.  
ระดับ 
ควำม
คิดเห็น 

1 ชุมชนและสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 

2.45 0.41 น้อย 

2 ชุมชนและสถานประกอบการร่วมสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาให้สถานศึกษา 

2.48 0.53 น้อย 

3 ชุมชนและสถานประกอบการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการเป็นครูพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ 

2.57 0.55 ปานกลาง 

4 ชุมชนและสถานประกอบการให้การสนับสนนุให้
นักเรียน นักศกึษา ได้ฝึกงานในแหล่งเรียนรูห้รือสถาน
ประกอบการ 

2.65 0.47 ปานกลาง 

5 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจากชุมชนและ
สถานประกอบการ เข้ามาร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2.35 0.51 น้อย 

6 มกีารจัดการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

2.40 0.45 น้อย 

7 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ จาก
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2.41 0.56 น้อย 

 รวม 2.47 0.22 น้อย 
 

ที่มา: งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, 2560  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอน ชุมชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจากชุมชนและสถานประกอบการ เข้ามาร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ มีการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
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สถานศึกษากับชุมชนและสถานประกอบการ จึงสรุปได้ว่าปัญหาด้านความร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือและการประสานงานกับชุมชน 
รวมทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา จําเป็นต้อง
แก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงไดต้ระหนัก
ถึงความสําคัญของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม จะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นได้ ทําให้ส่งผลที่ดตี่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับจุดเน้นในการพัฒนาของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ได้กําหนดไว้คือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลาย
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
โดยร่วมมือหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน  (วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, 
2560: 6-7) รวมทั้งปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มรีูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ 
ผู้วิจัยจึงต้องวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการบริหาร ในเชิงวิชาการ และ
เชิงวิชาชีพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและสถานประกอบการ ของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และสถานศึกษาอื่นในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ไดต้่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังนี ้
      ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชพี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
   1.1 ศึกษาสภาพด้านหลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ  กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ ขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ และ
คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
   1.2 ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ หลักการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
ขอบข่ายการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
  ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
   2.1 ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการสร้างรูปแบบเพื่อการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  โดยใช้ผลการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการสัมภาษณ ์
   2.3 ยกร่างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ และจัดทําคู่มือเพื่อดําเนินกิจกรรมใน 4 องค์ประกอบของรูปแบบ 
ได้แก่ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 2) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ และ 4) กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
   2.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบด้วยแบบประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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   ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   3.1 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตามคู่มือการใช้รูปแบบ 
ดําเนินกิจกรรมภายใต้ 4 องค์ประกอบของรูปแบบ และมีโครงการ จํานวน 4 โครงการ ได้แก ่
    3.1.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ                            
                           3.1.2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
                         3.1.3 โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
                        3.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและ
เอกชนในการร่วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา       
                        หลังทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชพี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัยดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

    1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว   

      2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว   
   3.2 ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานการทดลองใช้รูปแบบตามแผนกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่กําหนด 
  ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัยดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
   4.1 ความสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน   
    4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว     
   4.3 มีจํานวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้
รูปแบบ   
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      4.4 รางวัลที่ได้รับด้านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว   
 2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

    การวิจยัครั้งนี้มีขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี ้
    ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ

ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
   1.1 การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
        1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ   
    2) ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 

สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ   
  1.2 การศึกษาสภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการใช้แบบสอบถาม  
   1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผู้สอน จํานวน 89 คน รวมจํานวน 94 คน  
    2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน จํานวน 72 คน รวมจํานวน 76 คน 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554: 43) ดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   

  1.3 การศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยการใช้แบบสัมภาษณ์  
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ หรือ
การบริหารสถานศึกษา ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน โดย
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  
2) เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสบการณ์ มปีระสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 

 ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวชิาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีดังน้ี 
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   2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อยกร่าง
รูปแบบ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผู้สอน จํานวน 6 คน 
รวมจํานวน 9 คน บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน จํานวน 3 คน 
ผู้แทนจากสถานประกอบการ จํานวน 3 คน และนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
สร้างรูปแบบ จํานวน 2 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 17 คน    

   2.2 กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่มตรวจสอบร่างรูปแบบ ได้แก ่ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 2) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี 3) เป็นผู้บริหารในหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนหรือสถานประกอบการ มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 3 ปี 

   2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็น  
ไปได้ของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
รูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหรือสร้าง 
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 18 คน 
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 2) เป็น
นักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 3) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
พัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

  ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

   การทดลองใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยดําเนินการทดลองตามคู่มือการใช้
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ภายในขอบเขตองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบหลัก และ
โครงการ 4 โครงการ ที่ใช้ทดลองรูปแบบ ดังนี ้
    1. โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน จํานวน    
30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 54 คน โดยการเลือก       
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แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
    2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน จํานวน 30 คน ผู้เรียน จํานวน 30 คน 
และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 84 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ปีการศึกษา 2561 ชุมชนและสถานประกอบการ ที่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
    3. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน จํานวน 30 คน ผู้เรียน จํานวน 30 คน ชุมชนและสถานประกอบการ 
จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 84 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนด
คุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 ชุมชน
และสถานประกอบการ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
    4. โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน 
จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 54 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ปีการศึกษา 2561 และชุมชนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เพื่อประเมินดังนี ้
     4.1 ความสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 14 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
     4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
แหล่งข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว         
    4.3 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้
รูปแบบ แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

       4.4 รางวัลที่ได้รับด้านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว แหล่งข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 



11 
 

 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   ตัวแปรตำม ได้แก่      

      1. ความสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้ รูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว       
                3. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการเพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบ  
                4. ผลจากการดําเนินงานตามรูปแบบ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียนเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร ในระดับภาค ระดับชาติ  
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ปีการศึกษา 2560 – 2561 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. รูปแบบกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำนประกอบกำร ด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ    
สถานประกอบการด้านชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ภายใต้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 2) กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) 
คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำนประกอบกำร หมายถึง การประสานเชื่อมโยงของกลุ่ม
บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่สมัครใจเพื่อการทํางานร่วมกันให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยมีการจัดระเบียบ
โครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ 
เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำนประกอบกำร ด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับบุคคลที่เป็นผู้แทน
จากหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือชุมชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทนชุมชน โดยดําเนินการอย่าง
เข้มแข็ง เป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการทํางานให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยมี
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กิจกรรมการวางแผน กําหนดเป้าประสงค์ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินการตามแผน และการ
ประเมินและติดตามผล   
 4. สภำพกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำนประกอบกำร ด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว หมายถึง สภาวะการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ต่อการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 2) 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือ และ 4) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
 5. แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำนประกอบกำร 
ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว หมายถึง วิธีดําเนินการในการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชนและสถานประกอบการด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้บรรลุผลสําเร็จ ใน
วิธีการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 2) คณะกรรมการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ และ 4) กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
 6. ควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน สถำน
ประกอบกำร ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว หมายถึง การดําเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ ทั้งเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เครือข่ายสถานประกอบการ และเครือข่ายชุมชน ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 7. โครงกำรที่ใช้ทดลองรูปแบบกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือชุมชน 
สถำนประกอบกำร ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว หมายถึง โครงการที่สมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ร่วมกันจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี ้
  1) โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ   
  2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
     3) โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน    
 4) โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการ
ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา   
 8. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นํารูปแบบไปใช้ที่มี
ต่อรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใน 4 องค์ประกอบ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
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ร่วมมือ 2) กระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ และ 4) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
    9. ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นํารูปแบบไปใช้ว่า 
โอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และมีความเป็นไปได้ว่าจะ
ประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัต ิ
 10. ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ หมายถึง ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันด้านวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการร่วมมือกันของเครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ซึ่งใช้วิธีการประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบประเมินพฤติกรรม
ตนเองของผู้เรียน ทั้งในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ   
 11. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 12. สถำนประกอบกำร หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการ แหล่งวิทยาการ บริษัทจํากัด 
ห้างหุ้นส่วน กิจการเจ้าของคนเดียวหรือตั้งแต่สองคนขึ้นไปทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา 
 13. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจําทําหน้าที่สอน พนักงานราชการทํา
หน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่สอน ในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 15. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนดอย่างมีคุณภาพ 
  1.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์
จริงจากแหล่งเรียนรู้ของเครือข่าย 
  1.3 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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 2. ประโยชน์ทีเ่กิดแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ครู บุคลากรได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทํางานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ   
  2.2 ครู บุคลากรมีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง 
 3. ประโยชน์ที่เกิดแก่กำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  3.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนํา
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 4. ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ 
  4.1 ได้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  4.2 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนํารูปแบบการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 5. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
  5.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว 
  5.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานประกอบการ   



  บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง   การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเป,นการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการสร�างและพัฒนารูปแบบ ดังต�อไปนี้   1.  แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร5ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา  2. แนวคิดและหลักการการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชนและสถานประกอบการ  3. แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  4. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว               6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  7. กรอบแนวคิดในการวิจัย แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร"ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ที่เกี่ยวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข/ายความร/วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา  1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร5 ยุทธศาสตร5ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา ได�แก� ยุทธศาสตร5ท่ี 1 และยุทธศาสตร5ท่ี 6 ดังนี้ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 45-48)    ยุทธศาสตร5ท่ี 1 ยุทธศาสตร5พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลผลิต/ผลลัพธ5 ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถท�องจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝIกคิดวิเคราะห5 คิดสังเคราะห5 คิดในเชิงสร�างสรรค5 และแก�ไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนได� มีทักษะการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน สอดคล�อง กับทักษะท่ีจําเป,นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู�สําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป,นประมุข รวมท้ัง สามารถอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสามัคคีปรองดอง   ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ยุทธศาสตร5พัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให�ทุกภาคส�วนมี ส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ผลผลิต/ผลลัพธ5 ระบบบริหารจัดการมีความคล�องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร�งใสและเป,นท่ียอมรับของผู�รับบริการ โครงสร�างของกระทรวงได�รับการปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสู�ส�วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไก



16  การส�งเสริมให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการ สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู�เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท�องถ่ินได�  2. ยุทธศาสตร"ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข/ายความร/วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา   ยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปO (พ.ศ. 2561-2580) เป,นยุทธศาสตร5ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต�องนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให�ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน5 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป,นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา (สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร5ชาติ, 2561: 84-87)   2.1 ยุทธศาสตร"ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย"                  ยุทธศาสตร5ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย5มีเปTาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให�เป,นคนดี คนเก�งและมีคุณภาพ โดย   คนไทยมีความพร�อมท้ังกาย ใจ สติปJญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด�านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช�วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต�อสังคมและผู�อ่ืน มัธยัสถ5อดออม โอบอ�อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป,นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต�อง มีทักษะท่ีจําเป,นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ5ภาษาท�องถ่ิน มีนิสัยรักการอ�านเรียนรู�และการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต สู�การเป,นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป,นนวัตกรรม นักคิด ผู�ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม�และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง      ตัวชี้วัด ประกอบด�วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป,นอยู�ท่ีดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร5ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย5ประกอบด�วย 7 ประเด็น ได�แก�    1. การปรับเปลี่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม มุ�งเน�นให�สถาบันทางสังคมร�วมปลูกฝJงค�านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค5 โดย (1) การปลูกฝJงค�านิยมและวัฒนธรรมผ�านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย5 วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร�างความเข�มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝJงค�านิยมและวัฒนธรรมโดยใช�ชุมชนเป,นฐาน (5) การสร�างค�านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค5จากภาคธุรกิจ (6) การใช�สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝJงค�านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส�งเสริมให�     คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต�อส�วนรวม    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต มุ�งเน�นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก  ช�วงวัย ประกอบด�วย (1) ช�วงการต้ังครรภ5/ปฐมวัย เน�นการเตรียมความพร�อมให�แก�พ�อแม�ก�อนการ



17  ต้ังครรภ5 (2) ช�วงวัยเรียน/วัยรุ�น ปลูกฝJงความเป,นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู�ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 (3) ช�วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล�องกับ  ความต�องการของตลาด และ (4) ช�วงวัยผู�สูงอายุ ส�งเสริมให�ผู�สูงอายุเป,นพลังในการขับเคลื่อนประเทศยุทธศาสตร5ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย5    3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�ท่ีตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 มุ�งเน�นผู�เรียนให�มีทักษะการเรียนรู�และมีใจใฝVเรียนรู�ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบ     การเรียนรู�ให�เอ้ือต�อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให�เป,นครูยุคใหม� (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4)         การพัฒนาระบบการเรียนรู�ตลอดชีวิต (5) การสร�างความต่ืนตัวให�คนไทยตระหนักถึงบทบาท     ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน�งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย5และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู�โดยใช�ดิจิทัลแพลตฟอร5ม และ (7) การสร�างระบบการศึกษาเพ่ือเป,นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ    4. การตระหนักถึงพหุปJญญาของมนุษย5ท่ีหลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส�งเสริมพหุปJญญาผ�านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล�อม รวมท้ังสื่อต้ังแต�ระดับปฐมวัย (2) การสร�างเส�นทางอาชีพ สภาพแวดล�อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�มี   ความสามารพิเศษผ�านกลไกต�าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ�มผู�เชี่ยวชาญต�างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต�างประเทศให�มาสร�างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให�กับประเทศ    5. การเสริมสร�างให�คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด�านกาย ใจสติปJญญา และสังคม โดย (1) การสร�างความรอบรู�ด�านสุขภาวะ (2) การปTองกันและควบคุมปJจจัยเสี่ยงท่ีคุกคาม   สุขภาวะ (3) การสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาวะท่ีดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร�างสุขภาวะท่ีดี และ (5) การส�งเสริมให�ชุมชนเป,นฐานในการสร�างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี    6 . การสร�างสภาพแวดล�อม ท่ี เอ้ือต� อการพัฒ นาและเสริมสร�างศักยภาพ     ทรัพยากรมนุษย5 โดย (1) การสร�างความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส�งเสริมบทบาทการ     มีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (3) การปลูกฝJงและพัฒนาทักษะนอกห�องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข�อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5    7. การเสริมสร�างศักยภาพการกีฬาในการสร�างคุณค�าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) การส�งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให�กลายเป,นวิถีชีวิต (2) การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส�งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู�ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด�านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  



18    2.2 ยุทธศาสตร"ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                     ยุทธศาสตร5ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปTาหมายการพัฒนา ท่ีสําคัญท่ีให�ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส�วนต�าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม       ชุมชนท�องถ่ิน มาร�วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร�วมคิดร�วมทําเพ่ือส�วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู�กลไกบริหารราชการแผ�นดินในระดับท�องถ่ิน การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร�อมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล�อมให�เป,นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และ ทําประโยชน5แก�ครอบครัว ชุมชน และสังคมให�นานท่ีสุด โดยรัฐให�หลักประกันการ   เข �าถึงบริการและ สวัสดิการท่ี มี คุณภาพอย �างเป ,นธรรมและท่ัวถึง ตัวชี้ วัด ประกอบด �วย                (1) ความแตกต�างของรายได�และการเข�าถึงบริการภาครัฐระหว�างกลุ�มประชากร (2) ความก�าวหน�าของการพัฒนาคน (3) ความก�าวหน�าในการพัฒนาจังหวัดในการเป,นศูนย5กลาง ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีและ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น ยุทธศาสตร5ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด�วย 4 ประเด็น ได�แก�    1. การลดความเหลื่อมล้ํา สร �างความเป,นธรรมในทุกมิติโดย (1) ปรับโครงสร�างเศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ�มครองผู�บริโภค (3) กระจายการถือครองท่ีดินและการเข�าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ�มครองแรงงานไทย ให�เป,นแรงงานฝOมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร�างสรรค5 มีความปลอดภัยในการทํางาน (5) สร�างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสม กับคนทุกช�วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ �ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ�งเปTาเพ่ือช�วย     เหลือกลุ�มคนยากจน และกลุ �มผู �ด�อยโอกาสโดยตรง (7) สร�างความเป,นธรรมในการเข�าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู�มีรายได�น�อยและกลุ�มผู�ด�อยโอกาส และ (8) สร�างความเป,นธรรมในการเข�าถึง กระบวนการยุติธรรมอย�างท่ัวถึง   2. การกระจายศูนย5กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (1) พัฒนา ศูนย5กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของแต�ละกลุ�มจังหวัดในมิติต�าง ๆ (3) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต�อการสร�างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให�สามารถตอบสนองต�อสังคมสูงวัยและแนวโน�มของการขยายตัวของเมือง    ในอนาคต (4) ปรับโครงสร�างและแก�ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือวางระบบและ กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ�มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานข�อมูลความรู� เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี    3. การเสริมสร�างพลังทางสังคม โดย (1) สร�างสังคมเข�มแข็งท่ีแบ�งป�Jน ไม�ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส�วนต�าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัย  อย�างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส�งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร�างสรรค5สังคม     



19  (5) สนับสนุนการพัฒนา บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสร�างสรรค5เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล    5. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท�องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองโดย (1) ส�งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให�มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัวการเงินและอาชีพ (2) เสริมสร�างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร�างการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆเพ่ือสร�างประชาธิปไตยชุมชน และ (5) สร�างภูมิคุ�มกันทางปJญญาให�กับชุมชน แนวคิดและหลักการการสร�างความเข�มแข็งเครือข/ายความร/วมมือชุมชนสถานประกอบการ   1. ความหมายเครือข/าย (Network)     ความหมายเครือข�าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ�มของคนหรือกลุ�มองค5กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน หรือทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร�างของคนในเครือข�ายด�วยความเป,นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต�พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน   ประเด็นสําคัญของนิยามข�างต�น คือ 
� ความสัมพันธ5ต�องเป,นไปโดยสมัครใจ  
� กิจกรรมท่ีทําต�องมีลักษณะเท�าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
� การเป,นสมาชิก ต�องไม�มีผลกระทบต�อความเป,นอิสระหรือความเป,นตัวของตัวเองของคนหรือองค5กรนั้น ๆ   การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข�าย จะต�องพัฒนาไปสู�ระดับของการลงมือทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือให�บรรลุเปTาหมายร�วมกันด�วย ดังนั้น เครือข�ายต�องมีการจัดระบบให�กลุ�มบุคคลหรือองค5กรท่ีเป,นสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอย�างร�วมกัน เพ่ือนําไปสู�จุดหมายท่ีเห็นพ�องต�องกัน ซ่ึงอาจเป,นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเป,น เม่ือภารกิจบรรลุเปTาหมายแล�ว เครือข�ายก็อาจยุบสลายไป แต�ถ�ามีความจําเป,นหรือมีภารกิจใหม�อาจกลับมารวมตัวกันได�ใหม� หรือจะเป,นเครือข�ายท่ีดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่องระยะยาวก็ได�   2. องค"ประกอบของเครือข/าย           เสรี พงศ5พิศ (2558: 3) ได�อธิบายว�าองค5ประกอบของเครือข�าย โดยท่ัวไปแบ�งเป,น เครือข�ายเทียม และเครือข�ายแท� ซ่ึงประกอบด�วย 1) มีการรับรู�และมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศน5ร�วมกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน5ร�วมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย (stakeholders participation) 5) มีการเสริมสร�าง ซ่ึ งกันและกัน  (complementary relationship) 6) มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธ5กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 



20    2.1 เครือข/ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข�ายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดว�าเป,นเครือข�าย แต�แท�จริงแล�วเป,นแค�การชุมนุมพบปะสังสรรค5ระหว�างสมาชิก โดยท่ีต�างคนต�างก็ไม�ได�มีเปTาหมายร�วมกัน และไม�ได�ต้ังใจท่ีจะทํากิจกรรมร�วมกัน เป,นการรวมกลุ�มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมท่ีไม�มีวัตถุประสงค5ชัดเจน ดังนั้น การทําความเข�าใจกับองค5ประกอบของเครือข�ายจึงมีความสําคัญ เพ่ือช�วยให�สมาชิกสามารถสร�างเครือข�ายแท�แทนการสร�างเครือข�ายเทียม   2.2 เครือข/าย (แท�) มีองค"ประกอบสําคัญอยู/อย/างน�อย 7 อย/างด�วยกัน คือ  1. มีการรับรู�และมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 2. การมีวิสัยทัศน5ร�วมกัน (common vision) 3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน5ร�วมกัน (mutual interests/benefits) 4. การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย (stakeholders participation) 5. มีการเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน (complementary relationship) 6. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 7. มีปฏิสัมพันธ5กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)   2.2.1 มีการรับรู�มุมมองท่ีเหมือนกัน (Common Perception)               ต�องมีความรู�สึกนึกคิดและการรับรู�เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข�ามาร�วมกันเป,นเครือข�าย เช�น มีความเข�าใจในตัวปJญหาและมีจิตสํานึกในการแก�ไขปJญหาร�วมกัน ประสบกับปJญหาอย�างเดียวกันหรือต�องการความช�วยเหลือในลักษณะท่ีคล�ายคลึงกัน ซ่ึงจะส�งผลให�สมาชิกของเครือข�ายเกิดความรู�สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมร�วมกันเพ่ือแก�ปJญหาหรือลดความเดือดร�อนท่ีเกิดข้ึน              การรับรู�ร�วมกันถือเป,นหัวใจของเครือข�ายท่ีทําให�เครือข�ายดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง เพราะถ�าเริ่มต�นด�วยการรับรู� ท่ีต�างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไม�เหมือนกันแล�ว จะประสานงานและขอความร�วมมือยาก เพราะแต�ละคนจะติดอยู�ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปJญหาหรือความต�องการไปคนละทิศละทาง  แต�ท้ังนี้มิได�หมายความว�าสมาชิกของเครือข�ายจะมีความเห็นท่ีต�างกันไม�ได� เพราะมุมมองท่ีแตกต�างช�วยให�เกิดการสร�างสรรค5 ในการทํางาน แต�ความแตกต�างนั้นต�องอยู�ในส�วนของกระบวนการ (process) ภายใต�การรับรู�ถึงปJญหาท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับแล�ว มิฉะนั้นความเห็นท่ีต�างกันจะนําไปสู�ความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด   2.2.2 การมีวิสัยทัศน5ร�วมกัน (common vision)            วิสัยทัศน5ร�วมกัน หมายถึงการท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ�งหมายในอนาคตท่ีเป,นภาพเดียวกัน มีการรับรู�และเข�าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปTาหมายท่ีจะเดินทางไปด�วยกัน การมีวิสัยทัศน5ร�วมกันจะทําให�กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป,นเอกภาพ และช�วยผ�อนคลายความขัดแย�งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน ในทางตรงกันข�าม ถ�าวิสัยทัศน5หรือเปTาหมายของสมาชิกบางกลุ�มขัดแย�งกับวิสัยทัศน5หรือเปTาหมายของเครือข�าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ�มนั้น    ก็จะเริ่มแตกต�างจากแนวปฎิบัติท่ีสมาชิกเครือข�ายกระทําร�วมกัน ดังนั้น แม�ว�าจะต�องเสียเวลามากกับ



21  ความพยายามในการสร�างวิสัยทัศน5ร�วมกัน แต�ก็จําเป,นจะต�องทําให�เกิดข้ึน หรือถ�าสมาชิกมีวิสัยทัศน5ส�วนตัวอยู�แล�ว ก็ต�องปรับให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน5ของเครือข�ายให�มากท่ีสุดแม�จะไม�ซ�อนทับกันแนบสนิทจนเป,นภาพเดียวกัน แต�อย�างน�อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน    2.2.3 มีความสนใจหรือผลประโยชน5ร�วมกัน ( mutual interests/benefits)     คําว�าผลประโยชน5 ในท่ีนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชน5 ท่ี เป,นตัวเงินและผลประโยชน5ไม�ใช�ตัวเงิน ถ�าการเข�าร�วมในเครือข�ายสามารถตอบสนองต�อความต�องการของเขาหรือมีผลประโยชน5ร�วมกัน ก็จะเป,นแรงจูงใจให�เข�ามามีส�วนร�วมในเครือข�ายมากข้ึน     ดังนั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานของเครือข�าย จําเป,นต�องคํานึงถึงผลประโยชน5ท่ีเขาจะได�รับจากการเข�าร�วม ถ�าจะให�ดีต�องพิจารณาล�วงหน�าก�อนท่ีเขาจะร�องขอ ลักษณะของผลประโยชน5ท่ีสมาชิกแต�ละคนจะได�รับอาจแตกต�างกัน แต�ควรต�องให�ทุกคนและต�องเพียงพอท่ีจะเป,นแรงจูงใจให�เขาเข�ามีส�วนร�วมในทางปฏิบัติได�จริง ไม�ใช�เป,นเข�ามาเป,นเพียงไม�ประดับเนื่องจากมีตําแหน�งในเครือข�าย แต�ไม�ได�ร�วมปฏิบัติภารกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว�าเขาเสียประโยชน5มากกว�าได� หรือเม่ือเขาได�ในสิ่งท่ีต�องการเพียงพอแล�ว สมาชิกเหล�านั้นก็จะออกจากเครือข�ายไปในท่ีสุด  2.2.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย (stakeholders participation)            การมีส�วนร�วมของสมาชิกในเครือข�าย เป,นกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนาความเข�มแข็งของเครือข�าย เป,นเง่ือนไขท่ีทําให�เกิดการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ และร�วม    ลงมือกระทําอย�างเข�มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข�ายควรมีความเท�าเทียมกัน ทุกคนอยู�ในฐานะ “หุ�นส�วน (partner)” ของเครือข�าย เป,นความสัมพันธ5ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ5ฉันท5เพ่ือน มากกว�าความสัมพันธ5ในแนวด่ิง (vertical relationship) ในลักษณะเจ�านายลูกน�อง  ซ่ึงบางครั้งก็ทําได�ยากในทางปฏิบัติเพราะต�องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข�ายโดยการสร�างบริบทแวดล�อมอ่ืน ๆ เข�ามาประกอบ แต�ถ�าทําได�จะสร�างความเข�มแข็งให�กับเครือข�ายมาก  2.2.5 มีการเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน ( complementary relationship)           องค5ประกอบท่ีจะทําให�เครือข�ายดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง คือ การท่ีสมาชิกของเครือข�ายต�างก็สร�างความเข�มแข็งให�กันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝVายหนึ่งไปช�วยแก�ไขจุดอ�อนของอีกฝVายหนึ่ง แล�วทําให�ได�ผลลัพธ5เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว�าผลลัพธ5ท่ีเกิดข้ึนเม่ือต�างคนต�างอยู�   2.2.6 การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน ( Interdependence )     เป,นองค5ประกอบท่ีทําให�เครือข�ายดําเนินไปได�อย�างต�อเนื่องเช�นเดียวกัน    การท่ีสมาชิกเครือข�ายตกอยู�ในสภาวะจํากัดท้ังด�านทรัพยากร ความรู� เงินทุน กําลังคน ฯลฯ          ไม�สามารถทํางานให�บรรลุเปTาหมายอย�างสมบูรณ5ได�ด�วยตนเองโดยปราศจากเครือข�าย จําเป,นต�องพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหว�างสมาชิกในเครือข�าย การทําให�หุ�นส�วนของเครือข�ายยึดโยงกันอย�าง   เหนียวแน�น จําเป,นต�องทําให�หุ�นส�วนแต�ละคนรู�สึกว�าหากเอาหุ�นส�วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําให�



22  เครือข�ายล�มลงได� การดํารงอยู�ของหุ�นส�วนแต�ละคนจึงเป,นสิ่งจําเป,นสําหรับการดํารงอยู�ของเครือข�าย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส�งผลให�สมาชิกมีปฏิสัมพันธ5ระหว�างกันโดยอัตโนมัติ   2.2.7 มีปฏิสัมพันธ5ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)    หากสมาชิกในเครือข�ายไม�มีการปฏิสัมพันธ5กันแล�ว ก็ไม�ต�างอะไรกับก�อนหินแต�ละก�อนท่ีรวมกันอยู�ในถุง แต�ละก�อนก็อยู�ในถุงอย�างเป,นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข�ายต�องทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือก�อให�เกิดการปฏิสัมพันธ5ระหว�างกัน เช�น มีการติดต�อกันผ�านทางการเขียน     การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร�วมกัน โดยท่ีผลของการปฏิสัมพันธ5นี้ต�องก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข�ายตามมาด�วย    ลักษณะของปฏิสัมพันธ5ระหว�างสมาชิกควรเป,นการแลกเป ล่ียนกัน (reciprocal exchange)  มากกว�าท่ีจะเป,นผู� ให�หรือเป,นผู�รับฝVายเดียว (unilateral exchange)     ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ5กันมากเท�าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว�างกันมากข้ึนเท�านั้น ทําให�การเชื่อมโยงแน�นแฟTนมากข้ึน มีการเรียนรู�ระหว�างกันมากข้ึน สร�างความเข�มแข็งให�กับเครือข�าย     องค5ประกอบข�างต�นไม�เพียงแต�จะเป,นประโยชน5ในการนําไปช�วยจําแนกระหว�างเครือข�ายแท� กับเครือข�ายเทียมเท�านั้น แต�ยังแสดงให�เห็นถึงปJจจัยท่ีจะมีผลต�อการเสริมสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายด�วย   3. การก/อเกิดของเครือข/าย   เครือข�ายแต�ละเครือข�าย ต�างมีจุดเริ่มต�น หรือถูกสร�างมาด�วยวิธีการต�างๆกัน แบ�งชนิดของเครือข�ายออกเป,น 3 ลักษณะ คือ   3.1 เครือข/ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ    เครือข�ายชนิดนี้มักเกิดจากการท่ีผู�คนมีใจตรงกัน ทํางานคล�ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปJญหาเดียวกันมาก�อน เข�ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ5 ร�วมกันแสวงหาทางเลือกใหม�ท่ีดีกว�า การดํารงอยู�ของกลุ�มสมาชิกในเครือข�ายเป,นแรงกระตุ�นท่ีเกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข�ายเช�นนี้มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อาศัยความเป,นเครือญาติ เป,นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันท่ีมีวัฒนธรรมความเป,นอยู�คล�ายคลึงกัน มาอยู�รวมกันเป,นกลุ�มโดยจัดต้ังเป,นชมรมท่ีมีกิจกรรมร�วมกันก�อน เม่ือมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจึงขยายพ้ืนท่ีดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเปTาหมาย/วัตถุประสงค5 ของกลุ�มมากข้ึน ในท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนเป,นเครือข�ายเพ่ือให�ครอบคลุมต�อความต�องการของสมาชิกได�กว�างขวางข้ึน   เครือข�ายประเภทนี้ มักใช�เวลาก�อร�างสร�างตัวท่ียาวนาน แต�เม่ือเกิดข้ึนแล�ว มักจะเข�มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน�มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน   3.2 เครือข/ายจัดตั้ง    เครือข�ายจัดต้ังมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเป,นส�วนใหญ� การจัดต้ังอยู�ในกรอบความคิดเดิมท่ีใช�กลไกของรัฐผลักดันให�เกิดงานท่ีเป,นรูปธรรมโดยเร็ว และส�วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเข�าร�วมเครือข�ายมักจะไม�ได�มีพ้ืนฐาน ความต�องการ ความคิด    



23  ความเข�าใจ หรือมุมมองในการจัดต้ังเครือข�ายท่ีตรงกันมาก�อนท่ีจะเข�ามารวมตัวกัน เป,นการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวท่ีไม�มีความต�อเนื่อง และมักจะจางหายไปในท่ีสุด  เว�นแต�ว�าเครือข�ายจะได�รับ การชี้แนะท่ีดี ดําเนินงานเป,นข้ันตอนจนสามารถสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง เกิดเป,นความผูกพันระหว�างสมาชิกจนนําไปสู�การพัฒนาเป,นเครือข�ายท่ีแท�จริง  อย�างไรก็ตาม แม�ว�ากลุ�มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข�ายไว�ได� แต�มีแนวโน�มท่ีจะลดขนาดของเครือข�ายลงเม่ือเปรียบเทียบระยะก�อต้ัง  3.3 เครือข/ายวิวัฒนาการ    เป,นการถือกําเนิดโดยไม�ได�เป,นไปตามธรรมชาติต้ังแต�แรก และไม�ได�เกิดจากการจัดต้ังโดยตรงแต�มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู� โดยเริ่มท่ีกลุ�มบุคคล/องค5กรมารวมกันด�วยวัตถุประสงค5กว�างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู�ไปด�วยกัน โดยยังไม�ได�สร�างเปTาหมายหรือวัตถุประสงค5เฉพาะท่ีชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม�ว�าจะเป,นการได�รับฟJง หรือการไปได�เห็นการดําเนินงานของเครือข�ายอ่ืนๆมา แล�วเกิดความคิดท่ีจะรวมตัวกัน สร�างพันธสัญญาเป,นเครือข�ายช�วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข�ายท่ีว�านี้แม�จะไม�ได�เกิดจากแรงกระตุ�นภายในโดยตรงต้ังแต�แรก แต�ถ�าสมาชิกมีความต้ังใจจริงท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี เม่ือได�รับการกระตุ�นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต�อไปจนกลายเป,นเครือข�ายท่ีเข�มแข็งทํานองเดียวกันกับเครือข�ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข�ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู�มากมาย เช�น เครือข�ายผู�สูงอายุ เครือข�ายโรงเรียนสร�างเสริมสุขภาพ เป,นต�น  4. การสร�างเครือข/าย  (Networking)         การสร�างเครือข�าย หมายถึงการทําให�มีการติดต�อ สนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารและการร�วมมือกันด�วยความสมัครใจ การสร�างเครือข�ายควรสนับสนุนและอํานวย        ความสะดวก ให�สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ5กันฉันท5เพ่ือน ท่ีต�างก็มีความเป,นอิสระมากกว�าสร�างการคบค�าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร�างเครือข�ายต�องไม�ใช�การสร�างระบบติดต�อ     ด�วยการเผยแพร�ข�าวสารแบบทางเดียว เช�นการส�งจดหมายข�าวไปให�สมาชิกตามรายชื่อ แต�จะต�องมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารระหว�างกันด�วย   5. ความจําเปJนท่ีต�องมีเครือข/าย    การพัฒนางานหรือการแก�ปJญหาใด ๆ ท่ีใช�วิธีดําเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกันเป,นวัฒนธรรมภายในกลุ�มคน หน�วยงาน หรือองค5กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม�ต�างจากการปyดประเทศท่ี  ไม�มีการติดต�อสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใต�กรอบความคิดเดิม อาศัยข�อมูลข�าวสารท่ีไหลเวียนอยู�ภายใน ใช�ทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพอจะหาได�ใกล�มือ หรือถ�าจะออกแบบใหม�ก็ต�องใช�เวลานานมาก จะเป,นอุปสรรคต�อการพัฒนางานอย�างยิ่งและไม�อาจแก�ปJญหาท่ีซับซ�อนได�   การสร�าง “เครือข�าย” สามารถช�วยแก�ปJญหาข�างต�นได�ด�วยการเปyดโอกาสให�บุคคลและองค5กรได�แลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารรวมท้ังบทเรียนและประสบการณ5กับบุคคลหรือองค5กรท่ีอยู�นอกหน�วยงานของตน ลดความซํ้าซ�อนในการทํางานให�ความร�วมมือและทํางานในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน5ซ่ึงกันและกัน เสมือนการเปyดประตูสู�โลกภายนอก 



24   6. ข�อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข/ายเพ่ือความย่ังยืน  1. สมาชิกท่ีเข�าร�วม ต�องเข�าใจเปTาหมายในการรวมตัวกันว�าจะก�อให�เกิดความสําเร็จในภาพรวม  2. สร�างการยอมรับในความแตกต�างระหว�างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค5กรของสมาชิก 2.1 มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอท่ีจะทําให�สมาชิกได�ทํางานร�วมกัน เป,นกิจกรรม ท่ีต�องแน�ใจว�าทําได� และกระจายงานได�ท่ัวถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีง�ายและมีแนวโน�มประสบผลสําเร็จ อย�าทํากิจกรรมท่ียากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ�าทําไม�สําเร็จ อาจทําให�เครือข�ายท่ีเริ่มก�อตัวเกิดการแตกสลายได�  2.2 จัดให�มีและกระตุ�นให�มีการสื่อสารระหว�างกันอย�างท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ  2.3 สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ�ม และทุกด�านท่ีต�องการความช�วยเหลือ เน�นการช�วยเหลือกลุ�มสมาชิกท่ียังอ�อนแอให�สามารถช�วยตนเองได�   2.4 สร�างความสัมพันธ5ของบุคลากรในเครือข�าย สนับสนุนให�สมาชิกได�พัฒนางาน อย�างเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญท่ีมีอยู� โดยร�วมกันต้ังเปTาหมายในการพัฒนางานให�กับสมาชิกแต�ละกลุ�ม ส�งผลให�สมาชิกแต�ละกลุ�มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด�าน เป,นพ้ืนฐานในการสร�างความหลากหลายและเข�มแข็งให�กับเครือข�าย  2.5 สร�างความสัมพันธ5ท่ีแน�นแฟTน ระหว�างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข�าย ในลักษณะความสัมพันธ5ฉันท5เพ่ือน   2.6 จัดกิจกรรมให�สมาชิกใหม�ของเครือข�าย เพ่ือเชื่อมต�อคนรุ�นเก�ากับคนรุ�นใหม�ใน  การสืบทอดความเป,นเครือข�ายต�อไป  2.7 จัดให�มีเวทีระหว�างคนทํางานเพ่ือพัฒนาหรือแก�ปJญหาในการทํางานด�านต�าง ๆ  อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังการให�กําลังใจซ่ึงกันและกัน 2.8 จัดให�มีช�องทางการทํางานร�วมกัน การสื่อสารท่ีง�ายต�อการเข�าถึงท่ีทันสมัยและ เป,นปJจจุบัน เช�น สร�างระบบการส�งต�องาน และสร�างเว็บไซต5เพ่ือเชื่อมโยงเครือข�ายเข�าด�วยกัน  7. ผู�จัดการเครือข/าย   มีหน�าท่ีในการดูแลรักษาเครือข�ายดังต�อไปนี้ 1. ช�วยสร�างแรงจูงใจและกระตุ�นสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเป,นสื่อ เช�นการ ประชุมประจําปO การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข�อมูล การแก�ปJญหาร�วมกัน การวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมใหม� 2. สมาชิกแกนนําต�องเปyดโอกาสให�มีการสื่อสารระหว�างกัน ส�งข�าวผ�านจดหมาย ข�าว ของเครือข�าย มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน เก็บรวมรวมข�อมูลและต้ังเป,นศูนย5ข�อมูลของเครือข�ายเพ่ือให�สมาชิกเข�าถึง  



25  3. สร�างความรักความผูกพันและความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างคนในกลุ�มสมาชิก เริ่มจัด กิจกรรมง�าย ๆ ท่ีมีโอกาสประสบความสําเร็จร�วมกันก�อน มีกิจกรรมสร�างความสัมพันธ5ระหว�างบุคลากรในกลุ�มสมาชิกเป,นประจํา จัดเวทีให�มีการพูดคุยกันอย�างตรงไปตรงมาเม่ือเกิดปJญหาขัดแย�งระหว�างกลุ�มสมาชิก จัดกิจกรรมส�งต�องานท่ีเก่ียวข�อง 4. จัดให� มีกระบวนการตัดสินใจโดยให�สมาชิกทุกกลุ�มมีส�วนร�วม พยายามสร�างสภาพแวดล�อมให�มีการเสนอความคิดเห็นอย�างเป,นอิสระ ไม�รวบอํานาจ ควรแบ�งกันเป,นผู�นําตามความถนัด ทําการรวบรวมข�อมูลจากสมาชิกทุกกลุ�มก�อนการตัดสินใจเพ่ือทําให�เกิดการยอมรับและเต็มใจท่ีจะนําผลการตัดสินใจของเครือข�ายไปปฏิบัติ  5. วางแผนในการประสานงานระหว�างสมาชิก และเชื่อมต�อกับเครือข�ายอ่ืน ๆ  จัดระบบ การประสานงานให�คล�องตัวและท่ัวถึง การประสานงานถือเป,นหน�าท่ีหลักของสมาชิกแกนนํา เป,นเครื่องมือท่ีใช�ในการสนับสนุนทุกระดับให�สําเร็จลุล�วงด�วยดี  8. คุณสมบัติของกลุ/มสมาชิกแกนนํา  การพัฒนาสมาชิกแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป,นตัวอย�างท่ีดีให�แก�กลุ�มสมาชิกเครือข�ายอ่ืน ๆ เป,นท่ียอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เป,นสิ่งจูงใจท่ีทําให�คนภายนอกอยากเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมของเครือข�ายมากข้ึน สมาชิกแกนนําจะต�องมีการพัฒนากลุ�มเพ่ือให� มี        ความเข�มแข็ง มีวุฒิภาวะสูง มีความเป,นทีม ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ�มสูง มี  การสื่อสารท่ัวถึงและโปร�งใส มีความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างสมาชิก ใช�กระบวนการการตัดสินใจแบบให�ทุกคนมีส�วนร�วม เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีการประสานงานระหว�างสมาชิกให�ครบถ�วนไม�ตกหล�นและเป,นเอกภาพ  ประสานงานกับองค5กรภายนอกเครือข�ายได�เป,นอย�างดี      9. การรักษาเครือข/าย    ตราบใดท่ีภารกิจเครือข�ายยังไม�สําเร็จย�อมมีความจําเป,นท่ีจะต�องรักษาเครือข�ายไว� ประคับประคองให�เครือข�ายสามารถดําเนินการต�อไปได� และบางกรณีหลังจากเครือข�ายได�บรรลุผลสําเร็จตามเปTาหมายแล�ว ก็จําเป,นต�องรักษาความสําเร็จของเครือข�ายไว�  หลักการรักษาความสําเร็จของเครือข�าย มีดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมร�วมท่ีดําเนินอย�างต�อเนื่อง 2. มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�าย 3. กําหนดกลไกสร�างระบบจูงใจ 4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 5. ให�ความช�วยเหลือและช�วยแก�ไขปJญหา 6. มีการสร�างผู�นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง  9.1 การจัดกิจกรรมร/วมท่ีดําเนินการอย/างต/อเนื่อง     เครือข�ายจะก�าวไปสู�ช�วงชีวิตท่ีถดถอยหากไม�มีกิจกรรมใดๆท่ีสมาชิกของเครือข�ายสามารถกระทําร�วมกัน ท้ังนี้เนื่องจาก เม่ือไม�มีกิจกรรมก็ไม�มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเข�าหากัน สมาชิก



26  ของเครือข�ายก็จะไม�มีโอกาสปฏิสัมพันธ5กัน เม่ือการปฏิสัมพันธ5ระหว�างสมาชิดลดลงก็ส�งผลให�เครือข�ายเริ่มอ�อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู�ของเครือข�าย บางคนอาจพาลคิดไปว�าเครือข�ายล�มเลิกไปแล�ว    ความยั่งยืนของเครือข�ายจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือได�มีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมดังกล�าวกลายเป,นแบบแผน (pattern) ของการกระทําท่ีสมาชิกของเครือข�ายยอมรับโดยท่ัวกัน ด�วยเหตุนี้ การท่ีจะรักษาเครือข�ายไว�ได�ต�องมีการกําหนดโครงสร�างและตารางกิจกรรมไว�ให�ชัดเจน ท้ังในแง�ของเวลา ความถ่ี และต�องเป,นกิจกรรมท่ีน�าสนใจเพียงพอท่ี     จะดึงดูดสมาชิกให�เข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าว ไม�จําเป,นต�องเป,นกิจกรรมเดียวท่ีใช�สําหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความต�องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย�อยลงไปในแต�ละคนและแต�ละกลุ�ม กล�าวคือควรจะมีกิจกรรมย�อยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ�มย�อยในเครือข�ายด�วย โดยท่ีกิจกรรมเหล�านี้ก็ยังต�องอยู�ในทิศทางท่ีจะทําให�บรรลุเปTาหมายของเครือข�าย กิจกรรมเหล�านี้อาจจัดในรูปแบบท่ีเป,นทางการ เช�น การวางแผนงานร�วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร�วมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบท่ีไม�เป,นทางการ เช�น จัดกีฬาสันทนาการระหว�างสมาชิก   จัดงานประเพณีท�องถ่ินร�วมกัน เป,นต�น ในกรณีท่ีเครือข�ายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกว�างขวางมาก กิจกรรมไม�ควรรวมศูนย5อยู�เฉพาะส�วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค5หมุนเวียนกันไปเพ่ือให�สมาชิกเข�าร�วมได�โดยสะดวก  9.2 การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว/างสมาชิกเครือข/าย    สัมพันธภาพท่ีดีเป,นองค5ประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือข�ายให�ยั่งยืนต�อไป ความสัมพันธ5ท่ีดีเป,นเสมือนน้ํามันท่ีคอยหล�อลื่นการทํางานร�วมกันให�ดําเนินไปอย�างราบรื่น เม่ือใดท่ีสมาชิกของเครือข�ายเกิดความรู�สึกบาดหมางไม�เข�าใจกัน หรือเกิดความขัดแย�งระหว�างกันโดยหาข�อตกลงไม�ได� สัมพันธ5 ภาพระหว�างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร�าว ซ่ึงหากไม�มีการแก�ไขอย�างทันท�วงที ก็  จะนําไปสู�ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข�ายได�  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมีจุดประสงค5เพ่ือกระชับความสัมพันธ5ระหว�างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย�างสมํ่าเสมอไม�ใช�จัดในช�วงท่ีมีปJญหาเกิดข้ึนเท�านั้น    นอกจากนี้สมาชิกของเครือข�ายพึงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย�งหรือความไม�เข�าใจกันท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความเป,นมิตรต�อกัน เม่ือเกิดความขัดแย�งต�องรีบแก�ไขและดําเนินการไกล�เกล่ียให�เกิดความเข�าใจกันใหม� นอกจากนี้ควรมีมาตรการปTองกันปJญหาก�อนท่ีจะเกิดความขัดแย�งระหว�างกัน เช�น ในการจัดโครงสร�างองค5กรควรแบ�งอํานาจหน�าท่ีให�ชัดเจน และไม�ซํ้าซ�อน การกําหนดเปTาหมายการทํางานท่ีสมาชิกยอมรับร�วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย�างเพียงพอการกําหนดผู�นําท่ีเหมาะสม การกําหนดกติกาอันเป,นท่ียอมรับร�วมกัน เป,นต�น  9.3 การกําหนดกลไกสร�างระบบจูงใจ     สมาชิกจะยังเข�าร�วมกิจกรรมของเครือข�ายตราบเท�าท่ียังมีสิ่งจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดให�เข�าไปมีส�วนร�วม ดังนั้น จึงจําเป,นต�องกําหนดกลไกบางประการท่ีจะช�วยจูงใจให�สมาชิก    



27  เกิดความสนใจอยากเข�ามีส�วนร�วม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแล�ว ปJจเจกต�างก็มีสิ่งจูงใจท่ีต�างกัน ดังนั้นควรทําการวิเคราะห5เพ่ือบ�งชี้ถึงแรงจูงใจท่ีแตกต�างหลากหลายในแต�ละบุคคล แล�วทําการจัดกลุ�มของสิ่งจูงใจท่ีใกล�เคียงกันออกเป,นกลุ�ม ๆ อาทิ ค�าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสู�มาตรการในการสร�างแรงจูงใจสําหรับบุคคลในแต�ละกลุ�มอย�างเฉพาะเจาะจง     ถ�าจําเป,นจะต�องให�ค�าตอบแทนเพ่ือเป,นสิ่งจูงใจ ควรเป,นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว�าการให�ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ�าย กล�าวคือผู�ท่ีรับค�าตอบแทนต�องสร�างผลงานเพ่ือเป,นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานท่ีได�ต�องสนับสนุนและสอดคล�องกับวัตถุประสงค5ของการพัฒนาเครือข�าย และควรมีการทําสัญญาเป,นลายลักษณ5อักษรให�ชัดเจน เพ่ือสร�างทักษะผูกพันระหว�างผู�รับทุนและผู�ใช�ทุน การให�ค�าตอบแทนก็ไม�ควรให�ท้ังหมดในงวดเดียว ท้ังน้ีเพ่ือให�มีการปรับลดค�าตอบแทนได�หากผู�รับทุนไม�ดําเนินการตามสัญญา   ในกรณีท่ีต�องการให�เกียรติยศและชื่อเสียงเป,นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมท่ีมักจะไม�มีค�าตอบแทนการดําเนินงาน จําเป,นต�องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเป,นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow ความต�องการการยกย�องจากผู�อ่ืน (esteem needs) ท่ีอยู�ในรูปของอํานาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม เป,นสิ่งท่ีนํามาใช�จูงใจได� อาจทําเป,นรูป “สัญลักษณ5” บางอย�าง ท่ีสื่อถึงการได�รับเกียรติยศ การยกย�องและมีคุณค�าทางสังคม เช�น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล�เกียรติยศ เป,นต�น โดยสัญลักษณ5เหล�านี้ต�องมีคุณค�าเพียงพอให�เขาปรารถนาอยากท่ีจะได� และควรมีเกียรติยศหลายระดับท่ีจูงใจสมาชิกเครือข�ายให�ร�วมมือลงแรงเพ่ือไต�เต�าไปสู�ระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป ซ่ึงจะช�วยให�เกิดความต�อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ5เผยแพร�รายชื่อคนกลุ�มนี้อย�างกว�างขวาง   9.4 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย/างเพียงพอ    หลายเครือข�ายต�องหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน  การดําเนินงานท่ีเพียงพอ ท้ังด�านวัสดุอุปกรณ5 เครื่องมือเครื่องใช� และบุคลากร  ท่ีสําคัญคือเงินทุนในการดําเนินงานซ่ึงเปรียบเสมือนเลือดท่ีไหลเวียนหล�อเลี้ยงเครือข�ายให�สามารถดําเนินการต�อไปได� เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ เครือข�ายอาจต�องปyดตัวลงในท่ีสุด หากได�รับการสนับสนุนจะต�องมีระบบตรวจสอบการใช�จ�ายอย�างรัดกุม และมีการรายงานผลเป,นระยะ หากการดําเนินงานไม�คืบหน�าอาจให�ระงับทุนได�   9.5 การให�ความช/วยเหลือและช/วยแก�ไขปOญหา     เครือข�ายอาจเกิดปJญหาระหว�างการดําเนินงานได� โดยเฉพาะอย�างยิ่งเครือข�ายท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการใหม� ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยให�คําแนะนําและคอยช�วยเหลือจะช�วยให�เครือข�ายสามารถดําเนินการต�อไปได� และช�วยหนุนเสริมให�ครือข�ายเกิดความเข�มแข็งยิ่งข้ึน ควรมีท่ีปรึกษาเพ่ือทําหน�าท่ีช�วยเหลือ ให�คําแนะนํา เป,นแหล�งข�อมูลให�ศึกษาค�นคว�า และช�วยอบรมภาวะการเป,นผู�นําให�กับสมาชิกเครือข�าย  



28   9.6 การสร�างผู�นํารุ/นใหม/อย/างต/อเนื่อง   องค5กรหรือเครือข�ายท่ีเคยประสบความสําเร็จกลับต�องประสบกับความล�มเหลวอย�างรุนแรงเม่ือเวลาผ�านไป เพราะไม�ได�“สร�างคน” ข้ึนมารับไม�ผลัดต�อจากคนรุ�นก�อนเพ่ือสานต�อภารกิจของเครือข�าย จําเป,นต�องสร�างผู�นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง เครือข�ายต�องคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังด�านความรู�ความสามารถ การมีประสบการณ5ร�วมกับเครือข�ายและท่ีสําคัญ คือเป,นท่ียอมรับนับถือและสามารถเป,นศูนย5รวมใจของคนในเครือข�ายได� ดําเนินการให�คนเหล�านี้เข�าร�วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ5ในการทําหน�าท่ีเป,นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน�าท่ีต�อไปเม่ือสมาชิกแกนหลักต�องหมดวาระไป  10. แนวคิดและความหมายของเครือข/าย          เครือข�าย คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร�างความสัมพันธ5ระหว�างบุคคล กลุ�ม องค5กร สถาบัน  โดยมีเปTาหมาย วัตถุประสงค5 และความต�องการบางอย�างร�วมกัน ร�วมกันดําเนินกิจกรรมบางอย�าง โดยท่ีสมาชิกของเครือข�ายยังคงความเป,นเอกเทศไม� ข้ึนต�อกัน อีก    ประการหนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองค5กร เป,นกระบวนทัศน5ใหม�ท่ีทําให�มีการจัดความสัมพันธ5ภายในองค5กรหนึ่ง ระหว�างคนในองค5กร และระหว�างองค5กรกับองค5กรอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง           วัฒนธรรมองค5กรท่ีมีกระบวนทัศน5 จะไม�เน�นการใช�อํานาจในการบริหารจัดการ แต�เน�นการจัดความสัมพันธ5ใหม� การสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี สร�างแรงบันดาลใจให�ทุกคนอยากทํางาน และทลายกําแพงก้ันระหว�างกอง ฝVาย โครงการต�าง ๆ ในองค5กรนั้น เกิดเป,นความร�วมมือเพ่ือให�เกิดผลลัพธ5ท่ีดี และทํางานแบบประสานพลัง (Synergy) ในภาคธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นับแต�ปลายทศวรรษ 1970 เป,นต�นมา ในขณะท่ีภาคสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทในประเทศไทยค�อย ๆ เปลี่ยนมาต้ังแต�ต�นทศวรรษ 2530 เม่ือมีการดําเนินงานส�งเสริมเครือข�ายองค5กรชุมชนโดยกระบวนทัศน5คล�ายกันกับท่ีเกิดข้ึนในภาคธุรกิจ กิจกรรมสําคัญท่ีสุดท่ีเครือข�ายทุกเครือข�ายทําร�วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู� แลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารประสบการณ5 แล�วพัฒนาไปสู�การวางแผนร�วมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอย�างรวมกัน ทําให�ด�านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซํ้าซ�อน อีกด�านหนึ่งทําให�กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเป,นการประสานพลังเป,นการใช�ทรัพยากร ใช�พลังงานอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรณรงค5เรื่องต�าง ๆ ถ�าทําเป,นเครือข�ายจะได�ผลมากกว�า          เง่ือนไขสําคัญของเครือข�ายคือ ต�องมีการติดต�อสัมพันธ5สื่อสารกันอย�างสมํ่าเสมอระหว�างสมาชิก อาจมีผู�ประสานซ่ึงเป,นบุคคลหรือกลุ�มประสาน ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการประสาน แต�ไม�ใช�เป,นผู�ดําเนินการแทนสมาชิกเครือข�ายในทุกเรื่อง เครือข�ายอาจเป,นเครือข�ายแบบผสมผสานระหว�างสมาชิกท่ีแตกต�างกันในสถานภาพ เช�น เป,นผู�นําชุมชน ข�าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แต�เม่ือทุกคนมีเปTาหมายร�วมกันก็สามารถเป,นเครือข�ายได�  อีกแบบหน่ึงคือ เครือข�ายขององค5กรหรือคนท่ีมีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เช�น เกษตรกร นักวิจัย องค5กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย เป,นต�น เครือข�ายจะยั่งยืนถ�าหากว�าสมาชิกร�วมใจกันต้ังแต�ต�น ไม�ปล�อยให�เป,นหน�าท่ีของฝVายเลขานุการ ไม�ให�มีคนครอบงํา มีปJจจัยหรือทุนในการดําเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุ�น



29  ปรับตัวตามท่ีสมาชิกส�วนใหญ�เห็นชอบ บทบาทของผู�ประสานงานเครือข�ายองค5กรชุมชน หรือเครือข�ายองค5กรท่ีทํางานกับชุมชนมีอยู� 3 ประการ คือ เป,นผู�เชื่อมประสานให�เกิดกระบวนการเรียนรู�และพัฒนา (Facilitator) เป,นผู�เชื่อมประสานให�เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst)  และเป,นผู�เชื่อมประสานให�เกิดเครือข�าย (เสรี พงศ5พิศ, 2558: 3-10)    ความหมายของเครือข/าย   เวสลี่ย5 (Wheatly, 1999) กล�าวว�า สรรพสิ่งท้ังหลายต�างก็มีการพ่ึงพาอาศัยกัน    มีการดํารง อยู�รวมกันเป,นกลุ�มก�อน เป,นข�ายใยแห�งความสัมพันธ5 มีความเป,นอิสระต�อกัน และมีตัวตนท่ีแท�จริง กล�าวคือ สรรพสิ่งท้ังหลายเป,นเครือข�ายท่ีเชื่อมโยง มีการขยายผลและเติบโตอย�างต�อเนื่อง สามารถ ปรับเปลี่ยนรูปร�าง รูปทรงและเปลี่ยนพลังงานเพ่ือการเข�าสู�ภาวะท่ีเหมาะสม สําหรับ           อี. มาร5ค แฮนสัน (E. Mark Hanson, 2003) ได�ให�ความหมายของเครือข�าย (Network) ว�า หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ�ม องค5กร หรือ หลายองค5การท่ีมีทรัพยากรของตัวเอง ซ่ึงเข�ามาประสานงานกันอย�างมีระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ หรือไม�ก็ตาม แต�จะมีการวางรากฐานเอาไว�เม่ือฝVายหนึ่งฝVายใดมีความต�องการจะขอความช�วยเหลือหรือขอความร�วมมือจากกลุ�มอ่ืน ๆ เพ่ือแก�ปJญหาและสามารถติดต�อกันต�อไปได�และการท่ีปJจเจกบุคคลหรือสถาบันมารวมกันเป,นกลุ�มนั้น จะต�องมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร�วมกัน แต�อย�างไร ก็ตามเพียงการรวมกลุ�มเท�านั้นยังไม�อาจเป,นเครือข�ายงานได� เพราะจะมีลักษณะเพียงการทํางาน ร�วมกันคือมีบุคคลร�วมสนทนากัน หากจะให�เป,นเครือข�ายท่ีดีได�ต�องมีปJจจัยความร�วมมือกันท่ีจะ ติดต�อสื่อสาร เต็มใจท่ีจะประสานงานกัน และท่ีสําคัญสมาชิกต�องยอมรับท่ีจะทํากิจกรรมร�วมกัน ไม�ใช�เพียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท�านั้น ในขณะท่ี ประเวศ วะสี (2547: 61-64) กล�าวถึง เครือข�ายทางสังคมท่ีมี   การขยายตัวออกไปว�า เครือข�ายทางสังคมจะคล�ายเครือข�ายในสมอง โดยโครงสร�างของสมองนั้นจะทําให�เกิดการเรียนรู� ในระดับท่ีสูงเพ่ือการมีชีวิตรอด และโครงสร�างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร�างทาง สมองมากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงก�อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใช�อํานาจ ไปเป,นสังคมแห�งการเรียนรู� และการท่ีจะเกิดสังคมแห�งการเรียนรู�ได�นั้น จะต�องปรับเปลี่ยน โครงสร�างทางสังคมจากแนวด่ิงไปเป,นเครือข�ายสังคมท่ีมีการโยงใยความสัมพันธ5ในทุกทิศทาง เป,นเครือข�ายทางสังคมแห�งกัลยาณมิตรหรือเครือข�ายสังคมแห�งการเรียนรู� (Learning Social Networks) โดยท่ีเครือข�ายสังคมจะต�องมีความสามารถในการเรียนรู�ได�อย�างต�อเนื่องหรือมีการขยายแนวคิด กระบวนการ ออกไปจึงจะสามารถปรับตัวให�อยู�ในดุลยภาพได� และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ5ศักด์ิ (2549: 38-41) ให�ทัศนะเก่ียวกับนิยามของเครือข�ายว�า มีความหมาย แตกต�างไปตามมุมมองของแต�ละคน และให�นิยามของเครือข�ายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาว�า หมายถึง การท่ีปJจเจกบุคคล องค5กร หน�วยงาน หรือสถาบันใด ๆ ได�ตกลงท่ีจะประสาน เชื่อมโยงเข�าหากัน ภายใต�วัตถุประสงค5หรือข�อตกลงอย�างใดอย�างหนึ่งร�วมกันอย�างเป,นระบบ โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือ ปฏิรูปการศึกษา กลุ�มเครือข�ายนั้น ต�องมีการแสดงออกเป,นการลงมือกระทํากิจกรรมร�วมกัน  



30    นอกจากนี้ วิชิต นันทสุวรรณ และจํานง แรกพินิจ (2555: 77-79) กล�าวถึงเครือข�าย      การเรียนรู�ว�า คือ การท่ีชาวบ�านรวมตัวกัน ขบคิดปJญหาของเขา รวมพลังแก�ปJญหา และหาผู�นําข้ึนมาจากหมู�ชาวบ�าน ด�วยกันเอง แล�วรวมตัวกันเพ่ือมีอํานาจต�อรอง มีการต�อสู�ทางความคิด มีการเรียนรู�จากภายนอก มีการไปมาหาสู�เรียนรู�ดูงานด�วยกัน จนกระท่ังเกิดกระบวนการแก�ปJญหาได� ส�งผลให�การทํามาหากินและเศรษฐกิจแต�ละครอบครัวดี ข้ึน ส�วน ธนา ประมุขกูล (2549: 94-95) ให�ความหมายของคําว�า เครือข�ายคือ ภาพข�ายใยแมงมุม ซ่ึงแสดงให�เห็นการถักทอโยงใยกันของเส�นใยท่ีพาดผ�านกันมาหลายเส�น หลากทิศทาง ดังนั้น คําว�า เครือข�าย คือ การเชื่อมโยงอย�างมีเปTาหมาย เป,นการเชื่อมโยงระหว�างระบบท่ีปฏิบัติการอยู�เข�าด�วยกัน เช�นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร5เข�าเป,นเครือข�ายอินเตอร5เน็ท เป,นต�น หรืออาจเป,นการเชื่อมโยงระหว�างบทบาทของบุคคล/องค5กรต�าง ๆ ภายใต�วัตถุประสงค5ร�วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก ดังนั้น เครือข�ายจึงเป,นรูปแบบการทํางานในลักษณะสร�างความร�วมมือ ประสานงานกันในแนวราบระหว�างผู�ท่ีเก่ียวข�องด�วยสรรพกําลังอันรวมถึง คน สติปJญญา ความสามารถและทรัพยากรในการทํางาน เพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีจุดอ�อนของระบบราชการ และเป,นแนวทางท่ีตรงกันกับแนวคิดของการพัฒนาท่ียึดพ้ืนท่ี ประสานภารกิจ และร�วมทรัพยากรเป,นกลยุทธ5ในการพัฒนา และ จรวยพร ธรณินทร5 (2554: 3-6) กล�าวถึงหลักการทํางานแบบเครือข�ายความร�วมมือ คือทุกฝVายมีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีสิทธิ และมีโอกาสเท�าเทียมกัน เป,นการทํางานแนวราบไม�มีการสั่งการจากฝVายใด และเป,นกระบวนการเรียนรู�โดยผ�านการทํางานร�วมกัน ประโยชน5ของเครือข�ายความร�วมมือ ได�แก� 1) ตัดสินใจได�เร็ว แก�ปJญหาได�เร็วท�ามกลางความไม�แน�นอน และความสลับซับซ�อนของปJญหา 2) ลดค�าใช�จ�ายการบริหารราชการและผู�ใช�บริการ 3) ให�บริการแก�กลุ�มเปTาหมายได�ตรงความต�องการ 4) เป,นการสร�างทุนทางสังคมให�แก�หน�วยงานและประเทศ 5) ทําให�มีแหล�งข�อมูลเพ่ิมมากข้ึน 6) ทําให�มีแหล�งแลกเปลี่ยนเรียนรู�มากข้ึน 7) ทําให�ทํางานได�ยืดหยุ�นอาศัยความชํานาญหลายฝVายช�วยเสนอ และ 8) ทําให�ได�ความรู�ท่ีลึกซ้ึงมาจากผู�เชี่ยวชาญงานนั้นโดยตรง   กล�าวโดยสรุป ความหมายของเครือข�าย หมายถึง การเชื่อมโยงระหว�างระบบการปฏิบัติงาน หรือเชื่อมโยงบทบาทของ กลุ�มบุคคล องค5กร/หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเป,นหน�วยย�อยรวมตัวกันด�วยความ สมัครใจ ภายใต�ความต�องการในวัตถุประสงค5ร�วมกัน จัดโครงสร�างและรูปแบบการทํางานด�วย ระบบใหม�ในลักษณะสร�างความร�วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว�างผู� ท่ีเก่ียวข�อง      ด�วย การระดมสรรพกําลัง ร�วมกันกําหนดกลยุทธ5ในการพัฒนาด�วยการให�สมาชิกได�ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมวางแผน ร�วมทําร�วมรับผิดชอบ ร�วมติดตามประเมินผล และร�วมรับผลประโยชน5   11. การสร�างเครือข/าย    การสร�างเครือข�าย หมายถึง การทําให� มีการติดต�อและการสนับสนุนให� มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสาร และการร�วมมือกันด�วยความสมัครใจ การสร�างเครือข�ายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ5ฉันท5เพ่ือนท่ีต�างก็มีความเป,นอิสระ มากกว�าทําให�เกิดการคบค�าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร�างเครือข�ายต�องไม�ใช�การสร�างระบบการติดต�อเผยแพร�ข�าวสารแบบทางเดียว เช�น การถ�ายทอดข�าวสารทางสื่อสารมวลชน การส�งนิตยสาร



31  จดหมายข�าวให�กับสมาชิก เหล�านี้ไม�ใช�เครือข�าย เครื่องมือของการสื่อสารมวลชนอาจนํามาใช�ในเครือข�ายได� แต�การใช�เครื่องมือเหล�านี้เพียงอย�างเดียวไม�สามารถเรียกได�ว�าเป,นการสร�างเครือข�ายดังนั้น เครือข�ายจึงไม�ใช�การส�งจดหมายข�าวไปให�สมาชิกตามรายชื่อเท�านั้น แต�ต�องมีการแลกเปลี่ยนข�าวสารข�อมูลระหว�างกัน เครือข�ายในการพัฒนาจะไม�จําเป,น ถ�าคนหรือองค5กรมีการติดต�อสัมพันธ5กันกับคนหรือองค5กรในสาขาเดียวกันท้ังแนวต้ังและแนวราบอยู�แล�วเป,นอย�างดี   ปาริชาติ วลัยเสถียร (2550: 17-19) ได�สรุปกระบวนการสร�างเครือข�ายไว�ดังนี้ 1. ข้ันตระหนักถึงความจําเป,นในการสร�างเครือข�าย        เป,นข้ันตอนท่ีผู�ปฏิบัติงานหรือฝVายจัดการตระหนักถึงความจําเป,นในการสร�าง เครือข�าย เพ่ือท่ีจะทํางานให�บรรลุเปTาหมาย รวมท้ังพิจารณาองค5กรต�าง ๆ ท่ีเห็นว�าเหมาะสมเข�าเป,น เครือข�ายในการทํางาน คําถามในข้ันตอนนี้คือ 1) จะเข�าร�วมเป,นเครือข�ายกับองค5กรใด 2) จะได�รับประโยชน5หรือต�องสละประโยชน5ด�านใดบ�างในการเข�าร�วมเป,นเครือข�าย 3) ระยะเวลาใดในการเข�าร�วมเครือข�าย คําตอบสําหรับคําถามเหล�านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือระยะเวลาในการทํางาน ผ�านไประยะหนึ่ง   2. ข้ันติดต�อกับองค5กรท่ีจะเป,นเครือข�าย           หลังจากท่ีได�ตัดสินใจในองค5กรท่ีเห็นว�าเหมาะสมในการเข�าร�วมเครือข�าย จะเป,นข้ันตอนของการติดต�อสัมพันธ5เพ่ือชักชวนเข�าร�วมเป,นเครือข�ายในการทํางาน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือองค5กรมีความต�องการเหมือนกัน และต�องการกระทํากิจกรรมตอบสนองความต�องการเหมือนกัน ดังนั้นจะต�องสร�างความคุ�นเคยและการยอมรับ รวมท้ังความไว�วางใจระหว�างกัน เป,นข้ันตอนของการปลูกจิตสํานึกโดยการให�รางวัล กระตุ�นให�อยากแก�ปJญหาร�วมกัน อาจเรียกข้ันตอนนี้ว�าเป,น ข้ันตอนการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย   3. ข้ันการสร�างพันธกรณีร�วมกัน           เป,นข้ันตอนของการสร�างความผูกพันร�วมกัน ซ่ึงหมายถึงการตกลงในความสัมพันธ5  ต�อกัน ในข้ันตอนนี้องค5กรจะเข�าสู�การตกลงท่ีจะทํางานร�วมกัน ซ่ึงในการท่ีจะทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือตอบสนองความต�องการหรือแก�ปJญหา กลุ�มองค5กรจะต�องมีความรู�ท่ีจําเป,น ซ่ึงอาจจะทําโดยการแลกเปลี่ยนความรู� และอาจเรียกข้ันตอนนี้ว�ากลุ�มศึกษาเรียนรู� (Learning Group) หากพิจารณาในประเด็นของระดับการสร�างเครือข�ายก็จะเป,นข้ันตอนของ Informal Cooperation   4. ข้ันการพัฒนาความสัมพันธ5 เป,นข้ันตอนท่ีการสร�างเครือข�ายปรากฏผลงานเป,นรูปธรรม เป,นข้ันตอนการเริ่มทํากิจกรรมโดยใช�ทรัพยากรร�วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ�ม ซ่ึงเริ่มต�นด�วยการกําหนดวัตถุประสงค5ของกลุ�ม กําหนดกิจกรรม จัดวางข�อตกลงในการทํางาน กําหนด บทบาทของสมาชิก รวมท้ังสิทธิหน�าท่ีของหัวหน�ากลุ�ม เป,นต�น ในข้ันกลุ�มกิจกรรม (Action Group) หากพิจารณาในประเด็นระดับการสร�างเครือข�ายเรียกว�าเป,น ข้ันตอนของ Formal Agreement   5. ข้ันตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ�ม หลังจากข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ5จนนําไปสู�การทํากิจกรรมร�วมกัน จนมีผลงานปรากฏเป,นท่ีเด�นชัด องค5กรเครือข�ายรู�สึกว�าตนได�รับ



32  ผลประโยชน5จากการเข�าเป,นเครือข�าย ความสัมพันธ5จะแน�นแฟTนข้ึน การเรียนรู�ร�วมกันนอกจากจะเป,นประโยชน5ต�อการทํางาน ฝVายปฏิบัติการแล�ว ยังเป,นประโยชน5ต�อการสร�างความสัมพันธ5ด�วยความสัมพันธ5ท่ีแน�นแฟTน ซ่ึงจะนําไปสู�การขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ�มตามพ้ืนท่ีหรือตามลักษณะกิจกรรม ในด�านระดับการสร�างเครือข�าย ข้ันตอนนี้อาจอยู�ในระดับการเข�า ลงทุนในองค5กรใหม� (Minority Investment) และการจัดต้ังองค5กรใหม�ร�วมกัน (Joint Venture)   6. ข้ันติดตาม และประเมินผล         เป,นข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ท่ีเกิดจากเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือไปสู�การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานนั้นอีก        การสร�างเครือข�ายจะเป,นลักษณะของการส�งต�อ การสืบทอดการสื่อสารซ่ึงกันและกัน เช�น การสร�างเครือข�ายการเรียนรู�ของประชาชน คงจะต�องอาศัยบทบาทจากหลากหลายหน�วยงาน โดย เฉพาะหน�วยงานภาครัฐจะช�วยประสานเสริมสร�าง สนับสนุนการเรียนรู�ของประชาชน ในวิถีชีวิต ซ่ึงผู�นําจะเป,นผู�ประสานงานการเรียนรู�ต�าง ๆ ในระดับชุมชน มีการใช�วิธีการสื่อสาร ท่ีเหมาะสมเพ่ือให�สมาชิกเกิดแนวความคิด (Concept) ท่ีไม�ใช�วิธีการสั่งการ เป,นการสื่อสารในระดับ ท่ีก�อให�เกิดความเข�าใจแบบยืนยันได� (Positive Approach) และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ไม�ว�าจะเป,นการประสานงานระหว�างบุคคลภายในหรือจากหน�วยงานภายนอก จะต�องสร�างจิตสํานึกร�วมกันว�า จะทําเพ่ืออะไร มีคุณค�าอย�างไร เม่ือประสานแล�วผลท่ีตามมาจะต�องก�อให�เกิดการเปล่ียนแปลงไป ในทิศทางท่ีต�องการท้ัง คน องค5การ และชุมชน (เจือจันทร5 จงสถิตอยู�, 2554: 7-9)     ในขณะท่ี สุทิตย5 อาภากโร (2551: 18-19) ได�จําแนกการก�อตัวของเครือข�ายออกเป,น 3 ลักษณะ คือ 1) เครือข�ายท่ีเกิดจากการจัดต้ังและสนับสนุนของภาคส�วนต�าง ๆ ส�วนใหญ�เป,นเครือข�ายท่ีภาครัฐ หรือหน�วยงานบางแห�งต�องการส�งเสริมหรือเข�าไปจัดต้ัง เพ่ือให�สอดคล�องกับกระบวนการพัฒนา ตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�กับชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง เช�น เครือข�าย กองทุนหมู�บ�าน เครือข�ายพัฒนาชุมชน เป,นต�น จะมีโครงสร�างความสัมพันธ5ในแนวด่ิงซ่ึงเป,นไป ตามกระแสของแหล�งทุนและนโยบายของหน�วยงานนั้น ๆ 2) เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได�แก� เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนจากความสมานฉันท5 การร�วมแรงร�วมใจของฝVายต�าง ๆ ท่ีมองเห็น ความจําเป,นในการเรียนรู�และการแก�ปJญหาร�วมกัน แล�วมารวมตัวกันเป,นเครือข�ายเพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ประสบการณ5 ตลอดจนการพ่ึงพาอาศัย โดยเป,นเครือข�ายท่ีมีการสื่อสารและความผูกพัน ท่ีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการท่ีประสานสอดคล�องกับความสนใจและความต�องการอย�างแท�จริงของ สมาชิก มีแนวทางการดําเนินการท่ีเป,นอิสระจากการครอบงําของฝVายต�าง ๆ และมีโครงสร�าง ความสัมพันธ5ในแนวราบ 3) เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานการณ5เป,นตัวกําหนด ได�แก� เครือข�ายท่ีเกิด จากสถานการณ5และประเด็นปJญหาท่ีทุกฝVายเห็นว�า จําเป,นต�องใช�ความเป,นเครือข�ายในการแก�ปJญหา และสร�างพลังในการเรียนรู�หรือต�อรอง เพ่ือให�เกิดการพัฒนากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และมีผู� ประสานงานเพ่ือให�เครือข�ายมีความต�อเนื่อง เช�น เครือข�ายผู�ได�รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ในส�วนของ ชัยวัฒน5 ถิระพันธุ5 และปาริชาต สถาปyตานนท5 (2549: 34-36) ได�



33  กล�าวถึงการสร�างเครือข�าย ว�าเป,นระบบเชื่อมโยงสัมพันธ5กันของสิ่งมีชีวิต ท่ีควรได�รับการสร�างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข�ายต�อไปเรื่อย ๆ มีการเรียนรู�อยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะการสื่อสารจะเข�ามามีบทบาทสําคัญในการสร�างเครือข�าย ได�แก� 1) การส�งสารท่ีเป,นข�อมูลหรือข�าวสารท่ีชัดเจนให�ผู�รับเข�าใจง�ายและ 2) การรับสารท่ีเปyดใจรับข�อมูลหรือข�าวสารอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือความคิดท่ีตนมีอยู�เดิม    กล�าวโดยสรุป การสร�างเครือข�าย เป,นการทําให�มีการติดต�อและการสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสาร และการร�วมมือกันด�วยความสมัครใจ การสร�างเครือข�ายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ5ฉันท5เพ่ือนท่ีต�างก็มีความเป,นอิสระ มากกว�าทําให�เกิดการคบค�าสมาคมแบบพ่ึงพิง การสร�างเครือข�ายจะเป,นลักษณะของการส�งต�อ การสืบทอดการสื่อสารซ่ึงกันและกัน การสร�างเครือข�ายการเรียนรู�ของประชาชน คงจะต�องอาศัยบทบาทจากหลากหลายหน�วยงาน โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจะช�วยประสานเสริมสร�าง สนับสนุนการเรียนรู�ของประชาชน 12. องค"ประกอบของเครือข/าย        เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ5 ศั กด์ิ  (2549: 38-41) กล� าวถึ งองค5 ประกอบของเครือข� าย               7 องค5ประกอบ ได�แก�       1. การรับรู� มุมมองด�วยกัน (Common Perception) ท่ีถือว�าเป,นหัวใจของเครือข�าย สมาชิกท่ีเข�ามาอยู�ในเครือข�ายต�องมีความรู�สึกนึกคิดและรับรู�ร�วมกันถึงเหตุผลการเข�าร�วมเป,นเครือข�าย เช�น มีความเข�าใจในปJญหาและมีจิตสํานึกในการแก�ปJญหาร�วมกัน มีประสบการณ5ในปJญหาร�วมกัน และมีความต�องการความช�วยเหลือในลักษณะท่ีคล�ายคลึงกัน เป,นต�น       2. การมีวิสัยทัศน5ร�วมกัน (Common vision) เป,นการมองเห็นภาพของจุดหมาย ในอนาคตร�วมกันระหว�างสมาชิกในกลุ�มท่ีรับรู�เข�าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเปTาหมายท่ีจะไป ด�วยกันจนทําให�กระบวนการเคลื่อนไหวมีพลังและเกิดเอกภาพ      3. การมีผลประโยชน5และมีความสนใจร�วมกัน (Mutual Interest/Benefit) เช�น เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก�าวห น�า ความสุข ความพึงพอใจ      4. การมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�ายอย�างกว�างขวาง (all stakeholders’ participation) เป,นเง่ือนไขท่ีทําให�เกิดการรับรู� ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ และร�วมลงมือกระทําอย�างแข็งขัน      5. การเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) โดยใช�จุดแข็ง ของฝVายหนึ่ง ไปช�วยแก�ปJญหาจุดอ�อนของอีกฝVายหนึ่ง      6. การพ่ึงพิงอิงร�วมกัน (Interdependence) ระหว�างสมาชิกของเครือข�าย เพ่ือเป,น การเสริม สร�างซ่ึงกันและกัน และยังส�งผลให�สมาชิกมีปฏิสัมพันธ5ระหว�างกันโดยอัตโนมัติ      7.การปฏิสัมพันธ5เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือข�ายต�องทํา กิจกรรมร�วมกันเพ่ือให�เกิดการปฏิสัมพันธ5ระหว�างสมาชิกด�วยกันท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใน เครือข�ายด�วย   สําหรับ ธนา ประมุขกูล (2547: 94-95) ได�กล� าวถึงองค5ประกอบของเครือข� ายว�า ประกอบด�วย 4 องค5ประกอบ ดังนี้  



34    1. สมาชิก ได�แก� สมาชิกแกนหลักท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับผลงานตามเปTาหมาย เครือข�าย และสมาชิกเสริมท่ีเป,นฝVายสนับสนุน  2. กรรมการผู�ประสานงาน เพ่ือให� เกิดการจัดการท่ีดีสามารถนําพาเครือข�าย ขับเคลื่อนไปด�วยพลังร�วมของสมาชิก   3. เปTาหมายหรือวัตถุประสงค5 ถือเป,นจุดร�วมสําคัญของการเป,นเครือข�าย ถ�าเป,น เปTาหมายต�องชัดเจนและมีความเป,นไปได� ให�ความสําคัญต�อการมีส�วนร�วมและคงอยู�ของสมาชิก      4. กิจกรรม การจัดกิจกรรมจะต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค5 โดยการร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ และร�วมทรัพยากรของสมาชิกด�วยกันเอง  ในขณะท่ี สุทิตย5 อาภากโร (2547: 18-20) กล�าวว�า จุดร�วมท่ีเป,นองค5ประกอบสําคัญของความเป,นเครือข�าย ได�แก�  1. หน�วยชีวิต หรือ สมาชิก ซ่ึงถือเป,นองค5ประกอบเบื้องต�นของความเป,นเครือข�าย และเป,นองค5ประกอบหลักท่ีก�อให�เกิดความเป,นเครือข�าย  2. จุดมุ�งหมาย เป,นองค5ประกอบท่ีสําคัญ เพราะความเป,นเครือข�าย หมายถึง การร�วมกันอย�างมีจุดหมาย เพ่ือทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง  3. การทําหน�าท่ีอย�างมีจิตสํานึก สิ่งท่ีจะยึดเหนี่ยวสิ่งต�าง ๆ เข�าด�วยกัน คือ การทําหน�าท่ีต�อกัน และกระทําอย�างมีจิตสํานึกต�อส�วนรวม   4. การมีส�วนร�วมและการแลกเปลี่ยน ในองค5ประกอบของความเป,นเครือข�าย จะต�องมีการพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ   5. ระบบความสัมพันธ5และการสื่อสาร เป,นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อเครือข�าย ได�แก� ข�อมูลและการสื่อสารระหว�างกันท้ังการสื่อสารระหว�างปJจเจกบุคคล กลุ�มกับกลุ�ม และระหว�างเครือข�ายกับเครือข�าย รวมท้ังระบบความสัมพันธ5ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�   นอกจากนี้  ชัยวัฒน5  ถิระพันธุ5  และปาริชาต สถาปyตานนท5  (2549: 34-36) กล�าวว�า องค5ประกอบของเครือข�ายประกอบด�วย   1. การเรียนรู� (Learning) ได�แก� การเรียนรู�เก่ียวกับความจําเป,นและความต�องการ ของตนเองและผู�อ่ืน   2. การลงทุน (Investing) ได�แก� การลงทุนด�านเวลา และพลังงานในการติดต�อ และเชื่อมประสานกับบุคคลต�าง ๆ   3. การดูแล (Nurturing) ได�แก� การดูแลสัมพันธภาพระหว�างสมาชิกของเครือข�าย อย�างใกล�ชิด ท้ังในเรื่องของการท างานและความสัมพันธภาพส�วนตัว   4. การรักษา (Keeping) ได�แก� การรักษาทิศทางในการบรรลุเปTาหมาย โดยเฉพาะ การตรวจสอบความต�องการของสมาชิกและการเปyดใจรับฟJงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน   กล�าวโดยสรุป องค5ประกอบของเครือข�ายควรประกอบด�วย 1) มีสมาชิกเครือข�าย ซ่ึงถือเป,นองค5ประกอบเบื้องต�นของความเป,นเครือข�าย และเป,นองค5ประกอบหลักท่ีก�อให�เกิดความเป,น



35  เครือข�าย 2) มีจุดมุ�งหมาย มีวิสัยทัศน5ร�วมกัน เป,นการมองเห็นภาพของจุดหมายในอนาคตร�วมกันระหว�างสมาชิกในกลุ�มท่ีรับรู�เข�าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเปTาหมายท่ีจะไปด�วยกันจนทําให�กระบวนการเคลื่อนไหวมีพลังและเกิดเอกภาพ 3) การมีส�วนร�วมและการแลกเปลี่ยน ในองค5ประกอบของความเป,นเครือข�ายจะต�องมีการพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ 4) การมีผลประโยชน5และมีความสนใจร�วมกัน เช�น เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก�าวหน�า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ และ 5) ระบบความสัมพันธ5และการสื่อสาร เป,นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อเครือข�าย ได�แก� ข�อมูลและการสื่อสารระหว�างกันท้ังการสื่อสารระหว�างปJจเจกบุคคล กลุ�มกับกลุ�ม และระหว�างเครือข�ายกับเครือข�าย    13. กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข/าย    สุทิตย5  อาภากโร (2547: 18-19) ได�กล�าวถึงกระบวนการทํางานของเครือข�ายต�าง ๆ ว�ามีลักษณะร�วมกันใน 4 ประเด็น คือ     1. กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสู�หน�วยใหญ�      2. การรักษาสัมพันธภาพท่ีสร�างความรู� ความหมาย และโลกทัศน5ร�วมกัน      3. การเสริมสร�างกระบวนการเรียนรู�และการปรับตัว      4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพ่ือสร�างกระบวนการทางนวัตกรรม และวาทกรรมในการพัฒนา    จะเห็นได�ว�า กระบวนการทํางานของเครือข�ายดังกล�าวเป,นกลยุทธ5ท่ีสําคัญ ในการประสานความร�วมมือ เป,นการทํางานด�วยถ�อยทีถ�อยอาศัยระหว�างสมาชิกและภาคีร�วม โดยมีจุดเริ่มต�นจากการทํางานในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็ก ๆ แล�วขยายกระบวนการเป,นเครือข�ายท่ีกว�างขวางออกไป พร�อมท้ังแสวงหาความรู�ใหม� วิธีการใหม�ท่ีเหมาะสมกว�าโดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหม�เป,นเครื่องมือท่ีจะสร�างความหมายและความสัมพันธ5ท่ีดีต�อกัน    สําหรับ ศิริกาญจน5 โกสุมภ5 (2548: 87-88) ได�สรุปกระบวนการมีส�วนร�วมประกอบด�วย        8 ข้ันตอน ได�แก� 1) การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน 2) การสร�างความสัมพันธ5กับชุมชน 3) การสร�างเครือข�ายของกลุ�ม 4) การสร�างกิจกรรม 5) การต�อรองเพ่ือการทํากิจกรรม 6) การต�อรองเพ่ือการดําเนินกิจกรรม 7) การร�วมกันประเมินผลการดําเนินงาน และ 8) การร�วมกันรับผลประโยชน5จากการดําเนินการ    ส�วน โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980) ได�จําแนกกระบวนการมี   ส�วนร�วมออกเป,น 4 ระดับ คือ 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส�วนร�วม   ในการดําเนินการ (Implementation) 3) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 (Benefit) 4) การมี  ส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation)    ในขณะท่ี เชฟเฟอร5 (Shaeffer, 1994) ได�ระบุกิจกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงกระบวนการ  มีส�วนร�วมท่ีสามารถนําไป ประยุกต5ในบริบทการจัดการศึกษา ดังนี้ 1) การรวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห5และพิจารณาข�อมูลสภาพปJญหา 2) กําหนดนิยามจัดลําดับความสําคัญของปJญหาและ



36  กําหนดเปTาหมาย 3) การประเมินความเป,นไปได�ของข�อมูล 4) การตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินงาน 5) การออกแบบ ยุทธศาสตร5เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุผล 5) การออกแบบยุทธศาสตร5เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุผล การจัดสรรงานและความรับผิดชอบให�กับทีมงาน 6) การปฏิบัติตามแผนงาน 7) การตรวจสอบ ความก�าวหน�าของแผนงาน และ 8) การประเมินผลลัพธ5และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   กล�าวโดยสรุปกระบวนการปฏิบัติงานของเครือข�าย ประกอบด�วย 7 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดวิสัยทัศน5  2) กําหนดเปTาหมาย 3) กําหนดวิธีการสื่อสาร 4) กําหนดบทบาทหน�าท่ี 5) วางระบบการประเมินผล 6) ให�ความรู�ความเข�าใจ และ 7) พัฒนาแผนปฏิบัติการ   14. การพัฒนาระบบภาคีเครอืข/าย      จีรวิทย5  ม่ันคงวัฒนะ (2558: 24-27) กล�าวว�า ภาคีเครือข�าย หมายถึง กลุ�มบุคคล องค5กรท่ีมีเปTาหมายร�วมกัน มารวมตัวกันด�วยความสมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมให�บรรลุเปTาหมาย (ร�วมคิด/วางแผน ร�วมทํา ร�วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ5แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู�ร�วมกันอย�างต�อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา โดยเน�นการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมท้ังส�งเสริมสนับสนุนให�มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับต�าง ๆ ตามแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาแบบเครือข�ายมีส�วนร�วมจึงได�มีนโยบายจัดต้ังกลุ�มเครือข�ายเพ่ือการจัดการศึกษาร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตัวชี้วัดความเข�มแข็งของภาคีเครือข�าย ประกอบด�วย          - มีเปTาหมายร�วมกันชัดเจน - มีระบบบริหารจัดการท่ีดี - มีกิจกรรมร�วมกันอย�างต�อเนื่อง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน - มีการไหลเวียนข�อมูลข�าวสารอย�างต�อเนื่อง - มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการทํางานเครือข�าย - มีการสรุปบทเรียนร�วมกัน (เพ่ือจัดทําแผนปOต�อไป)   นอกจากนี้ในการทํางานร�วมกันกับหน�วยงานหรือองค5กรอ่ืนในลักษณะของเครือข�ายย�อมข้ึนอยู�กับระดับของความร�วมมือคือ    1. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง วิธีซ่ึงคนจํานวนมาก มาร�วมกันทํางานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค5ตามท่ีได�ตกลงกันไว� โดยกําหนดกิจกรรมต�าง ๆ ออกเป,นหมวดหมู� เพ่ือมอบหมายให�ผู�รับผิดชอบปฏิบัติด�วยความสามัคคี สมานฉันท5 และมีประสิทธิภาพท่ีสุด หรืออาจกล�าวได�ว�าการประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีฝVายต�าง ๆ ร�วมมือปฏิบัติงานเป,นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือให�งานหรือกิจกรรมดําเนินไปอย�างราบรื่นสอดคล�องกับวัตถุประสงค5 และนโยบายขององค5กรนั้นอย�างสมานฉันท5  



37    2. ความร�วมมือ (Cooperation) หมายถึง ความเต็มใจของแต�ละคนในการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือไปสู�เปTาหมายใดเปTาหมายหนึ่ง ตามเปTาหมายขององค5การหรือหน�วยงานความร�วมมือจะเป,นการท่ีฝVายใดฝVายหนึ่งเป,น “เจ�าของหรือเจ�าภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล�วขอให�ฝVายอ่ืนเข�ามาร�วม มีลักษณะเกิดข้ึนเป,นครั้ง ๆ ไปไม�มุ�งความต�อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างผู�เข�าร�วมกิจกรรม แต�มุ�งจะให�กิจกรรมนั้น ๆ แล�วเสร็จตามความต�องการของฝVายเจ�าของงาน ความร�วมมือเป,นการช�วยเหลือด�วยความสมัครใจ แม�จะไม�มีหน�าท่ีโดยตรง อาจจะทําเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต�างเวลาก็ได� แม�กระท่ังอาจให�ความร�วมมือทําบางเรื่องบางเวลา   3. การทํางานร�วมกัน (Collaboration) หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไป หรือองค5กรต้ังแต� 2 องค5กรข้ึนไป มาทํางานร�วมกัน มีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ�ม และรับรู�ว�าตนเป,น    ส�วนหนึ่งของกลุ�มตามโครงสร�างท่ีมีอยู�ในองค5กร รวมท้ังเข�าใจวัตถุประสงค5ของการทํางานร�วมกัน เพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมายเดียวกันอย�างมีประสิทธิภาพ และผู�ปฏิบัติงาน ต�างก็เกิดความพอใจในการทํางานนั้น   4. การมีส�วนร�วม (Participation) หมายถึง การท่ีสมาชิกทุกคนของหน�วยงานหรือองค5กร ร�วมกันดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง โดยมีลักษณะของกระบวนการ (Process) มีข้ันตอนท่ีมุ�งหมายจะให�เกิดการเรียนรู� (Learning) อย�างต�อเนื่อง มีพลวัต (Dynamic) กล�าวคือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ มีการแก�ปJญหา การร�วมกันกําหนดแผนงานใหม� ๆ เพ่ือสร�างความยั่งยืนในความสัมพันธ5ของทุกฝVายท่ีเข�าร�วมดําเนินการ การมีส�วนร�วมก�อให�เกิดผลดีต�อการขับเคลื่อนองค5กรหรือเครือข�าย ผู�ท่ีเข�ามามีส�วนร�วมย�อมเกิดความภาคภูมิใจท่ีได�เป,นส�วนหนึ่งของการบริหาร และท่ีสําคัญผู�ท่ีมีส�วนร�วมจะมีความรู�สึกเป,นเจ�าของเครือข�าย ความรู�สึกเป,นเจ�าของจะเป,นพลังในการขับเคลื่อนเครือข�ายท่ีดีท่ีสุด   กล�าวโดยสรุป การพัฒนาระบบภาคีเครือข�าย เป,นการรวมกลุ�มบุคคล องค5กรท่ีมีเปTาหมายร�วมกันมารวมตัวกันด�วยความสมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมให�บรรลุ เปTาหมาย โดยมีความสัมพันธ5แนวราบ มีความเสมอภาคและมีตัวชี้วัดความเข�มแข็งของภาคีเครือข�าย รวมท้ังมีการประสานงาน (Coordination) ความร�วมมือ (Cooperation) การทํางานร�วมกัน (Collaboration) และการมีส�วนร�วม (Participation)   15. แนวคิดเก่ียวกับความร/วมมือ       ความร�วมมือ (Collaboration) เป,นคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําให�การทํางานร�วมกันหรือการทํางานเป,นทีมประสบความสําเร็จ ความร�วมมือจึงเป,นคุณลักษณะท่ีกลุ�มทีมหรือองค5กรพึงปรารถนา ซ่ึงหมายถึงการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน การร�วมมือกัน การร�วมรู� ร�วมคิด การทํางานร�วมกับผู�อ่ืนเพ่ือสร�างบางสิ่งบางอย�างร�วมกัน ครอว5เธอร5 (Crowther, 1996: 273) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพบว�า ความร�วมมือเป,นพฤติกรรมการทํางานร�วมกันของบุคคล กลุ�มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร�วมมือขององค5กร ซ่ึงประกอบด�วยการออกแบบและการจัดลําดับความสําคัญของเปTาหมาย เพ่ือนํามาทําแผนปฏิบัติการตามเปTาหมายท่ีกําหนดไว� รวมท้ังมีการ



38  ประเมินศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําผลมาใช�ในการปรับปรุงงานสมาชิกทุกคนต�องมีจิตสํานึกด�านความรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ5ในการทํางานของตน   ด�านแนวคิดของนักการศึกษาหลายท�านท่ีกล�าวไว�เก่ียวกับความร�วมมือ อย�างเช�น ลูคัส (Lucas, 1998) ให�ความหมายความร�วมมือในการทํางานขององค5กรว�า เป,นการทํางานร�วมกันระหว�างบุคคลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความต�องการของบุคคล หรือความต�องการขององค5กรในการร�วมกันรับผิดชอบงาน มีการร�วมมือกันของบุคคล มีการสร�างเครือข�ายการทํางาน มีกลุ�มร�วมมือสมาชิกมีการวิเคราะห5วิจารณ5ตนเอง และรู�สึกว�าตนได�รับความไว�วางใจจากผู�อ่ืน ส�วน ร็อบบินส5 และฟyนเลย5 (Robbins & Finley, 1998) ให�ความหมายของความร�วมมือในการทํางานโดยเน�นความสําคัญว�า   ทุกผ�ายจะให�การช�วยเหลือกันเพ่ือให�ได�ประโยชน5ร�วมกัน และสามารถทําให�ทีมคงอยู�ได�เพ่ือรักษาผลประโยชน5ร�วมกัน สอดคล�องกับ มาร5ติน (Martin, 1999) ท่ีเสนอว�า ความร�วมมือในการทํางานไม�ใช�กระบวนการทํางานแต�เป,นการสร�างความสัมพันธ5ของบุคคล (Human Relationship) ในการทํางานร�วมกันของบุคคล   กล�าวโดยสรุป ความร�วมมือในการทํางาน หมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไปมาปฏิบัติการทํางานร�วมกัน อาจร�วมมือกันอย�างเป,นทางการหรือไม�เป,นทางการเพ่ือให�ได�รับผลประโยชน5ร�วมกัน โดยอาจไม�ต�องทําวาระการประชุมร�วมกัน การทํางานร�วมกันดังกล�าวนี้         จะประกอบด�วย การวางแผนกําหนดเปTาหมาย ทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามท่ีกําหนด โดยสมาชิกทุกคนต�องมีจิตสํานึกด�านความรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ร�วมกันแก�ปJญหาท่ีเกิดข้ึน สร�างพลัง และการช�วยเหลือกัน  15.1 องค"ประกอบและตัวบ/งช้ีของความร/วมมือ         เก่ียวกับองค5ประกอบและตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ เกรเฮม และไรท5 (Graham & Wright, 1999) ได�ศึกษาความหมายของความร�วมมือจากการสอบถามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ โดยการศึกษาว�าจะนําความร�วมมือสู�การปฏิบัติได�อย�างไร รวมท้ังได�นําผลท่ีได�จากการสัมภาษณ5มาใช�ในการสร�างตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ สร�างแบบวัดความร�วมมือผลการวิจัยสรุปได�ว�า ความมือหมายถึง การทํางานร�วมกันและการมีส�วนร�วมในกิจกรรม การวางแผน การแบ�งปJน และการบรรลุเปTาหมายของกิจกรรม ส�วนตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การแบ�งปJน (Sharing) และ 3) การดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ เปTาหมาย (Goal Achieving Activities) ส�วน เวลท5 และทัลเบิร5ท (Weltch and Tulbert, 2000) ได�ทําวิจัยและสรุปว�า องค5ประกอบของความร�วมมือมี 4 องค5ประกอบ ได�แก� 1) การประนีประนอมเพ่ือให�เกิดการเคาระความคิดใหม�และการเปลี่ยนแปลง 2) การสื่อสารท่ีประกอบด�วยการฟJงและการเสนอความคิด ความรู�สึก 3) การแก�ปJญหาท่ีมีการระบุความต�องการ ความจําเป,น การระดมสมอง การปรับสิ่งท่ีได�เพ่ือใช�ในการสร�างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ ในขณะท่ี เมซา พับลิซ สกูล (Mesa Public School, 2003) เสนอว�า ตัวบ�งชี้ของความร�วมมือประกอบด�วย 1) การค�นคว�า และ



39  รวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต�อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน�าท่ี 4) การมีส�วนร�วมในการประชุมกลุ�ม และ 5) การร�วมมือกับทีม นอกจากนี้ พลีเมาท5 สเตท ยูนิเวอร5ซิต้ี (Plymouth State University, 2003) กล�าวถึงการร�วมมือว�า เป,นความสามารถในการสนับสนุนเพ่ือนร�วมงานและทํางานกับผู�อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ�งไปสู�เปTาหมายร�วมกันและตัวบ�งชี้ของความร�วมมือประกอบด�วย 1) ความมุ�งม่ันพยายามท่ีจะร�วมมือ 2) การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารท่ีแสดงการเคารพผู�อ่ืน 3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร�วมกันของกลุ�ม การตระหนักและรับรู�งานของผู� อ่ืน 4) การต้ังเปTาหมายและจัดลําดับความสําคัญร�วมกับผู�อ่ืน และ 5) การทําตามสัญญาท่ีได�ให�ไว�กับผู�อ่ืน  กล�าวโดยสรุป องค5ประกอบและตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) การวางแผน   2) การดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเปTาหมาย 3) การปฏิบัติตามหน�าท่ี 4) การประนีประนอมเพ่ือให�เกิดการเคาระความคิดใหม�และการเปลี่ยนแปลง 5) การสื่อสารท่ีประกอบด�วยการฟJงและการเสนอความคิด ความรู�สึก 6) การแก�ปJญหาท่ีมีการระบุความต�องการ ความจําเป,น การระดมสมอง การปรับสิ่งท่ีได�เพ่ือใช�ในการสร�างแผนปฏิบัติการ และการประเมิน 7) การมีส�วนร�วมในการประชุมกลุ�ม 8) การร�วมมือกับทีม 8) ความมุ�งม่ันพยายามท่ีจะร�วมมือ 9) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร�วมกันของกลุ�ม การตระหนักและรับรู�งานของผู�อ่ืน   15.2 การสร�างความร/วมมือ    ความร�วมมือ มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาองค5การสู�ความสําเร็จ เป,นสิ่งท่ีสามารถประยุกต5ใช�เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลในการสร�างความสัมพันธ5อย�างยั่งยืน ตลอดจนการใช�ทรัพยากรร�วมกันท้ังในระหว�างบุคคล ครอบครัวและเพ่ือนบ�าน การสร�างความร�วมมืออาจมีท้ังในระดับหุ�นส�วนแบบไม�เป,นทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสร�างความสัมพันธ5เชิงการร�วมมืออย�างจริงจังเป,น แบบแผน กล�าวได�ว�า ความร�วมมือเป,นการเปyดโอกาสในการสร�างความสัมพันธ5ส�งเสริมความเป,นเพ่ือนบ�าน ความเป,นชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน5ในการขยายขอบเขตการใช�ทรัพยากรร�วมกันด�วยการลดทอนความซํ้าซ�อน (กนกอร สมปราชญ5 และคณะ, 2553: 77-78) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้    ลําดับข้ันเพ่ือความสําเร็จในการสร�างความร�วมมือ (The Steps to Successful Collaboration) ความสําเร็จในการสร�างความร�วมมือ มีลําดับข้ันในการดําเนินการ ดังนี้        1. ระบุผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย (Identify Stakeholder) ความร�วมมือจะประสบผลสําเร็จได�ต�องมีการระบุถึงกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือจะได�ร�วมประชุมวางแผนกําหนดความต�องการ นิยาม เปTาหมายและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ซ่ึงจะทําให�เกิดประโยชน5สูงสุดจากความเป,นผู� เชี่ยวชาญในแต�ละด�านของผู� มีส�วนได�ส�วนเสียของแต�ละคน ซ่ึงถือได�ว�าเป,นทรัพยากรท่ี มีคุณประโยชน5ต�อการสร�างความร�วมมือ    2. การสนองเหตุผลและความต�องการในการมีส�วนร�วม (Have Collaborators State Their Reasons for Wanting to Participate) หลังจากการกําหนดผู� เป,นหุ�นส�วนความร�วมมือซ่ึงอาจอยู�ในรูปตัวแทนองค5การหรือครอบครัวชุมชนแล�ว ต�องทบทวนอยู�เสมอว�าความร�วมมือ



40  ท่ีดําเนินการอยู�ได�สนองความต�องการ โดยทําให�เกิดการแบ�งปJนทรัพยากรและ แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความต�องการและเปTาหมายของชุมชนแล�วหรือยัง    3. สร�างพันธสัญญาสู�เปTาหมายร�วมกัน (Get a Commitment to Stated Goals) ความร�วมมือท่ีเกิดจากการสั่งการ จะไม�ทําให�เกิดจิตสํานึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และหากปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการกําหนดเปTาหมาย จะทําให�โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการสร�างความร�วมมือมีน�อย ดังนั้นควรพิจารณาถึงข�อคําถามต�อไปนี้อยู�เสมอ คือ 1) ใครมีพันธะสัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 2) ใครคือผู�สนับสนุนหรือผู�ดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ 3) ทุกคน มีทักษะเฉพาะ มีอํานาจหรือมีความรู�ท่ีจะช�วยให�เกิดความร�วมมือหรือไม�          4) ครอบครัวและชุมชนจะได�รับประโยชน5จากการเมืองครั้งน้ีอย�างไร 5) เราเป,นหุ�นส�วนท่ีสะท�อนความต�องการท่ีหลากหลายของชุมชนหรือไม� 6) ประโยชน5ของความร�วมมือจะมีความสําคัญกว�าค�าใช�จ�ายหรือไม� 7) เราเคยรู�มาก�อนหรือไม� ว�าเคยมีความร�วมมือระหว�างกลุ�มขององค5การและชุมชนในอดีต 8) ผู�บริโภคจะมีความสําคัญเท�ากับหุ�นส�วนใช�หรือไม� 9) องค5การแต�ละแห�งมีกลุ�มทีมงานท่ีพอเพียง และมีเงินทุนท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมความร�วมมืออย�างพอเพียงในการดําเนินการวันต�อวันใช�หรือไม� 10) สิ่งใดท่ีสังคมและผู�นําจะต�องมีต�อการสร�างความร�วมมือ    4. การกําหนดวิสัยทัศน5ร�วม (Establishing a Shared Vision) การสร�างความร�วมมือจะประสบความสําเร็จจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีภูมิหลังและมุมมองท่ีแตกต�างกัน อย�างไรก็ตามความหลากหลายอาจนํามาซ่ึงความขัดแย�งเก่ียวกับอํานาจและการควบคุม การหลอมรวมความร�วมมือทําได�ดังนี้ 1) ในระหว�างอภิปราย ต�องช�วยให�ผู�มีส�วนร�วมวิเคราะห5จุดแข็งและจุดอ�อนโดยปราศจากการสร�างอาณาจักรทางความคิดส�วนตนจนเกินไป 2) สร�างให�เกิดภาวะท่ีง�ายต�อการตัดสินใจด�วยคําถาม ได�แก� ผู�ร�วมมือจะรักษาความสมดุลระหว�างการมีส�วนร�วมและความรับผิดชอบได�อย�างไร ผู�ร�วมมือจะย�อนกลับมาประเมินและจะประสบผลสําเร็จได�อย�างไร จะได�ฉลองความสําเร็จหรือไม� และจะทําอย�างไร ผู�ร�วมมือทุกคนมีความรู�สึกว�าได�รับการแบ�งปJนอํานาจใช�หรือไม� และประสบการณ5ใดท่ีได�จากครอบครัวหรือเพ่ือนบ�านท่ีได�นํามาใช�ในการวางแผนสร�างความร�วมมือ      3) สร�างการยอมรับในนิยาม วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาคําถามได�แก� กิจกรรมท่ีดําเนินอยู�เป,นการให�โอกาสในการมีส�วนร�วมพอเพียงแล�วใช�หรือไม� ทุกคนมีอํานาจในการตัดสินใจใช�หรือไม� ทุกคนมีความเข�าใจอย�างแจ�มชัดต�อพันธะสัญญาแล�วใช�หรือไม� การประชุมดําเนินไปอย�างไร และจะมีการสื่อสารข�อสนเทศเก่ียวกับความร�วมมือในการดําเนินงาน และพันธกิจต�างๆ ใช�หรือไม�   4) สร�างและประกาศพันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน5และเปTาหมายร�วมโดยการเน�นย้ําด�วยคําถามได�แก� ใครคือผู�ท่ีจะปฏิบัติตามพันธกิจเหล�านี้ สิ่งใดบ�างท่ีต�องเตรียมการ และอะไรคือความปรารถนาของหุ�นส�วนทุกคน 5) กําหนดวิธีการติดต�อสื่อสารระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังในรูปแบบท่ีเป,นทางการหรือไม�เป,นทางการ ในขณะเดียวกันจะต�องมีการกําหนดเวลาในการพบปะสังสรรค5อย�างไม�เป,นทางการระหว�างหุ�นส�วนต�างๆ มีการกําหนดกลไกให�เกิดการแลกเปลี่ยนข�าวสาร มีการสร�างบรรยากาศท่ีเป,นการให�เสรีภาพในการใช�ภาวะผู�นําของหุ�นส�วนทุกคน 6) ให�โอกาสทุกคนแลกเปลี่ยน



41  ข�าวสารการประชุม มีการเลือกประเด็นท่ีเป,นแนวคิดของแต�ละคนมาสื่อสารและอภิปรายเพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ัน   5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร5ความร�วมมือ (Developing a Collaborative Strategic Plan) การวางแผนยุทธศาสตร5เป,นการกําหนดเปTาหมายเพ่ือให�เกิดความสําเร็จระยะยาวภายในสองถึงสี่ปO ในท่ีประชุมผู�มีส�วนร�วมทุกคน ต�องร�วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งท่ีเป,นความวิตกกังวล และร�วมกันร�างแผนยุทธศาสตร5 โดยคํานึงถึงความใส�ใจต�อทรัพยากรท่ีขาดแคลน เน�นมุมมองท่ีหลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค5ประกอบต�างๆท่ีจะเกิดผลต�อองค5การและเพ่ือนบ�าน ส�งเสริมให�เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริการจัดการ โดยการรับฟJงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน สร�างพันธะสัญญาความร�วมมือในการสร�างพันธกิจและเปTาหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ�อนของหุ�นส�วนทุกคน   6. การกําหนดข�อปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สามารถร�วมกําหนดข�อปฏิบัติบางส�วนในการประชุม ซ่ึงอาจเป,นเพียงเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือเรื่องท่ีจําเป,น ได�แก� 1) เริ่มประชุมตามวาระท่ีกําหนดให� และมีเวลาเพียงพอต�อการอภิปรายในแต�ละประเด็น 2) เริ่มต�นและสิ้นสุดการประชุมอย�างตรงต�อเวลา และ 3) การใช�ภาวะผู�นําให�เกิดประสิทธิผลเป,นกุญแจสําคัญท่ีจะดําเนินการในทุกข้ันตอน ซ่ึงผู�นําจะต�องใช�ความพยายามอย�างสูงเพ่ือแสวงหาข�อตกลงร�วมกันของตัวแทนกลุ�มต�าง ๆ   7. การสร�างข�อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about Decision Making) ข�อขัดแย�งต�าง ๆ เป,นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได�ท่ีจะต�องเกิดข้ึน ดังนั้นการสร�างความ ร�วมมือจึง ถือเป,นสิ่งท�าทาย การย�อนกลับไปทบทวนเพ่ือหาคําตอบของข�อขัดแย�งและทักษะการสร�าง ข�อตกลงร�วมกันเป,นกุญแจสู�ความสําเร็จการให�ความไว�วางใจเป,นสิ่งท่ีมีความสําคัญ หากปราศจากความไว�วางใจแล�วหุ�นส�วนทุกคนจะไม�ยอมเปyดเผยความคิดเห็นส�วนตัว นอกจากความไว�วางใจ แล�วยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีกท่ีจะส�งเสริมให�เกิดข�อตกลงร�วมกัน ได�แก� 1) การสร�างความสัมพันธ5โดย กําหนดให�มีช�วงเวลาเป,นระยะ ๆ ในการร�วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข�องใจหรือการยกย�อง ชมเชย 2) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดเปTาหมายท่ัว ๆ ไป และมีการกําหนดวาระท่ีจะสะท�อนผล ของการปฏิบัติตามจุดประสงค5นั้น 3) สื่อสารข�อมูลอย�างท่ัวถึงเพ่ือให�ทุกคนได�ศึกษาทบทวนและนําไปสู�ข�อสรุปในท่ีประชุม และ 4) การแสดงความยินดีกับความสําเร็จหลังสิ้นสุดการทํางานเพราะเป,นสิ่งท่ีจําเป,นอย�างหนึ่งต�อการสร�างทีมงาน   กล�าวโดยสรุป การสร�างความร�วมมืออาจกระทําได�ท้ังในระดับหุ�นส�วนแบบไม�เป,นทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสร�างความสัมพันธ5เชิงการร�วมมืออย�างจริงจังเป,นแบบแผน กล�าวได�ว�า ความร�วมมือเป,นการเปyดโอกาสในการสร�างความสัมพันธ5ส�งเสริมความเป,นเพ่ือนบ�าน ความเป,นชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน5 ในการขยายขอบเขตการใช�ทรัพยากรร�วมกันด�วยการลดทอนความซํ้าซ�อน ซ่ึงความสําเร็จในการสร�างความร�วมมือ สรุปลําดับข้ันในการดําเนินการ ได�แก� 1) ระบุผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 2) การสนองเหตุผลและความต�องการในการมีส�วนร�วม 3) สร�าง  



42  พันธสัญญาสู�เปTาหมายร�วมกัน 4) การกําหนดวิสัยทัศน5ร�วม 5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร5ความร�วมมือ 6) การกําหนดข�อปฏิบัติในการประชุม และ 7) การสร�างข�อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการตัดสินใจ    16. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยองค"คณะบุคคล       องค5คณะบุคคล (Commission) คือ บุคลากรในกลุ�มทํางาน กับองค5คณะบุคคลท่ีเป,นคณะกรรมการท่ีปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ีให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนักการศึกษาได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานโดยองค5คณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการหรือการทํางานเป,นกลุ�มเป,นคณะ ดังเช�น ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ5 (2549: 6) ได�กล�าวว�า การบริหารงานโดยองค5คณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข�าไปร�วมรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต�าง ๆ ไว�เป,นบรรทัดฐาน เพ่ือให�ฝVายปฏิบัตินําไปปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ ของหน�วยงานให�บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย�างมีประสิทธิผล    สําหรับ พิษณุ ตุลสุข (2548: 29-31) กล�าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว�า เป,นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหรือผู�ได�รับผลกระทบจากการบริหารจะเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดวัตถุประสงค5ของการดําเนินการเพ่ือให�เกิดผลตามวัตถุประสงค5และร�วมรับผิดชอบต�อผลลัพธ5และผลกระทบของการดําเนินการด�วย  ดังนี้    1. ความหมายการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ        การบริหารในรูปคณะกรรมการ คือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข�าไปร�วมกันรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต�าง ๆ ไว�เป,นบรรทัดฐาน เพ่ือให�ฝVายปฏิบัตินําไปปฏิบัติก�อให�ภารกิจต�าง ๆ ของหน�วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย�างมีประสิทธิภาพ การมีส�วนร�วมดังกล�าว อาจดําเนินการได� 2 ช�องทาง คือ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�าไปร�วมเป,นคณะกรรมการในการบริหารโดยตรง หรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุ�มของตนเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมหรือเป,นคณะกรรมการทางการบริหารนั้น ๆ แทนสมาชิกเพ่ือให�การบริหารสามารถสนองตอบความต�องการของลูกค�าหรือผู�รับบริการได�มากท่ีสุด    2. องค5ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการ        องค5ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการเปyดโอกาสให�คณะกรรมการได�ใช�ดุลยพินิจตัดสินใจจากการอภิปรายถึงเหตุผลการดําเนินการประกอบข�อมูล ข�อเท็จจริง จึงไม�ข้ึนอยู�กับความเชื่อหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของการใช�ดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมีความเสี่ยงน�อยแต�มีข�อจํากัด คือ ความล�าช�าในการดําเนินการ องค5ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้       2.1 ประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน ได�มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการท่ีเป,นฝVายตัวแทนฝVายต�าง ๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสําคัญต�อการควบคุมให�การประชุมเพ่ือการตัดสินใจในด�านต�าง ๆ เป,นไปได�อย�างมีคุณภาพ จึงควรเป,นบุคคลท่ีมีประสบการณ5ทางการบริหารเป,นท่ียอมรับของกรรมการท่ัวไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 



43        2.2 รองประธานคณะกรรมการ  จํานวน 1 คน ได�มาเช�นเดียวกับประธานคณะ กรรมการ เพ่ือทําหน�าท่ีแทนประธานกรรมการ เม่ือประธานคณะกรรมการไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติงานได�       2.3 กรรมการมาจากตัวแทนของฝVายต�าง ๆ ในชุมชนและท�องถ่ินรวมถึงกรรมการโดยตําแหน�งแต�งต้ังข�าราชการประจําด�วย จํานวนกรรมการจะข้ึนอยู�กับข�อกําหนดในกฎกระทรวง เป,นหลัก     2.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คนต�อ 1 คณะกรรมการ มาจากฝVายข�าราชการประจําหรือจากกรรมการโดยตําแหน�ง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษาหรือผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เนื่องจากต�องจัดเตรียมการประชุมและนําการประชุมไปสู�การปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบต�อความ สําเร็จหรือความล�มเหลวของการบริหารอีกด�วย   3. หลักการบริหารแบบคณะกรรมการ       ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลของการบริหารโดยคณะกรรมการ ต�องใช�หลักการประชาธิปไตยเป,นหลักในการบริหาร ดังนี้     3.1 ต�องมีหลักเกณฑ5 ระเบียบ ข�อบังคับหรือกฎเกณฑ5ต�าง ๆ เป,นตัวกําหนดบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ เพ่ือให�กิจกรรมการบริหารเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ไม�ล�วงเกินหรือละเมิดในสิทธิหรือภารกิจท่ีเป,นบทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษาหรือครูผู�ปฏิบัติ    3.2 ต�องมีความรับผิดชอบต�อคณะกรรมการหรือภารกิจท่ีปฏิบัติเพราะการทํากิจกรรมและการใช�ดุลยพินิจต�องใช�การปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะกรรมการไม�มีความรับผิดชอบ อาจทําให�กิจกรรมล�าช�าหรือปฏิบัติไม�ได�ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด    3.3 คณะกรรมการต�องถือประโยชน5ต�อส�วนรวมเป,นหลัก เพราะคณะกรรมการเป,นตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝVายคาดหวังในความเป,นกลางและการก�อให�เกิดผลประโยชน5ต�อส�วนรวมในทุกกิจกรรมท่ีบริหาร    3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต�อภารกิจของหน�วยงานท่ีเป,นคณะกรรมการต�องไม�เข�าไปเพ่ือแสวงหาอํานาจหรือผลประโยชน5ให�แก�ตนเอง เพราะผลแห�งการบริหารท่ีไม�บริสุทธิ์ใจจะก�อให�เกิดความเสียหายแก�ทุกคนโดยรวม และทําให�ระบบงานด�านต�าง ๆ ในสถานศึกษาเสียหาย ไปด�วย   4. แนวทางของผู�บริหารในการบริหารในรูปคณะกรรมการ     ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ5 (2549: 2-3) กล�าวถึง แนวทางของผู�บริหารในการบริหารโดยคณะกรรมการว�าเป,นเรื่องค�อนข�างใหญ� ผู�เก่ียวข�องหรือคณะกรรมการอาจสับสนในการใช�อํานาจและอาจก�อให�เกิดปJญหาต�าง ๆ ตามได� จึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้     4.1 การบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝVาย ดังนี้      4.1.1 ฝVายสํานักงาน เป,นฝVายปฏิบัติการประจําและทําหน�าท่ีบริหารงานโดยตรง      4.1.2 ฝVายคณะกรรมการ เป,นฝVายบริหารงานทางอ�อม ใช�อํานาจบริหารทางการประชุม วินัจฉัย ตัดสินใจ หรือกําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือให�ฝVายสํานักงานนําไปดําเนินการ 



44      4.2 บทบาทของฝVายสํานักงานและฝVายคณะกรรมการถูกกําหนดไว�ชัดเจน ต�องยึดถือบทบาทหน�าท่ีตามท่ีระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หากไม�เข�าใจในบทบาทและอํานาจหน�าท่ีจะเกิดความขัดแย�งในการปฏิบัติได�      4.3 ฝVายสํานักงานและฝVายคณะกรรมการต�องประสานการทํางานให�เข�ากัน โดยยึดจุดหมายปลายทาง คือ ผลสําเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน5ต�อผู�รับบริการและประชาชนเป,นหลัก      4.4 การใช�อํานาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใด ๆ จะต้ังอยู�บนพ้ืนฐานแห�งความเป,นเหตุเป,นผล ความถูกต�อง ท้ังนี้ต�องใช�การ ประนีประนอมเป,นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใช�มติหรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องต�าง ๆ จะเหมาะสมยิ่ง เพราะสังคมของคณะกรรมการมีลักษณะคับแคบ ไม�ควรเกิดความเสียหน�าหรือแพ�ชนะกันในท่ีประชุม      4.5 ผู�บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต�องมีทีมงานรวบรวมข�อมูล ข�อเท็จจริงเสนอต�อท่ีประชุม พร�อมชี้แจงเหตุผลท่ีชัดเจนด�วย    ในขณะท่ี สนธิรัก เทพเรณู  (2552) ได�กล�าวว�า การทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือองค5คณะบุคคลหรือการทํางานเป,นกลุ�มเป,นคณะเชื่อกันว�าสามารถสร�างประสิทธิภาพในการทํางานได�เป,นอย�างดี เพราะเป,นการระดมสติปJญญาความคิดและประสบการณ5ของบุคคลหลายคนเพ่ือพิจารณาปJญหาตัดสินหรือหาข�อยุติอย�างมีเหตุผลและโดยหลักวิชาการ คณะกรรมการซ่ึงได�รับการแต�งต้ังหรือดําเนินการอย�างถูกต�องจะมีลักษณะเป,นการกระจายอํานาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย ขจัดความคิดท่ีเป,นปฏิปJกษ5ด�วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน ตลอดจนเป,นการหาผลลัพธ5แบบประชาธิปไตยในกรณีท่ีไม�สามารถทํานายผลล�วงหน�าได�  หรือในกรณีท่ีมีความจําเป,นต�องตัดสินใจแก�ปJญหาสําหรับเรื่องท่ีมีอิทธิพลหรืออํานาจของผู�มีผลประโยชน5เข�ามาเก่ียวข�องซ่ึงบุคคลคนเดียวไม�กล�าตัดสินใจหรือไม�เหมาะท่ีจะตัดสินใจ นอกจากนี้การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ยังเป,นการสร�างความร�วมมือและการประสานงานท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถปTองกันความลําเอียงท่ีจะพึงมีข้ึนได� ส�วนผลเสียท่ีได�รับจากการดําเนินงานนั้น คือ ทําให�การดําเนินงานล�าช�า สิ้นเปลือง ท้ังงานและเวลา ท้ังยังขาดผู�รับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต�องรับผิดชอบในผลงานอย�างแท�จริง กล�าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต�องรับผิดชอบร�วมกันแต�สิ่งใดก็ตามถ�าถือว�าเป,นความรับผิดชอบของทุกคนแล�วมักดูเหมือนว�าไม�มีผู�ใดรับผิดชอบเลย                   เลขานุการคณะกรรมการและคณะเจ�าหน�าท่ี ถือเป,นกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการทํางานของคณะกรรมการ ให�บรรลุผลตามเปTาหมายหรือวัตถุประสงค5ในการแต�งต้ังคณะ กรรมการตามท่ีระบุไว�  โดยจะต�องมีการตระเตรียมและปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ซ่ึงในเบื้องต�นต�องมีการรวบรวมและวิเคราะห5ข�อมูลในด�านนโยบาย ทิศทางหรือแนวโน�มในอนาคต โอกาส ข�อจํากัดและกลยุทธ5การปฏิบัติงานในภาพรวมและเฉพาะกรณีตลอดจนทางเลือกสําหรับการตัดสินใจพ้ืนฐาน มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะนําเข�าหารือในคณะ 



45  กรรมการวางแผนจัดทําปฏิทินเรื่องท่ีจะพิจารณาไว�ล�วงหน�า เสนอแต�งต้ังคณะทํางานศึกษาวิเคราะห5เรื่องสําคัญ ๆ ก�อนนําเข�าสู�ท่ีประชุม จัดเตรียมเอกสารสรุปประเด็นสําคัญและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข�อง นําส�งให�คณะกรรมการศึกษาเป,นการล�วงหน�า ก�อนการประชุมอย�างน�อย 3 - 7 วัน ชี้แจงรายละเอียดเปTาหมาย หรือความต�องการในการพิจารณาประเด็นสําคัญต�าง ๆ ให�ประธานกรรมการทราบก�อนการประชุมทุกครั้ง กรณีท่ีรับทราบภายในหรือคาดคะเนว�ากรรมการมีความคิดเห็นแปลกแยกกันเป,นกลุ�มควรชี้แจงทําความเข�าใจในประเด็นสําคัญอย�างไม�เป,นทางการกับกรรมการบางกลุ�ม  ท่ีคาดว�าจะทําให�ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเปTาหมายท่ีต�องการ และการประชุมจะรวนเร ล�าช�า  ท้ังนี้หากไม�มีข�อขัดข�อจําเป,นจริง ๆ เลขานุการต�องนําเสนอเรื่องต�อท่ีประชุมด�วยตนเอง โดยพยายามสรุปประเด็นให�ชัดเจน กะทัดรัดและเข�าใจง�ายรวมท้ังนําเทคโนโลยีสมัยใหม� เข�ามาช�วยสนับสนุน  ทีมเลขานุการต�องมีการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบ ซักซ�อมสนับสนุนและประสานการปฏิบัติอย�างเป,นระบบ ท้ังด�านงานเอกสาร เทคโนโลยี การนําเสนอ และการบันทึกรายงานการประชุม             นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝVายเลขานุการต�องนําบันทึกรายงานการประชุมมาตรวจสอบและวิเคราะห5ว�า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให�ฝVายเลขานุการหรือกรรมการท�านใดบ�าง และภารกิจดังกล�าวมีภารกิจท่ีฝVายเลขานุการต�องสนับสนุนหรือมีกําหนดการในการปฏิบัติให�แล�วเสร็จเม่ือใด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม และรวบรวมนําเสนอผลหรือปJญหาอุปสรรคต�อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต�อไป   กล�าวโดยสรุป การบริหารงานในรูปคณะกรรมการเป,นการใช�กลยุทธ5ตามแนวทางประชาธิปไตยให�กลุ�มบุคคลฝVายต�าง ๆ มีส�วนร�วมในทางความคิด การปฏิบัติ การกํากับติดตามผล การปฏิบัติ รวมท้ังแก�ไขปJญหาอุปสรรคร�วมกัน โดยกลไกสําคัญของการปฏิบัติ คือ การแต�งต้ังหรือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าไปรับผิดชอบทํางาน ต�องคํานึงถึงความรู�ความสามารถและการอุทิศเวลาการกําหนดอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ ต�องเข�าใจชัดเจนตรงกันสามารถปฏิบัติได�และบทบาทหน�าท่ีของกลุ�มบุคคลท่ีเป,นกรรมการโดยเฉพาะเลขานุการและคณะเจ�าหน�าท่ีเป,นบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งต�อความสําเร็จหรือความล�มเหลวท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจําเป,นต�องอาศัยบุคคลท่ีมีบุคลิกแห�งความเป,นผู�นํา มีวิสัยทัศน5 ท่ีกว�างไกล  มีการวิเคราะห5 และคาดคะเนผลด�วยความแม�นยํา ซ่ึงองค5ประกอบของคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือในครั้งนี้  ประกอบด�วย         1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  17. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส/วนร/วม    ปJจจุบันมีแนวคิดในการบริหารองค5การด�วยการบริหารแบบมีส�วนร�วมอย�างแพร�หลายเพราะเป,นแนวคิดท่ีสอดคล�องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของผู�ร�วมงานทุกระดับ สําหรับความหมายของการบริหารแบบมีส�วนร�วม องค5ประกอบของการบริหารแบบมีส�วนร�วม รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วม ประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วม และหลักการบริหารแบบมีส�วนร�วม มีนักวิชาการและนักทฤษฎีได�ให�ความหมายไว�หลายท�าน ดังนี ้



46   17.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส/วนร/วม       ดุจ5ลาห5 (Douglah, 1970: 90) ได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมว�า เป,นคําท่ีมีความหมายกว�างและใช�ในบริบทต�างกัน นักการศึกษาใช�คํานี้ในการอ�างอิงการมีส�วนร�วมในเหตุการณ5กิจกรรมหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร5ใช�คํานี้ในความหมายการเข�าร�วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช�ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ5กับบุคคลอ่ืน ๆ ส�วนกลุ�มอ่ืน ๆ ใช�คํานี้ในความหมายของการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจ สําหรับ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 6) ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมไว�ว�า การมีส�วนร�วมจะต�องประกอบด�วยการมีส�วนร�วมเก่ียวข�องของประชาชน 4 ประการ คือ (1) การมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจว�าจะทําอะไร และจะทําอย�างไร (2) มีส�วนในการดําเนินโครงการตัดสินใจว�า ในการให�ทรัพยากรสนับสนุนโครงการ การร�วมมือกับองค5กรหรือกลุ�มกิจกรรมเป,นการเฉพาะ (3) มีส�วนร�วมในการแบ�งปJนผลประโยชน5อันเกิดจากโครงการพัฒนาและ (4) มีส�วนร�วมในการประเมินโครงการ ส�วน บราวน5และโมเบิอร5ก (Brown and Moberg, 1980: 483) ได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมว�า เป,นกระบวนการซ่ึงบุคคลต้ังแต�สองคนข้ึนไป มีอิทธิพลซ่ึงกันและกันในการตัดสินใจท่ีจะส�งผลกระทบต�อพวกเขาในอนาคต โดยถูกกําหนดข้ึนอย�างเป,นทางการหรือไม�เป,นทางการก็ได� ในขณะท่ีกุสโตวา (Gustova, 1990: 4) ให�ความหมายว�า การมีส�วนร�วมเป,นกระบวนการท่ีบุคคลได�เข�าไปมีส�วนร�วมรับผิดชอบในกิจกรรม หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภายรวม ซ่ึงการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานเป,นส�วนท่ีต�องร�วมรับผิดขอบในการดําเนินงาน การประสานงานการบริหารงาน และการพัฒนางาน    หากจะพิจารณาในมุมมองของนักวิชาการไทย ก็มีความคิดท่ีคล�ายคลึงกัน โดยธงชัย สันติวงษ5 (2548: 138); จารุพงศ5 พลเดช (2550); ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 13); มานิต  โตเผือก (2549: 36) ได�ให�ความหมายว�า การบริหารแบบมีส�วนร�วม โดยสรุปว�า เป,นวิธีการท่ีผู�บริหารได�เปyดโอกาสให�บุคคลหรือประชาชนท่ีได�รับการแต�งต้ัง เข�ามามีส�วนร�วมในการร�วมทํา ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจในองค5การและมีอิสระกับกลุ�มท่ีจะตัดสินใจทํางานเองภายใต�เปTาหมายและนโยบายไว�อย�างกว�าง ๆ กระบวนการมีส�วนร�วมจะทําให�ทุกฝVายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงข้ึน ทําให�เกิดความคล�องตัวในการสร�างความสําเร็จในงาน  ทําให�เกิดการมีส�วนร�วมของพนักงานในการตัดสินใจในองค5กรท้ังท่ีเป,นเรื่องปกติและเรื่องสําคัญ พนักงานมีส�วนร�วมในการวางแผนต้ังเปTาหมาย การดําเนินการ แก�ปJญหา ตลอดจนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน พร�อมท้ังร�วมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัตินั้นด�วยซ่ึงทําให�เกิดประโยชน5แก�องค5การ องค5คณะบุคคล    และในส�วนของ ธีระ รุญเจริญ (2550: 206) ได�สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว�ว�าการท่ีผู�บริหารเปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานเข�ามีบทบาทในการพิจารณาปJญหาและตัดสินใจร�วมกันรวมถึงร�วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย�างเพ่ือประโยชน5ในการระดมกําลังความคิดเพ่ือแบ�งเบาภาระ หน�าท่ีของผู�บริหาร สอดคล�องกับ สันติ บุญภิรมย5 (2552: 59) ท่ีกล�าวว�าการบริหารแบบมีส�วนร�วม หมายถึง ผู�บริหารได�เปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานเข�ามามีบทบาทในการ



47  ช�วยเหลือการบริหารงานของผู�บริหารงานของผู�บริหารในลักษณะต�างๆ เพ่ือร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา ร�วมรับผิดขอบและร�วมชื่นชมยินดีในความสําเร็จขององค5กรหรือสมาชิกในองค5กรท่ีสังกัด และยังสอดคล�องกับ ชูทรัพย5 ภาวงศ5 (2551: 37) การมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนเข�ามา มีส�วนร�วมในการดําเนินงานในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง มีโอกาสในการตัดสินปJญหาของชุมชน หาวิธีแก�ไขปJญหาร�วมกัน ลงมือปฏิบัติ และทําการประเมินผลเพ่ือก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีได�กําหนดโดยประชาชน ซ่ึงถ�าเป,นในด�านการศึกษาการมีส�วนร�วมเป,นคณะกรรมการโรงเรียนร�วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน กําหนดปJญหาความต�องการร�วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติและประเมินผลร�วมกัน    นอกจากนี้ คริส อาร5กิรีส (Chris Argris, n.d อ�างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 165) กล�าวว�า การบริหารแบบมีส�วนร�วมเป,นการจูงใจให�ผู�ร�วมปฏิบัติงานในองค5กรได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ร�วมรับผิดขอบและร�วมมือในการพัฒนาองค5การท่ีปฏิบัติงานในองค5กรได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ร�วมรับผิดขอบและร�วมมือในการพัฒนาองค5การท่ีปฏิบัติอยู�ด�วยความเต็มใจการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานขององค5กรควรประกอบด�วยสาระสําคัญอย�างน�อย 3 ประการ คือ    1. การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค5กรย�อมมีความผูกพันกับองค5การท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู�และมีความปรารถนาท่ีจะได�มีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค5การแม�เพียงได�รับฟJงความคิดเห็นก็ทําให�รู�สึกว�าได�มีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค5กรแล�ว    2. การมีส�วนร�วมช�วยให�เกิดการยอมรับในเปTาหมาย เพราะนอกจากจะช�วยกระตุ�นให�สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล�วยังช�วยให�เกิดความช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหว�างกลุ�มสมาชิกและความร�วมมือนั้นจะแพร�ขยายไปท้ังองค5กรทําให�สมาชิกท้ังองค5กรมีเปTาหมายเดียวกัน การมีส�วนร�วมเป,นการยินยอมและพร�อมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเต็มใจซ่ึงจะมีผลท้ังทางใจ การยอมรับ   การสนับสนุนและผลต�อการปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ี    3. การมีส�วนร�วมช�วยให�เกิดความสํานึกในหน�าท่ีความรับผิดขอบ การท่ีบุคคลได�แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเปTาหมายเดียวกันจะช�วยกระตุ�นให�บุคคลเกิดความสํานึกในหน�าท่ี ความรับผิดขอบต�อการปฏิบัติงานขององค5กร     กล�าวโดยสรุปว�า การบริหารแบบมีส�วนร�วม หมายถึง การให�ทุกฝVายเข�ามามีส�วนร�วม  ในการร�วมคิด ร�วมวางแผน ร�วมปฏิบัติการ ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจ ร�วมรับผลประโยชน5 และร�วมประเมินผล มีอิสระกับกลุ�มท่ีจะตัดสินใจทํางานเองภายใต�เปTาหมายและนโยบายอย�างกว�าง ๆ กระบวนการมีส�วนร�วมจะทําให�ทุกฝVายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงข้ึน ทําให�เกิดความคล�องตัวในการสร�างความสําเร็จในงาน   17.2 องค"ประกอบของการบริหารแบบมีส/วนร/วม     แนวคิดท่ีสําคัญอย�างยิ่ง ในการท่ีจะทําให�เกิดการบริหารแบบมีส�วนร�วมข้ึนในองค5การหรือไม� คือ ผู�นํา จากแนวคิดของเฮ�าส5 (House: 1974) ผู�นําท่ีสามารถทําให�เกิดการบริหารแบบมีส�วนร�วมได�อย�างมีประสิทธิภาพ คือ ผู�นําท่ีมีพฤติกรรมดังต�อไปนี้ 



48   1) มีการแบ�งปJนข�าวสารข�อมูล (Sharing of Information) หมายถึง ปริมาณข�าวสารท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาได�รับ มีจํานวนมากน�อยเพียงใด และการใช�ข�อมูลในการบริหารมากน�อยเพียงใดและอย�างไร กับผู�มีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานกัน คนท่ีบุคลิกครอบงําเพ่ือไม�ให�มีอิทธิพลต�อผู�อ่ืน เอาใจใส�กับความคิดเห็นต�างๆ รวมท้ังข�อเท็จจริง และความรู�สึกของผู�ปฏิบัติงานท่ีไม�ค�อยแสดงออก ช�วยเหลือผู�ปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอ่ืน  2) การแบ�งปJนอํานาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผู�นํากระจายอํานาจไปสู�ผู�ใต�บังคับบัญชามีมากน�อยเพียงใด กระตุ�นให�มีการเสนอทางเลือกต�างๆ ชะลอการประเมินทางเลือกไว�จนกว�าจะเสนอออกมาหมดแล�ว ชี้แนะกระบวนการกลั่นกรองทางเลือกเลือกแนวทางแก�ไข การตัดสินใจต�องไม�เป,นระบบประจํา ซํ้าซาก (Routine) ข�อมูลในการตัดสินใจต�องไม�เป,นมาตรฐานเกินไปและไม�เป,นระบบศูนย5กลาง  3) กางแบ�งปJนอิทธิพล (Sharing of Influence) คือ การยอมรับในอิทธิพลของผู�ใต�บังคับบัญชามีมากน�อยเพียงใด ในการตัดสินใจแต�ละครั้งต�องให�เวลากับสมาชิกในการเข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจ ส�วนผู�ใต�บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพต�อเม่ือรู�ถึงความจําเป,นในเรื่องของเสรีภาพท่ีได�รับรูสึกถึงความชอบธรรมของตนต�อการเข�าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจรู�สึกลึกถึงความสามารถของตนในการเข�าร�วมตัดสินใจ และเชื่อม่ันในความสามารถของตน     องค5ประกอบท้ัง 3 ประการ จะเป,นตัวบ�งชี้บรรดาผู�นําในองค5การต�าง ๆ ได�เปyดโอกาสให�ผู�บังคับบัญชา หรือผู�ปฏิบัติงานเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานได�มากน�อยเพียงใด ความมากกว�าหรือน�อยกว�า จะเป,นตัวท่ีมีผลกระทบต�อความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติงานว�าเป,นเชิงบวกหรือเชิงลบ (Positive or Negative) ซ่ึงธรรมชาติของการบริหารแบบมีส�วนร�วมประการหนึ่ง คือ การลดอํานาจ (Reduce Power) ของผู�บริหารให�อยู�ในภาวะท่ีเท�าเทียมหรือใกล�เคียงกับผู�ปฏิบัติงาน   สอดคล�องกับ แอนโทนี (Anthony, 1978) ท่ีได�กล�าวถึงลักษณะสําคัญในการบริหารของผู�บริหารแบบมีส�วนร�วมว�ามีองค5ประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้       1) ผู� ใต�บังคับบัญชามีส�วนในการตัดสินใจ (Subordinate Involvement) โดยผู�ใต�บังคับบัญชาจะต�องเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย�างมีความรับผิดชอบด�วยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชน5ขององค5การเป,นหลัก       2) สิ่งท่ีตัดสินใจต�องเป,นเรื่องสําคัญ (Involvement in Important Decisions or Issues) การบริหารแบบมีส�วนร�วมจะต�องเปyดโอกาสให�ทุกฝVายท่ีมีส�วนเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ โดยสําคัญดังกล�าวเป,นความสําคัญของท้ังองค5การและตัวผู�ใต�บังคับบัญชา การท่ีผู�บริหารเลือกเฉพาะเรื่องท่ีไม�สําคัญหรือไม�เก่ียวข�องมาให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส�วนร�วมลักษณะเช�นนี้ไม�ใช�ลักษณะท่ีถูกต�องของการบริหารแบบมีส�วนร�วม       3) มีการแบ�งอํานาจให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา (Shared Authority) ตามหลักการแล�วการแบ�งอํานาจการตัดสินใจของผู�บริหารให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชาไม�ได�ทําให�อํานาจของผู�บริหารลดลงแต�การแบ�งอํานาจการตัดสินใจไปให�ผู�ใต�บังคับบัญชากลับทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�ามาร�วมรับผิด



49  ขอบงานมากข้ึน ถ�าผู�บริหารกลัวการเสียอํานาจส�วนนี้และไม�ยอมแบ�งปJนการตัดสินใจไปให�ผู�ใต�บังคับบัญชาการบริหารแบบมีส�วนร�วมก็ไม�อาจเกิดข้ึนได�    ในขณะท่ี สแวนส5เบอร5ก (Swansburg, 1996) ศาสตราจารย5แห�งวิทยาลัยการอพยพจอร5เจียได�แบ�งองค5ประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว� สรุปสาระสําคัญได�ดังนี้        1) การไว�วางใจกัน (Trust) การไว�วางใจกันถือว�าเป,นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส�วนร�วม ผู�ร�วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได�อย�างสมบูรณ5หากได�รับความไว�วางใจให�ดําเนินงานฝVายบริหารเพียงดูแลความก�าวหน�าเป,นระยะๆ และดูแลผลสุดท�ายของงานก็เพียงพอแล�ว ดังนั้นฝVายบริหารจึงควรมอบการตัดสินใจเท�าท่ีจะสามารถทําได�แก�ผู�ปฏิบัติงาน        2) ความผูกพัน (Commitment) การท่ีแต�ละคนท้ังผู�บริหารและผู�ใต�บังคับ บัญชาได�มาปฏิบัติร�วมกัน มีส�วนช�วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันเป,นสิ่งท่ีก�อให�เกิดความผูกพันต�อกันและการท่ีบุคคลในองค5การได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ รู�เปTาหมายขององค5การ จะก�อให�เกิดความรู�สึกเป,นส�วนหนึ่งขององค5การและพร�อมท่ีจะทําผลประโยชน5ให�กับองค5การ        3) เปTาหมายและวัตถุประสงค5 (Goals and Objectives) การต้ังเปTาหมายและวัตถุประสงค5ร�วมกันของผู�บริหาร ร�วมกันปรับปรุงพัฒนาเปTาหมายขององค5การ ย�อมขจัดความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึนได� เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค5หรือเปTาหมายเดียวกัน มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร�วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย�างมีประสิทธิภาพ        4) ความเป,นอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได� (Autonomy) หมายถึง ผู�ปฏิบัติงานมีความเป,นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดําเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ        5) คุณลักษณะอ่ืน ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส�วนร�วม ควรเป,นเรื่องของการให�ทุกฝVายเข�ามามีส�วนร�วมไม�ใช�การกีดกันคนออกไปจากการมีส�วนร�วม และการมีส�วนร�วมนั้นต�องเป,นไปโดยความสมัครใจไม�ใช�การบังคับ    นอกจากนี้  เดวิส (Davis, 2000) ยั งได�กล� าวว�า การบริหารแบบมีส� วนร�วมมีองค5ประกอบ ท่ีสําคัญ 5 องค5ประกอบ ดังนี้  1)  บรรยากาศของการมีส�วนร�วม (Environment) ให�มีโอกาสในการมีส�วนร�วม ในการบริหาร         2) องค5การ (Organization)         3) มีส�วนร�วมส�งเสริมสนับสนุนผู�ร�วมงาน (Employee) ให�มีโอกาสในการมีส�วนร�วมในการบริหาร         4) ภาวะผู�นํา (Leadership)          5) การใช�เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารแบบมีส�วนร�วม            กล�าวโดยสรุป องค5ประกอบของการบริหารแบบมีส�วนร�วม หมายถึง การมีส�วนร�วมในการบริหารเน�นการกระจายอํานวยในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต�าง ๆ ให�เท�าเทียม



50  กัน การให�อํานาจการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต�าง ๆ นั้น มีโครงสร�างการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได� มีความโปร�งใสและคํานึงถึงความต�องการมีส�วนร�วม   17.3 รูปแบบการบริหารแบบมีส/วนร/วม                         นักวิชาการทางการบริหารได�กําหนดรูปแบบการจัดการกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมการบริหารแบบมีส�วนร�วมแตกต�างกันไปดังนี้                          สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 14) ได�เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว�          4 รูปแบบ ดังรายละเอียดต�อไปนี้     1) การปรึกษาหารือ (Consultative Management) เป,นการบริหารแบบเปyดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานหรือผู� เก่ียวข�อง ได�มีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (Committee) รูปแบบนี้เป,นการกระจายอํานาจการบริหารและตัดสินใจให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับงานมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการดําเนินการด�วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใช�กับผู�บริหารระดับต�นข้ึนไป      2) กลุ�มคุณภาพ (Q.C. Circles) เป,นการบริหารแบบเปyดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานในกลุ�มบุคคล 3-10 คน ท่ีอยู�หน�วยงานเดียวกัน  รูปแบบกลุ�มคุณภาพนี้เหมาะสําหรับใช�ผู�ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหน�างาน เพราะเป,นการฝIกฝนและเปyดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีโอกาสทํางานร�วมกัน เพ่ือค�นหาปJญหา วิเคราะห5ปJญหา หาสาเหตุของปJญหา ตลอดจนแนวทางแก�ปJญหาด�วยตนเอง ซ่ึงมีกระบวนการบริหารกลุ�มสร�างคุณภาพ 4 ข้ันตอน P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแก�ไข หรือ PDCA นั้นเอง      3) ระบบข�อเสนอแนะ (Suggesting System) เป,นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมีส�วนร�วมท่ีได�ผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต�างจากข�อเสนอแนะท่ีมักพบเห็นท่ัวไปท่ีมีทักษะเป,นกล�องหรือตู�รับฟJงความคิดเห็น รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร5มข�อเสนอแนะให�ผู�ปฏิบัติงานหรือผู�เก่ียวข�องกรอกตามแบบท่ีกําหนด      4) ระบบส�งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานมีส�วนร�วมเป,นเจ�าของกิจการ (Employee Ownership Plan) รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการแบบบริษัท หน�วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจโดยการส�งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับมีส�วนเป,นเจ�าของกจิการด�วยการลงทุนซ้ือหุ�นของบริษัทหรือบริษัทอาจจ�ายโบนัสส�วนหนึ่งเป,นทุนเรือนหุ�นในแต�ละปO จะช�วยให�ผู�ปฏิบัติมีความรู�สึกเป,นเจ�าของกิจการเอง และมีความรู�สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน5ร�วมกัน    สําหรับ สันติ บุญภิรมย5 (2552: 59-65) กล�าวว�า รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมซ่ึงเป,นการเปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู�ความสามารถได�เข�ามาร�วมงานกับผู�บริหารแบบมีส�วนร�วมโดยท่ัวไป มี 2 รูปแบบ คือ     1. รูปแบบคณะกรรมการ สําหรับคณะกรรมการท่ีมาร�วมงานกับผู�บริหารเป,นบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังอย�างเป,นทางการ ท้ังท่ีมีการแต�งต้ังเป,นการถาวรตามวาระ หรือาจจะมีการแต�งต้ังเป,นการชั่วคราวตามภาระหน�าท่ี คณะกรรมการสามารถช�วยเหลือผู�บริหารได�มาก เนื่องด�วย



51  คณะกรรมการได�ช�วยกันกลั่นกรองอย�างรอบคอบในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการผู�บริหารต�องเป,นนักประชาธิปไตยท่ีแท�จริง   2. รูปแบบบุคคล สําหรับการเชิญบุคคลเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานของผู�บริหารก็สามารถกระทําได�เป,นลักษณะของผู�เชี่ยวชาญในด�านต�างๆ เนื่องด�วยผู�บริหารมีภาระมากต�องทํางานรอบด�าน หากได�มีผู�ช�วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป,นท่ีปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค5ในความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ         สอดคล�องกับ วินัย ดิสสงค5 (2552: 12-13) ได�เสนอรูปแบบการมีส�วนร�วม ไว�ดังนี้    1. รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ (Consulting Management) ช�วยคิดตัดสินใจและร�วมทํางาน เช�น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการท่ีปรึกษา   2. รูปแบบการร�วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยวิธีการจัดประชุมรับฟJงข�อเสนอ แนะในแบบฟอร5มหรือเสนอแนะผ�านเทคโนโลยี เป,นต�น   3. รูปแบบการมีส�วนร�วมโดยการทํางานเป,นกลุ�มหรือทีม (Team Working) รูปแบบการมีส�วนร�วมเป,นเจ�าของธุรกิจหรือเป,นเจ�าของรับผิดชอบงานบริหาร   นอกจากนี้ จันทรานี  สงวนนาม (2551: 170) ได�นําเสนอรูปแบบการใช�การบริหารแบบมีส�วนร�วมไว�ดังนี้    1. ใช�กับกลุ�มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ (Special Task Forces and Committee)    2. ใช�ในรูปแบบของกรรมการให�คําแนะนํา (Consulting)    3. ใช�การติดต�อสื่อสารแบบการเปyดประตู (Open Door)   4. ใช�การระดมความคิด (Brain Storming)   5. ใช�การฝIกอบรมแบบต�างๆ (Training)   6. ใช�การบริหารแบบมีจุดประสงค5 (MBO)    กล�าวโดยสรุป รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต�ละรูปแบบจะช�วยใช�บุคลากรช�วยเหลือกันอย�างจริงจัง เป,นการพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจทําให�ปฏิบัติหน�าท่ีได�ดียิ่งข้ึน โดยท่ัวไปมีอยู� 3 รูปแบบ ดังนี้     1. รูปแบบคณะกรรมการ สําหรับคณะกรรมการท่ีมาร�วมกับผู�บริหารเป,นบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังอย�างเป,นทางการ ท้ังท่ีมีการแต�งต้ังเป,นการถาวรตามวาระหรืออาจจะแต�งต้ังเป,นการชั่วคราวตามภาระหน�าท่ี     2. รูปแบบบุคคล สําหรับการเชิญบุคคลเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานของผู�บริหารก็สามารถกระทําได�เป,นลักษณะของผู�เชี่ยวชาญในด�านต�างๆ     3. รูปแบบการมีส�วนร�วมโดยการทํางานเป,นกลุ�มหรือทีม (Team Working)   



52                 17.4 ประโยชน"ของการบริหารแบบมีส/วนร/วม             นักวิชาการท่ีกล�าวถึงประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วมหลายท�าน ดังเช�น สันติ บุญภิรมย5 (2552: 59-65) กล�าวไว�ว�า ประโยชน5ท่ีได�รับจากการบริหารแบบมีส�วนร�วม ถ�าดําเนินงานโดยประสบความสําเร็จ กระบวนการกลยุทธ5แบบมีส�วนร�วมสามารถหลีกเลี่ยงปJญหาการบริหารบางอย�างได�โดยการใช�องค5ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ต�อสถาบันหรือระบบการศึกษา    1. ความกระจ�างในจุดประสงค5 เปTาหมายท่ีให�คําจํากัดความอย�างชัดเจนส�งเสริมความรู�สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข�าใจเปTาหมาย และมีความผูกพันกับการนําออกไปใช�เพราะเขามีส�วนร�วมในการรวบรวม การมีส�วนร�วมในการออกแบบกลยุทธ5นําไปสู�เปTาหมายท่ีท�าทายยิ่งข้ึนและระดับการจูงใจสู�การทําเปTาหมายเหล�านั้นบรรลุ    2. มีความผูกพันและประสานงานมากข้ึนต�อการตัดสินใจ เปTาหมายท่ีชัดเจนและเป,นท่ียอมรับสามารถใช�เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระทําของครูและผู�บริหารในขอบข�ายจํานวนหนึ่งเปTาหมายท่ีสร�างข้ึนร�วมกันเป,นจุดรวมท่ีสําคัญและเป,นจุดอ�างอิงสําหรับการตัดสินใจ    3. การแก�ปJญหาความขัดแย�งอย�างมีประสิทธิผล เปTาหมายท่ีเห็นพ�องกันให�กลไกลสําหรับแก�ปJญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างหน�วยหรือบุคคลขององค5การ เปTาหมายให�กรอบของข�อตกลงภายในท้ังหมดซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแย�งได�อย�างสร�างสรรค5    4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ5ท่ีเปลี่ยนแปลง เปTาหมายท่ีตัดสินร�วมกันช�วยเพ่ิมความสามารถขององค5การเพ่ือตอบสนองสิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดต้ังเปTาหมายอย�างต�อเนื่องท่ีให�โรงเรียนเข�าร�วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองความต�องการของลูกค�าและประสิทธิผลของโปรแกรมเป,นตัวนําท่ีเป,นประโยชน5สําหรับผู�บริหารและคณะครูเพ่ือวิเคราะห5กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาคําตอบของปJญหาร�วมกัน     5. ปรับปรุงใหม�กระบวนการต้ังเปTาหมายแบบมีส�วนร�วมให�โอกาสอย�างต�อเนื่องในการปรับปรุง ระดับพลังงานองค5การเสียใหม�โดยให�การเสียใหม�ให�การประเมินเพ่ือความเป,นเลิศ     สําหรับ จันทรานี  สงวนนาม (2551: 168) ได�เสนอข�อดีของการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว� ดังนี้     1. ก�อให�เกิดความสามัคคีระหว�างผู�บริหารและผู�ร�วมงานทุกระดับในองค5การ     2. ลดความขัดแย�งในการทํางานและเพ่ิมความไว�วางใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน     3. สร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน     4. ช�วยให�ผู�ร�วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา     5. สร�างความเป,นประชาธิปไตยในองค5การ     6. ลดค�าใช�จ�าย และใช�ทรัพยากรอย�างทะนุถนอม     7. ช�วยให�การใช�งบประมาณเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ     8. ช�วยให�พนักงานเกิดความรู�สึกว�าเขาเป,นส�วนหนึ่งขององค5การ 



53     ในขณะท่ี สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 74-75) กล�าวถึงประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว� 5 ประการ ดังนี้    1. การมีส�วนร�วมก�อให�เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร�วมกันระหว�างผู�เก่ียวข�องทําให�เกิดความคิดท่ีหลากหลาย ทําให�การปฏิบัติมีความเป,นไปได�มากกว�าการคิดเพียง   คนเดียว     2. การมีส�วนร�วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให�เกิดการต�อต�านน�อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ียังเป,นวิธีการท่ีผู�บริหารสามารถใช�ทดสอบว�า สิ่งท่ีตนเองรู�ตรงกับสิ่งท่ีผู�ร�วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาร ู�หรือไม�     3. เปyดโอกาสมีการสื่อสารท่ีดีกว�า สามารถแลกเปลี่ยนข�อมูลและประสบการณ5ในการทํางานตลาดจนการเสริมสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีต�อกัน     4. เปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมีโอกาสได�ใช�ความสามารถ และทักษะในการทํางานร�วมกัน เกิดความมีน้ําใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีต�อหน�วยงานมากข้ึน และส�งเสริมให�มีการปรับปรุงงาน มีความเป,นไปได�สูง ตลอดจนผู�ร�วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน     ส�วนแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony, 1978) สรุปประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว� 8 ประการ สรุปสาระสําคัญได�ดังต�อไปนี้    1. ก�อให�เกิดความพร�อมต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน     2. ทําให�ความสัมพันธ5ระหว�างผู�บริหารกับพนักงานราบรื่น     3. ทําให�พนักงานมีความผูกพันต�อหน�วยงานมากข้ึน     4. ทําให�มีความไว�วางใจต�อฝVายบริหารมากข้ึน       5. ทําให�การบริหารพนักงานง�ายข้ึน     6. ทําให�การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน การท่ีมีฝVายพนักงานมาช�วยตัดสินใจทําให�ฝVายบริหารได�ข�อมูลในการตัดสินใจมากข้ึน     7. ทําให�การติดต�อสื่อสารจากเบื้องล�างสู�เบื้องบนดีข้ึน     8. ทําให�ทีมงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน    นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000) ได�สรุปประโยชน5ของการมีส�วนร�วมไว�ดังนี้ คือ การมีส�วนร�วมในการเพ่ิมผลผลิตให�สูงข้ึน คุณภาพของงานดีข้ึน ได�รับความคิดเห็นมากข้ึน มีแรงจูงใจมากข้ึน มีความรู�สึกยอมรับซ่ึงกันและกัน ทําให�นับถือตนเองมากข้ึน มีความพึงพอใจต�องานสูงข้ึน มีความร�วมมือกันมากข้ึน ลดความเครียดลงได� มีความผูกพันต�อเปTาหมายของงานสูงข้ึน ยอมรับต�อการเปลี่ยนแปลงได�ดีข้ึน ลดอัตราการแลกเปลี่ยน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีข้ึน และกอร5ดอน (Gordon, 1999) ได�สรุปถึงคุณค�าของการมีส�วนร�วมไว�ดังนี้ คือ การมีส�วนร�วมทําให�เกิดการยอมรับต�อความคิดของฝVายบริหารได�มากข้ึน เกิดความร�วมมือระหว�างฝVายบริหารและฝVายปฏิบัติการสูงข้ึน 



54  ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร�องเรียนและข�อข�องใจต�างๆ ลง ทําให�ยอมรับต�อการเปลี่ยนแปลงได�มากข้ึน และมีเจตคติต�องานและหน�วยงานดีข้ึน    กล�าวโดยสรุปว�า ประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วม มีผลโดยตรงต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดปJญหาต�าง ๆ เพ่ิมกําลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป,นผลให�เกิดการยอมรับ และมีความผูกพันระหว�างบุคลากรด�วยกัน และมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน   17.5 หลักการบริหารแบบมีส/วนร/วม     สแวนส5เบอร5ก (Swansburg, 1996: 112) ได�เสนอแนะหลักของผู�นําตามขนาดของการใช�อํานาจหน�าท่ี โดยเริ่มจากการเป,นผู�นําแบบเผด็จการไปสู�การเป,นผู�นําแบบประชาธิปไตย ลักษณะของผู�นําจะแตกต�างกันไปตามวิธีการใช�อํานาจหน�าท่ี และการเปyดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีอิสระในการทํางานตามแนวคิดนี้ ผู�นําจะไม�มีพฤติกรรมท่ีเป,นเผด็จการเต็มท่ีหรือมีการปล�อยให�มีอิสระในการทํางานจนเกินไป โดยมีหลักการดังนี้    1) ใช�หลักประชาธิปไตยในการบริหารงานแบบมีส�วนร�วม    2) มีการแบ�งอํานาจหน�าท่ีตามบทบาท    3) เปyดโอกาสให�บุคลากรได�แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ     สําหรับ ไลเคอร5ท (Likert, 1961: 21) ได�ทําการศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมสรุปสาระสําคัญไว� 8 ประการดังนี้    1. ผู�บังคับบัญชารับฟJงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�ใต�บังคับบัญชา เปyดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาถกเถียงปJญหาได�     2. ผู�บังคับบัญชากระตุ�นจูงใจผู�ใต�บังคับบัญชาให�เกิดกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยให�ผู�ร�วมงานเข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารกิจการขององค5การ กระตุ�นให�เกิดทัศนคติในการเก้ือกูลองค5การ นําองค5การไปสู�เปTาหมายท่ีกําหนดไว�     3. ระบบการติดต�อสื่อสารภายในองค5การมีความคล�องตัว เป,นไปโดยอิสระท้ังในแนวด่ิงและแนวราบ ข�าวสารภายในองค5การมีความถูกต�องเพียงพอ เชื่อถือได�     4. ผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโต�ตอบกันอย�างเปyดเผย และโดยกว�างขวางเก่ียวกับเปTาหมายขององค5การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต�างๆ ภายในองค5การ     5. การตัดสินในด�านต�าง ๆ กระทําโดยกลุ�มในทุกระดับขององค5การ     6. เปyดโอกาสให�กลุ�มเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดเปTาหมายการดําเนินงานท้ังนี้เพ่ือให�บรรลุเปTาหมายมากข้ึน และถูกต�องตามความประสงค5อย�างแท�จริง     7. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู�ผู�ร�วมงานให�มีการควบคุมกันเองและเน�นในเรื่องการแก�ปJญหาเป,นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด�วยวิธีตําหนิหรือดุด�าว�ากล�าว     8. ผู�บังบัญชาให�ความสําคัญของการพัฒนาตนเองของผู�ใต�บังคับบัญชาโดยการส�งเข�าอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 



55     ในขณะท่ี เฮาส5 (House, 1974: 11) ได�กล�าวถึง ลักษณะของผู�นําท่ีให�ผู�ใต�บังคับ บัญชาเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารไว�ว�า เป,นพฤติกรรมการบริหารท่ีเน�นไปท่ีการแบ�งปJนข�อมูลข�าวสาร (Sharing Information) การแบ�งปJนอํานาจ (Sharing of Power) และการแบ�งอิทธิพล (Sharing of Influence) ภายใต�องค5การต�อผู� ใต�บั งคับบัญชา พฤติกรรมผู�นํ าในลักษณะนี้จะปฏิบั ติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาในลักษณะท่ีมีศักด์ิศรีอย�างเท�าเทียมกัน และยอมให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�ใช�อิทธิพลต�อการกระทําและการตัดสินใจของตน นอกจากนั้นยังใช�วิธีการปรึกษาหารือกับผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื้องต�นว�า การเพ่ิมความเพียรพยายามของผู�ใต�บังคับบัญชา ในการเข�าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับเปTาหมาย การวางแผน และการปฏิบัติงานนั้น หากเข�าได�เรียนรู�งานและบทบาทเพ่ิมข้ึน ก็จะทําให�เกิดความชัดเจนต�อบทบาทและความพึงพอใจมากข้ึน ซ่ึงมีหลักการดังนี้    1. การแบ�งอํานาจและอิทธิพลในการบริหารแบบมีส�วนร�วม    2. การแบ�งปJนข�อมูลข�าวสาร    3. เปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน    4. ระดมความคิดเห็นในการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ    สอดคล�องกับ ฮังทิงตัน และเนลสัน (Hungtington & Nelson, 1975: 12-15) ได�กล�าวถึงการมีส�วนร�วมไว� 3 ลักษณะคือ 1) การมีส�วนร�วมเป,นทีมโดยดูท่ีกิจกรรม เช�น การมีส�วนร�วมในการเลือกต้ัง 2) การมีส�วนร�วมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร 3 ระดับ คือ ในระดับแนวราบ ซ่ึงเป,นการมีส�วนร�วมโดยไม�จริงจัง การมีส�วนร�วมในแนวด่ิง เป,นการมีส�วนร�วมกับผู�ท่ีมีอํานาจมากกว�าประโยชน5 และการมีส�วนร�วมในการบริหารงานท่ีเก่ียวข�องท้ังแนวด่ิงและแนวนอน และ 3) การมีส�วนร�วมท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการเข�าไปมีอํานาจและควบคุม และยังสอดคล�องกับ สแวนเบอร5ก (Swanberg, 1996: 93) ท่ีได�ทําการศึกษาหลักสําคัญของการบริหารแบบมีส�วนร�วมสรุปได�ดังนี้    1. การไว�วางใจกัน (Trust) เป,นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส�วนร�วมท่ีผู�ร�วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได�อย�างสมบูรณ5เรียบร�อย หากได�รับการไว�วางใจกัน ช�วงเวลาในการให�ผู�ร�วมงานมีส�วนร�วมในการบริหารควรจะได�รับการควบคุมจากผู�บริหาร ภาระงานท้ังหมดหรือการตัดสินใจผู�บริหารจะให�โอกาสเท�าท่ีจะเป,นไปได� ผู�บริหารท่ีให�อํานาจและให�ความไว�วางใจแก�ผู�ร�วมงานจะแสดงให�เห็นถึงความสามารถและข�อบกพร�องของผู�ปฏิบัติงาน    2. ความยึด ม่ันผูกพัน  (Commitment) บุ คคลไม�ว�าจะเป,นผู�บริหารหรือผู�ปฏิบัติงานต�องการความยึดม่ันผูกพัน ผู�บริหารควรท่ีจะให�การสนับสนุนช�วยเหลือและฝIกอบรมแก�ผู�ปฏิบัติงาน และผู�ปฏิบัติงานควรจะมีความยึดม่ันผูกพัน ซ่ึงเป,นลักษณะท่ีได�จากการพัฒนา การให�โอกาสเข�ามามีส�วนร�วมกับผู�บริหารท่ีมีความยึดม่ันผูกพันกับองค5การ การยึดม่ันผูกพันต�อองค5การเกิดจากการท่ีผู�ปฏิบัติรู�ถึงเปTาหมายขององค5การ และมีโอกาสได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจกับผู�บริหาร ประสบการณ5ในการเข�ามามีส�วนร�วมของผู�ปฏิบัติงาน จะทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความขยันหม่ันเพียร อุตสาหะ ทําให�เกิดผลผลิตในการทํางานมากข้ึน 



56     3. การต้ังเปTาหมายและวัตถุประสงค5ร�วมกัน (Goals and Objectives) ความขัดแย�งเป,นความต�องการหลัก หรือเปTาหมายของการบริหารแบบมีส�วนร�วม และความขัดแย�งเป,นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได� เม่ือมีการทํางานร�วมกัน ดังนั้นการต้ังเปTาหมายขององค5การ ย�อมจะขจัดความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน เพราะทุกคนมีเปTาหมายและวัตถุประสงค5เดียวกัน มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร�วมกันผลผลิตหรือผลงานท่ีออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ    4. ความเป,นอิสระต�อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป,นภาวะท่ีเป,นอิสระต�อความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอํานาจหน�าท่ี และความสามารถในการรายงานสําหรับงานของแต�ละบุคคล ผู�ปฏิบัติงานต�องการความเป,นอิสระต�อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในงานของตนเอง ซ่ึงจะทําให�มีความทุ�มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีเต็มความรับผิดชอบท่ีตนได�รับ    5. ลักษณะด�านอ่ืน ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส�วนร�วมควรท่ีจะต�องมีปJจจัยท่ีครอบคลุมหลาย ๆ ด�าน แต�ควรเป,นไปด�วยความสมัครใจมิใช�บังคับ บรรยากาศองค5การถือว�าเป,นอีกปJจจัยหนึ่งท่ีจะจูงใจให�เกิดการมีส�วนร�วมในความสําเร็จขององค5การ ซ่ึงการบริหารแบบมีส�วนร�วมจะเพ่ิมข้ึนโดยมีผู�ให�การสนับสนุน โดยจะต�องเป,นผู�ท่ีมีประสบการณ5และความกระตือรือร�น สภาพแวดล�อมในองค5การถือได�ว�ามีส�วนสนับสนุน ส�งเสริมการบริหารแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานในองค5การพึงระลึกว�า เง่ือนไขต�างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได� ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงถือว�าเป,นสิ่งท่ีเป,นจริง ผู�บริหารควรจะต�องรับฟJงข�อเสนอแนะต�างๆ และให�การสนับสนุนส�งเสริม    นอกจากนี้ นันทกิตติ แก�วกล�า (2554: 45) ได�กล�าวถึง หลักการในการบริหารแบบมีส�วนร�วม ดังนี้    1. มีการจัดสรรหน�าท่ีและอํานาจ ในการปฏิบัติงานให�กับผู�ปฏิบัติงาน คนในองค5กรหรือทีมงาน เพ่ือต�องการให�มีทุกคนในองค5การได�มีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจ    2. การก�อให�เกิดสร�างความสัมพันธ5อันดี ระหว�างคนและองค5กรได�อย�างแท�จริงและผลักดันให�คนในองค5กรได�ใช�ศักยภาพของตนอย�างเต็มท่ี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจขององค5การ    3. รับรู�ปJญหาท่ีเกิดข้ึนและลดความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึนในการทํางาน    4. ทําให�ทุกคนในองค5กรต�องรวมตัวกันเป,นทีมงาน (Teamwork) เพ่ือผนึกกําลังและศักยภาพในการแก�ไขปJญหาหรือสร�างสรรค5สิ่งใหม�ๆ ซ่ึงการทํางานลักษณะดังกล�าวนั้นจะเป,นไปตามหลักการขององค5กรแห�ลการเรียนรู� (Learning Organization)     ซ่ึงสอดคล�องกับ สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2549: 9) ได�กล�าวถึงหลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมไว� 5 ประการ ดังนี้     1. การมีส�วนร�วมก�อให�เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร�วมกันระหว�างผู�เก่ียวข�องทําให�เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย   



57      2. การมีส�วนร�วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให�เกิดการต�อต�านน�อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ียังเป,นวิธีการท่ีผู�บริหารสามารถใช�ทดสอบว�า สิ่งท่ีตนเองรู�ตรงกับสิ่งท่ีผู�ร�วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชารู�หรือไม�      3. เปyดโอกาสให�มีการสื่อสารท่ีดีกว�า สามารถแลกเปลี่ยนข�อมูลและประสบการณ5ในการทํางานร�วมกัน ตลอดจนการเสริมสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีต�อกัน     4. เปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานหรือผู�เก่ียวข�องมีโอกาสได�ใช�ความสามารถและทักษะในการทํางานร�วมกัน เกิดความมีน้ําใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีต�อหน�วยงานมากข้ึน     5. การมีส�วนร�วมจะทําให�ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมาข้ึนและส�งเสริมให�มีการปรับปรุงงานมีความเป,นไปได�สูง ตลอดจนผู�ร�วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน     กล�าวโดยสรุป หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมมีนักวิชาการทางการศึกษาสรุปไว�หลายประการ ท่ีสําคัญได�แก� 1) ใช�หลักประชาธิปไตยในการบริหารแบบมีส�วนร�วม 2) เปyดโอกาสให�บุคลากรได�แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 3) ผู�บังคับบัญชารับฟJงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�ใต�บังคับบัญชา 4) การแบ�งอํานาจและอิทธิพลในการบริหาร 5) การแบ�งปJนข�อมูลข�าวสาร 6) การติดต�อสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูลท้ังแนวด่ิงและแนวขนาน และ 7) การมีส�วนร�วมในการติดสินใจร�วมกัน โดยยึดเปTาหมายเป,นหลักและมีความรับผิดชอบร�วมกัน ในผลของการตัดสินใจนั้น ๆ   แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพร/วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  การจัดการเรียนรู�หรือการจัดการเรียนการสอนร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ เป,นเรื่องสําคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผ ู�เรียนให�มีความรู�และทักษะท่ีหลากหลาย เพราะสถานประกอบการ และชุมชนเป,นแหล�งทรัพยากรท่ีสําคัญ ภูมิปJญญาท�องถ่ินเป,นทรัพยากรท่ีจําเป,นในการจัดการศึกษา สถานศึกษาประสบความสําเร็จ เพราะให�ประชาชนมาเก่ียวข�องด�วย การมีส�วนร�วมของผู�ปกครองและชุมชน ทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้น ผู�บริหารจําเป,นจะต�องรู�จักหน�าท่ีของความสัมพันธ5ระหว�างบ�าน - โรงเรียน - ชุมชน โดยจะต�องให�ผู�ปกครองและประชาชนมาเก่ียวข�องในกิจการของสถานศึกษา การมีส�วนร�วมทําให�ผู�ปกครองมีความพอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาในสถานศึกษา หลักสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ5ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนคือให�ผู�ปกครองและชุมชนเป,นองค5ประกอบสําคัญท่ีทําให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จ การมีส�วนร�วมของประชาชนหรือชุมชนมิได�มีจุดหมายเพียงส�งเสริมความสัมพันธ5ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนเท�านั้น แต�ยังเป,นวิธีการท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอีกด�วย โดยเฉพาะด�านการจัดกิจกรรมการสอน ให�มีส�วนร�วมในการกําหนดหลักสูตร การจัดหาแหล�งการเรียนรู� จัดหาบุคลากร  ท่ีมีความรู� ความสามารถ การจัดปรับปรุงสภาพแวดล�อมของอาคารสถานท่ีให�มีความพร�อมใน     



58  การดําเนินงาน ตลอดจนการสร�างความสัมพันธ5อันดีระหว�างบ�าน สถานประกอบการ และสถานศึกษา (ศิริกาญจน5 โกสุมภ5, 2549: 107-109 และ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ5, 2552: 183 - 184)  1. แนวคิดท่ีเก่ียวกับการมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา  การมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของประชาชนได�ถูกกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (2) มาตรา 9 (6) มาตรา 24 (6) มาตรา 29 ได�กล�าวถึงการมีส�วนร�วมของบิดามารดา หรือผู�ปกครอง บุคคล ชุมชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เอกชน องค5กร วิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน5 โกสุมภ5 (2549, :107-109) ท่ีกล�าวว�าผู�ปกครองนักเรียนและประชาชนท่ัวไปได�เข�าไปมีส�วนร�วมกิจกรรมโดยการร�วมมือ หรือการร�วมสนับสนุน โดยการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ5 (2552: 183 - 184) ได�กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป,นวิธีการหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติดังนั้น โรงเรียนซ่ึงเป,นสถาบันหนึ่งในสังคม (Social Institution) เช�นเดียวกับบ�าน เป,นตัวแทนของสถาบันครอบครัว โรงเรียนจัดต้ังข้ึนเพ่ือสนองความต�องการของสังคมในด�านการบริการทางการศึกษาแก�สมาชิกของสังคมนั้นๆ ภารกิจของโรงเรียนคือ การให�บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของสังคมวิธีการหนึ่งท่ีจะทราบความต�องการของสังคม คือ การให�ประชาชนมีส�วนร�วมใน การบริหารโรงเรียนต้ังอยู�ในชุมชน และเป,นส�วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนเป,นสิ่งแวดล�อมอย�างหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต�อโรงเรียนเป,นอย�างมาก ดังนั้นโรงเรียนจะต�องรับผิดชอบต�อประชาชนในการจัดการศึกษาให�แก�สมาชิกของชุมชนนั้น ด�วยเหตุผลนี้ประชาชนจึงควรมีส�วนร�วมในการกําหนด นโยบายของโรงเรียน          นักการศึกษายอมรับว�า การศึกษาเป,นหน�าท่ีของท�องถ่ินดังนั้นประชาชนจึงควรมีส�วนร�วมในการบริหาร ในบางประเทศ เช�น สหรัฐอเมริกา ประชาชนต�องเสียภาษีการศึกษา เป,นภาษีโดยตรงท่ีเสียให�ท�องถ่ิน ประชาชนจึงต�องเข�าร�วมเป,นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) เพ่ือกําหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษาของท�องถ่ินในการบริหารการศึกษานั้น ผู�บริหารจําเป,นจะต�องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public Interest) ซ่ึงความสนใจของประชาชนนี้มีความหมายรวมถึงความต�องการของเยาวชน ความต�องการของชุมชน และความต�องการของสังคม ปJญหาความต�องการของประชาชนเป,นเรื่อง ซับซ�อน เม่ือความสนใจของประชาชนมีความสําคัญดังนั้นผู�บริหารจึงจําเป,นจะต�องหาข�อมูลต�าง ๆ โดยขอความร�วมมือจากชุมชน โดยให�ประชาชนมีส�วนในการบริหาร หน�าท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของ ผู�บริหารคือ จัดหา จัดระบบ และจัดสรรทรัพยากรต�าง ๆ ให�แก�คณะครู ชุมชนเป,นแหล�งทรัพยากรท่ีสําคัญ ภูมิปJญญาท�องถ่ินเป,นทรัพยากรท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา โรงเรียนประสบความสําเร็จ เพราะให�ประชาชนมาเก่ียวข�องด�วย การมีส�วนร�วมของผู�ปกครองและชุมชน ทําให�ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ในโรงเรียนมีประสิทธิผลนั้น ผู�บริหารจําเป,นจะต�องรู�จักหน�าท่ีของความสัมพันธ5ระหว�างบ�าน - โรงเรียน - ชุมชน โดยจะต�องให�ผู�ปกครองและประชาชนมาเก่ียวข�อง ในกิจการของโรงเรียน การมีส�วนร�วมทําให�ผู�ปกครองมีความพอใจในโรงเรียน มีความเชื่อถือและศรัทธาในโรงเรียน หลักสําคัญในการพัฒนา



59  ความสัมพันธ5ระหว�างโรงเรียนกับชุมชนคือให� ผู�ปกครองและชุมชนเป,นองค5ประกอบสําคัญท่ีทํา ให�โรงเรียนประสบความสําเร็จ โรงเรียนท่ีปราศจากความร�วมมือ และสนับสนุนจากประชาชนจะประสบความสําเร็จได�ยาก การมีส�วนร�วมของประชาชนมิได�มีจุดหมายเพียงส�งเสริมความสัมพันธ5ระหว�างโรงเรียนกับชุมชนเท�านั้น แต�ยังเป,นวิธีการท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอีกด�วย อุทัย บุญประเสริฐ (2551: 1 - 4) ได�วิเคราะห5ถึง ลักษณะการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป,นฐาน คือ ในการปฏิรูประบบบริหาร การศึกษา ในประเทศไทยปJจจุบันนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ได�ระบุไว�อย�างชัดเจนว�า ให�กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง การดําเนินงานตามนัยดังกล�าวจะเป,นการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส�วนกลางไปยังสถานศึกษาไปยังองค5กร ปกครองส�วนท�องถ่ินและชุมชนโดยมุ�งหวังให�เป,นการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการบริหารโรงเรียนให�สอดคล�อง และเป,นไปตามความต�องการของผู�เรียน ตอบสนองความต�องการของผู�เรียน ตอบสนองความต�องการของผู�ปกครอง และชุมชน มากท่ีสุด    แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง สรุปได�ดังนี้    1. การจัดการศึกษาโรงเรียนควรเปyดโอกาสให�ชุมชนเข�ามามีสิทธิหน�าท่ี และส�วนเลือกท่ีจะเข�ารับผิดชอบต�อการจัดการศึกษาของบุตรหลานของตนเองให�มากข้ึน    2. การเข�ามามีส�วนร�วมต�อการจัดการศึกษาท้ังในรูปของบุคคล คณะบุคคล และ องค5กร ต�างๆ ได�แก� พ�อแม� ผู�ปกครอง ประชาชนในชุมชน องค5กรในท�องถ่ิน องค5การบริหารธุรกิจ และ หน�วยงานอ่ืนในชุมชน ส�วนการดําเนินงานให�กระทําในรูปการจัดต้ังเป,นคณะกรรมการโดยเลือก ตัวแทนแต�ละฝVายมารับผิดชอบร�วมกัน    3. เป,นการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนซ่ึงก็คือ การให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผน กําหนดนโยบาย ปรัชญา และแนวทางในการบริหารด�วยกลุ�มของตนเองซ่ึงแต�ละกลุ�ม จะมีความแตกต�างกัน แต�ก็จะมีจุดร�วมเดียวกันคือ ดําเนินการตามนโยบายด�านการจัดการศึกษา    4. ส�งเสริมให�พ�อแม� ผู�ปกครอง ให�ความร�วมมือสนับสนุนโรงเรียนให�ความคิดเห็นข�อเสนอแนะในการบริหารงานตามขอบข�ายภาระงานของโรงเรียน โดยเฉพาะด�านการจัดกิจกรรมการสอน ให�มีส�วนร�วมในการกําหนดหลักสูตร การจัดหารแหล�งการเรียนรู� จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ การจัดปรับปรุงสภาพแวดล�อมของอาคารสถานท่ีให�มี ความพร�อมในการดําเนินงาน ตลอดจนการสร�างความสัมพันธ5อันดีระหว�างบ�านกับโรงเรียน   ธนสาร บัลลังก5ปJทมา (2557) กล�าวว�า การจัดการศึกษาให�เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต�องการของประชาชน โดยเฉพาะผู�ปกครอง ต�องอาศัยกระบวนการนํากระบวนการมีส�วนร�วมมาใช� ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)    



60  พ.ศ. 2545 กล�าวถึงการมีส�วนร�วมไว�ในมาตรา 8 (2) ให�สังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได�บัญญัติเรื่องการมีส�วนร�วมไว�ว�า บุคคลย�อมมีสิทธิมีส�วนร�วมในกระบวนการพิจารณาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับจึงต�องปฏิบัติตามโดยการเปyดโอกาสให�ประชาชน ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะเม่ือผู�ปกครองมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาย�อมจะช�วยขับเคลื่อนให�การบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความต�องการของผู�ปกครองและชุมชน ช�วยให�สถานศึกษาได�รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา  ซ่ึงส�งผลให�ผู�ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให�ความร�วมกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ด�วยความเต็มใจ  การมีส�วนร�วม หมายถึง การเปyดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เข�ามาร�วมดําเนินกิจกรรมต้ังแต�การศึกษาปJญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก�ไขปJญหา และการประเมินร�วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให�กิจกรรมนั้นดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส�วนร�วม คือ หลักร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับผิดชอบ  การมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน จึงเป,นกระบวนการท่ีเปyดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาร�วมกับโรงเรียน เป,นกระบวนการเรียนรู�ซ่ึงกันและกันของทุกฝVาย นับต้ังแต�การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแก�ไขปJญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน5ในการพัฒนาการศึกษาให�เป,นไปตามวัตถุประสงค5ท่ีต้ังไว� ซ่ึงสามารถทําได�ท้ังทางตรง คือ ร�วมเป,นคณะทํางานและทางอ�อมร�วมวางแนวทาง นโยบาย                 การมีส�วนร�วมของผู�ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด�วย  1. การมีส�วนร�วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปyดโอกาสให�ผู�ปกครองและชุมชนจัดสร�างหลักสูตรสถานศึกษา และกํากับ ติดตามการใช�หลักสูตรสถานศึกษา                 2. การมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา การสร�างความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับผู�ปกครองและชุมชนเป,นยุทธศาสตร5ท่ีจําเป,นอย�างยิ่ง ผู�บริหารสถานศึกษาควรระลึกถึง ซ่ึงมีหลัก    10 ประการ คือ 1) สร�างความศรัทธาและความเชื่อม่ันต�อชุมชน 2) ฝIกให�เป,นคนใจกว�างและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในสิ่งท่ีจําเป,นและขาดแคลน ไม�วางเฉย ทุกอย�างทําได�หากต้ังใจทํา 4) ต�องหม่ันสร�างและปรุงแต�งตนเองให�เป,นบุคคลท่ีมีเสน�ห5เป,นท่ีชื่นชมศรัทธาของชุมชนและเพ่ือร�วมงาน 5) อ�อนน�อมถ�อมตน วางตัวเรียบง�าย อยู�กับชุมชนและเพ่ือนร�วมงานได�ทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโต�แย�งท่ีไร�เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม 7) ให�การต�อนรับชุมชนด�วยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห5ชุมชนให�ลึกซ้ึง เพ่ือสํารวจจุดเด�น จุดด�อย เพ่ือเป,นฐานข�อมูลในการพัฒนา 9) หม่ันแสวงหาแหล�งงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ5 จากหน�วยงาน บริษัท ห�าง ร�านค�า โดยใช�โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 10) สร�างและพัฒนาค�านิยมการสร�างสัมพันธภาพกับชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 



61                  3. บทบาทของชุมชนในการมีส�วนร�วมจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีส�วนร�วมในการจัดและส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�ของผู�เรียนท้ังท่ีบ�านและท่ีสถานศึกษา 2) การกําหนดนโยบาย เปTาหมายการจัดการศึกษาแก�สถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ5 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 4) การเป,นผู�สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา และ 5) การตรวจสอบการจัดการศึกษา                 4. กระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรดําเนินการ ดังนี้ 1) สํารวจความต�องการ การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผน พัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน5 พันธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบัติคือ แนวทางปฏิบัติท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จ 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ และ 6) การสรุปผลการมีส�วนร�วม เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานร�วมกัน                 การมีส�วนร�วมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเป,นกระบวนการท่ีสําคัญ ท่ีจะช�วยพัฒนาการศึกษาให�ตอบสนองความต�องการของท�องถ่ิน โดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก หากชุมชนมีส�วนร�วมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู�ปกครองท่ีมีความรู�และมีเวลาว�างมาเป,นครู ให�ความรู�ด�านวิชาการ ด�านภูมิปJญญากับบุตรหลาน ย�อมเกิดผลดีท้ังต�อสถานศึกษาท่ีได�บุคลากรเพ่ิม ส�วนผู�ปกครองย�อมภาคภูมิใจท่ีได�สอนบุตรหลานในสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถือในตัวผู�ปกครองเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงเป,นการสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีกับชุนชม   อนันต5 ธิคํา (2554: 17) กล�าวว�า ทฤษฎีการมีส�วนร�วมสามารถแบ�งออกเป,น 2 กลุ�ม ใหญ� ๆ ดังนี้    1. ทฤษฎีความเป,นผู�แทน (Representative) ทฤษฎีนี้เน�นความเป,นผู�แทนของผู�นําและถือว�าการมีส�วนร�วมในการเลือกต้ัง/ ถอดถอนผู�นํา เป,นเครื่องหมายของการท่ีจะให�หลักประกันกับการบริหารงานดี การมีส�วนร�วมตามทฤษฎีนี้ มิได�เปyดโอกาสให�ผู�ตามได�เข�ามามีส�วนร�วมตัดสินใจขององค5การอย�างแท�จริง ผู�ท่ีมีส�วนร�วมอย�างแท�จริงในการตัดสินใจ ได�แก� บรรดาผู�นําต�างๆ ท่ีเสนอตัวเข�ารับการเลือกต้ัง ส�วนผู�ตามนั้นเป,นเพียงแค�ไม�ประดับเท�านั้น    2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participation Democracy) ทฤษฎีนี้เน�นการมีส�วนร�วมทุกข้ันตอน ของการวางนโยบาย ยิ่งกว�านั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมีส�วนร�วมเป,นการให�การศึกษาและพัฒนาการกําหนดทางการเมือง และสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ นั่นก็คือการไม�ยอมให�มีส�วนร�วม นับว�าเป,นการคุกคามต�อเสรีภาพของผู�ตาม    เฮ�าส5และมิทเซลล5 (House and Mitchell อ�างถึงในเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ5 2552: 186) กล�าวถึงทฤษฎีวิถีทางเปTาหมาย ซ่ึงได�แบ�งพฤติกรรมผู�นําออกเป,น 4 แบบคือ  1) ภาวะผู�นําแบบสั่งการ  2) ภาวะผู�นําแบบมุ�งความสําเร็จของงาน  3) ภาวะผู�นําแบบสนับสนุน  4) ภาวะผู�นําแบบให�มีส�วนร�วม  



62    ทฤษฎีวิถีทาง – เปTาหมาย อธิบายความเหมาะสมของผู�นําแบบให�มีส�วนร�วม เป,นพฤติกรรมท่ีมุ�งปรึกษาหารือกับผู�ใต�บังคับบัญชา หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง ใช�ข�อเสนอแนะของผู�เก่ียวข�องประกอบการตัดสินใจ    โคเฮนและฮัพฮอฟฟ� (Cohen & Uphoff, 1980: 213-235) ได�แบ�งข้ันตอนการมีส�วนร�วมออกเป,น 4 ข้ันตอนคือ    1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกท่ีสุดท่ีจะต�องกระทําคือ การกําหนดความต�องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต�อจากนั้นก็เลือกนโยบาย และประชาชนท่ีเก่ียวข�อง การตัดสินใจในช�วงเริ่มต�น การตัดสินใจช�วงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว�    2. การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด�วย การสนับสนุนด�านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร�วมมือ ในส�วนท่ีเป,นองค5ประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้นจะได�คําถามท่ีว�า ใครจะทําประโยชน5ให�แก�โครงการได�บ�าง และจะทําประโยชน5ได�โดย   วิธีใด เช�น การช�วยเหลือด�านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความช�วยเหลือ เป,นต�น    3. การมีส�วนร�วมในผลประโยชน5 (Benefits) ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน5นั้น นอกจากความสําคัญของผลประโยชน5ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาคแล�ว ยังจะต�องต�องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน5ภายในกลุ�มด�วย ผลประโยชน5ของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชน5ในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป,นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป,นประโยชน5และเป,นโทษต�อบุคคล และสังคม    4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะต�องสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มต�างๆ ได�    จากทฤษฎีการมีส�วนร�วมดังกล�าวข�างต�นสรุปได�ว�า ทฤษฎีการมีส�วนร�วมสามารถแบ�งออกเป,น 2 กลุ�ม ใหญ� ๆ คือ ทฤษฎีความเป,นผู�แทน (Representative) และทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participation Democracy) และข้ันตอนการมีส�วนร�วมสามารถแบ�งได�เป,น 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 2) การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส�วนร�วมในการประเมินผล และ 4) การมีส�วนร�วมในผลประโยชน5  2. ความหมายและความสําคัญของการมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา   ความหมายของการมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา   นักวิชาการทางการศึกษาได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาไว�หลากหลายแนวคิด เช�น   ประยูร ศรีประสาธน5 และคณะ (2551: 3) กล�าวถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการบริหารการศึกษาว�าเป,นการเปyดโอกาส หรือจัดให�ประชาชนได�เข�าร�วมเป,นกรรมการของ



63  หน�วยงาน หรือเข�าร�วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการดําเนินงานกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งของหน�วยงานหรือเข�าร�วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบจัด และบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ และสถานศึกษา    ศิริกาญจน5 โกสุมภ5 (2549: 107) สรุปความหมายของการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการศึกษาไว�ว�า เป,นการจัดการศึกษาท่ีประชาชน หรือผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการร�วมตัดสินใจในการร�วมดําเนินการในการร�วมสนับสนุนและส�งเสริมการจัดการศึกษา และการมีสิทธิร�วมรับประโยชน5ในการจัดการศึกษา ท้ังท่ีเป,นการเก่ียวข�องโดยทางตรงและโดยทางอ�อม    กรเกล�า แก�วโชติ (2553: 9) ได�อธิบายความหมายของการมีส�วนร�วม พอสรุปได�ว�าการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของผู�ปกครอง หมายถึง การท่ีผู�ปกครองต้ังใจเข�ามาให�ความร�วมมืออย�างต�อเนื่อง และเป,นระบบในการให�ข�อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การร�วมวางแผนร�วมตัดสินใจ ร�วมดําเนินงาน และร�วมประเมินผลด�วยเทคนิคและวิธีการต�าง ๆ ท้ังในด�านการบริหารจัดการ ด�านวิชาการ และด�านการส�งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค5ของการจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังไว�   สรุปความหมายของการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา จากแนวคิดของนักวิชาการทางการศึกษาดังกล�าวข�างต�น หมายถึง การเปyดโอกาสให�ประชาชนภายนอกสถานศึกษาได�มีส�วนร�วมในการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การสนับสนุนส�งเสริม การประสานงาน และการติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษา เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค5ของการจัดการศึกษาตามท่ีตั้งเปTาหมายไว�   ความสําคัญของการมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา  นักวิชาการทางการศึกษาได�กล�าวถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาไว�หลายหลากหลายแนวคิด เช�น  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ5 (2552: 180-181) ได�กล�าวถึงความจําเป,นในการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ดังนี้ การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการศึกษาเป,นวิธีการท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โรงเรียนเป,นสถาบันทางสังคม (social institution) เช�นเดียวกับบ�าน เป,นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป,นตัวแทนของสถาบันศาสนา โรงเรียนเป,นหน�วยงานท่ีสังคมจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือสนองความต�องการของสังคมในด�านให�บริการทางการศึกษาแก�สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของโรงเรียน คือ การให�บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของสังคมวิธีการหนึ่งท่ีจะทราบความต�องการของสังคมก็คือการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหาร    ดังนั้น ผู�บริหารจําเป,นจะต�องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public interest) ซ่ึงความสนใจของประชาชนมีความหมายรวมถึงความต�องการของเยาวชน ความต�องการของชุมชน และความต�องการของสังคม ปJญหาความต�องการของประชาชนเป,นเรื่องท่ีซับซ�อน เม่ือความสนใจของประชาชนมีความสําคัญ ผู�บริหารจึงจําเป,นจะต�องหาข�อมูลต�าง ๆ โดยขอความร�วมมือจากชุมชนโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหาร หน�าท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของผู�บริหาร คือ จัดหา จัดระบบ 



64  และจัดสรรทรัพยากรต�าง ๆ ให�แก�คณะครู ชุมชนเป,นแห�งทรัพยากรท่ีสําคัญ ภูมิปJญญาท�องถ่ินเป,นทรัพยากรท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา โรงเรียนประสบความสําเร็จเพราะให�ประชาชนมาเก่ียวข�องด�วยการมีส�วนร�วมของผู�ปกครองและชุมชน ทําให�ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้น ผู�บริหารจําเป,นจะต�องรู�จักหน�าท่ีของความสัมพันธ5ระหว�างบ�าน -โรงเรียน – ชุมชน โดยจะต�องให�ผู�ปกครอง และประชาชนมาเก่ียวข�องในกิจการของโรงเรียน การมีส�วนร�วมทําให�ผู�ปกครองมีความพอใจในโรงเรียน มีความเชื่อถือและศรัทธาโรงเรียน     สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 10-15) กล�าวถึง ความสําคัญของการมีส�วนร�วม เป,นการเปyดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงาน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องผูกพันกับงานขององค5การ ความรู�สึกผูกพันเก่ียวข�องนี้ หากมีการตัดสินใจดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งร�วมกันแล�วจะเป,นผลให�เกิดข�อผูกมัดหรือสิ่งท่ีตกลงร�วมกัน ซ่ึงกําหนดความสําคัญได� ดังนี้    1. การมีส�วนร�วมก�อให�เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร�วมกันระหว�าง ผู� ท่ีเก่ียวข�องทําให�เกิดความคิดเห็นหลากหลาย การปฏิบัติมีความเป,นไปได�มากกว�าการคิดเพียงคนเดียว    2. การมีส�วนร�วมในการบริหารมีผลทางจิตวิทยา คือ ทําให�เกิดการต�อต�านน�อยลงในขณะ เดียวกันเกิดการยอมรับมากข้ึน     3. เปyดโอกาสให�มีการสื่อสารท่ีดีกว�า สามารถแลกเปลี่ยนข�อมูลประสบการณ5ในการทํางานร�วมกัน ตลอดจนเสริมสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีต�อกัน    4. เปyดโอกาสให�ผู�ร�วมงานหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมีโอกาสใช�ความสามารถ และทักษะในการทํางานร�วมกัน เกิดความมีน้ําใจ (Team spirit) และความจงรักภักดี ต�อหน�วยงานมากข้ึน    5. การมีส�วนร�วมทําให�ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน และส�งเสริมให�การปรับปรุงงานมีความเป,นไปได�สูง ตลอดจนผู�ร�วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนด�วย   ชาญชัย อาจิณสมาจารย5 (2548: 40-42) ได�กล�าวว�า ความสําคัญหรือประโยชน5ท่ีสถานศึกษาจะได�รับจากการบริหารแบบมีส�วนร�วม ถ�าดําเนินงานโดยประสบความสําเร็จ กระบวนการกลยุทธ5แบบมีส�วนร�วมสามารถหลีกเลี่ยงปJญหาการบริหารบางอย�างได�โดยใช�องค5ประกอบท่ีสําคัญ    5 ประการต�อสถาบันหรือระบบการศึกษา คือ    1. ความกระจ�างในจุดประสงค5/เปTาหมายท่ีให�คําจํากัดความอย�างชัดเจน จะส�งเสริมความรู�สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข�าใจเปTาหมายและมีความผูกพันกับการนําออกใช�เพราะเขามีส�วนร�วมในการรวบรวม การมีส�วนร�วมในการออกแบบกลยุทธ5นําไปสู�เปTาหมายท่ีท�าทายยิ่งข้ึน และระดับการจูงใจสู�การทําเปTาหมายเหล�านั้นให�บรรลุผล    2. มีความผูกพันและการประสานงานมากข้ึนต�อการตัดสินใจ เปTาหมายท่ีชัดเจนและเป,นท่ียอมรับสามารถใช�เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระทําของครูและผู�บริหารในขอบข�ายจํานวนหนึ่ง เปTาหมายท่ีสร�างข้ึนร�วมกันจะเป,นจุดรวมท่ีสําคัญและเป,นจุดอ�างอิงสําหรับการตัดสินใจ



65  ในอนาคต เม่ือเอกบุคคลเข�าใจจุดประสงค5ขององค5กร เขาก็มีแนวโน�มท่ีจะมีความผูกพันมากข้ึนต�อการตัดสินใจเหล�านั้น    3. การแก�ปJญหาความขัดแย�งอย�างมีประสิทธิผล เปTาหมายท่ีเห็นพ�องต�องกันให�กลไกสําหรับแก�ปJญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างหน�วยงานหรือเอกบุคคลขององค5การเปTาหมายให�กรอบของข�อตกลงภายในท้ังหมดซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแย�งได�อย�างสร�างสรรค5    4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ5ท่ีเปลี่ยนแปลง เปTาหมายท่ีตัดสินร�วมกันช�วยเพ่ิมความสามารถขององค5การเพ่ือตอบสนองต�อสิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดต้ังเปTาหมายอย�างต�อเนื่องท่ีให�โรงเรียนเข�าร�วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�า และประสิทธิผลของโปรแกรมเป,นตัวนําท่ีมีประโยชน5 สําหรับผู�บริหารและคณะครูเพ่ือวิเคราะห5กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาคําตอบของปJญหาร�วมกัน    5. ปรับปรุงใหม� กระบวนการต้ังเปTาหมายแบบมีส�วนร�วมให�โอกาสอย�างต�อเนื่องในการปรับปรุงระดับพนักงานขององค5การเสียใหม� โดยใช�การประเมินเพ่ือความเป,นเลิศ จะเห็นได�ว�า ประโยชน5ของการบริหารแบบมีส�วนร�วมมีผลโดยตรงต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและกําลังใจของพนักงาน อันจะเป,นผลให�เกิดการยอมรับและมีความผูกพันระหว�างบุคลากรด�วยกันและมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน    สรุปความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา เป,นการมีส�วนร�วมของสังคมและประชาชนในการบริหารการศึกษาเป,นวิธีการท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สถานศึกษาเป,นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช�นเดียวกับบ�าน เป,นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป,นตัวแทนของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป,นหน�วยงานท่ีสังคมจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือสนองความต�องการของสังคมในด�านให�บริการทางการศึกษาแก�สมาชิกของสังคมนั้นๆ ผู�บริหารจําเป,นจะต�องรู�จักหน�าท่ีของความสัมพันธ5ระหว�างบ�าน - สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต�องให�ผู�ปกครอง และประชาชนมาเก่ียวข�องในกิจการของสถานศึกษา การมีส�วนร�วมทําให�ผู�ปกครองมีความพอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา     3. การจัดการศึกษาโดยองค"กรต/าง ๆ มีส/วนร/วมเปJนเครือข/าย      การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นการมีส�วนร�วม เป,นการบริหารของผู�บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นการมีส�วนร�วมของหลากหลายฝVายหรือแบบ    พหุภาคีเข�ามาร�วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก�ผู�เรียน โดยสถานศึกษาร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เช�น ผู�ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป,นต�น       มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท�านได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีเน�นการมีส�วนร�วมแบบภาคีเครือข�าย เช�น พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล�าวว�า  สําหรับประเทศไทยการจัดการศึกษาท่ีเป,นเพียงการดําเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพียงกลุ�มเดียว ไม�เพียงพอท่ีจะทําให�การศึกษากระจายอย�างท่ัวถึง ตรงตามความต�องการของผู�เรียนและประชาชน 



66  แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส�วนร�วมขององค5กรต�าง ๆ เร่ิมมีมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเม่ือมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีเจตนารมณ5ให�การศึกษาเป,นเรื่องของทุกคนและทุกคนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา โดยได�บัญญัติไว�ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว�า “ให�สังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร�างและกระบวนการจัดการศึกษาให�ยึดเรื่องเครือข�ายการมีส�วนร�วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค5กรชุมชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เอกชน องค5กรเอกชน องค5กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาท่ีคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน องค5กร หรือสถาบันต�างๆในสังคมจึงมีมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีการกําหนดตัวบ�งชี้ของการมีส�วนร�วมของประชาชนเป,นเกณฑ5หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการกําหนดเป,นนโยบายการจัดการศึกษาของหน�วยงานทางการศึกษาท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในการนี้ พบว�า การมีส�วนร�วมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เป,นกลไกสําคัญของการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท้ังการร�วมคิด ร�วมปฏิบัติ ร�วมสนับสนุนและร�วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับท้ังระดับนโยบาย/ส�วนกลาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา     ประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาคือ การสร�างความเข�มแข็งท่ีฐานรากท่ีจําเป,นต�องเข�ามามีส�วนในการจัดการศึกษาโดยให�ความสําคัญ กับครอบครัว ชุมชน ท�องถ่ิน สถาบันศาสนา เอกชน และองค5กรเอกชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และองค5กรอ่ืนของประชาชน มีการสร�างชุมชนให�เป,นชุมชนแห�งการเรียนรู� ท่ีเป,นความร�วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน องค5กรชุมชน เอกชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร�วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาท่ีดําเนินอยู�ในปJจจุบันในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนโดยเฉพาะองค5กรหรือสถาบันสังคมท่ีมีอยู�ในชุมชนหรือท�องถ่ิน ในการจัดการศึกษาดังกล�าว ไม�ว�าจะเป,นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล�าวนี้ ใครจะเป,นผู�จัดก็ได� ไม�ว�าจะเป,นโรงเรียน บ�าน วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค5กรชุมชน แหล�งเรียนรู� สถาบันสังคม สถานประกอบการ เอกชน หรือองค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แต�ต�องเป,นความร�วมมือและผนึกกําลังกัน ขององค5กรท่ีมีในท�องถ่ิน/ชุมชนนั้น ๆ   แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล�าว ยึดแนวคิดว�า เป,นการจัดการศึกษาเพ่ือคนไทยท่ียึดผู�เรียนเป,นตัวต้ัง (ผู�เรียนเป,นสําคัญ) ด�วยการมีส�วนร�วมและบูรณาการทรัพยากรในท�องถ่ินร�วมกันบนพ้ืนฐานของการกระจายอํานาจโดยใช�ชุมชนเป,นฐาน ให�เกิดความเข�มแข็งจากฐานราก ด�วยความร�วมมือขององค5กรในชุมชน ท้ังการร�วมคิด ร�วมวางแผน ร�วมตัดสินใจ ร�วมดําเนินการ ร�วมรับผิดชอบ ร�วมติดตามประเมินผล ร�วมแก�ปJญหา และร�วมช่ืนชม ท่ีให�อิสระความยืดหยุ�นและความคล�องตัวกับผู�จัดการศึกษา บนความหลากหลาย และสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ินและสังคมไทย   สอดคล�องกับ อภิญญา เวชยชัย (2547: 25) มีแนวคิดว�าครอบครัวและชุมชน ต�างเป,นเครือข�ายสําคัญของสถานศึกษาบนพ้ืนฐานความสัมพันธ5ซ่ึงเท�าเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนช�วยเหลือ



67  สถานศึกษาท้ังในด�านเงินบริจาค ทรัพยากรและข�อมูลด�านต�าง ๆ ท่ีมีประโยชน5 ขณะเดียวกันก็เป,นผู�รับผลประโยชน5จากการพัฒนาดังกล�าว แม�ว�าอาจจะไม�ใช�ผู�รับผลประโยชน5โดยตรงก็ตาม สภาพปJจจุบันพบว�าครอบครัวและชุมชน ไม�เพียงแต�ทําหน�าท่ีเป,นเครือข�ายร�วมกับสถานศึกษาเท�านั้น หากแต�ยังเป,นต�นทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งของสถานศึกษา เพราะเป,นต�นทุนทางความคิด ความเสียสละ เอ้ืออาทร ท่ีสถานศึกษาสามารถพ่ึงพิงได�ตลอดเวลา ดังนั้นแต�ละสถานศึกษาควรถือเป,นภารกิจท่ีต�องรักษาเครือข�ายทางสังคมนี้ให�แข็งแกร�ง และต�องเร�งพัฒนาความเข�มแข็งของต�นทุนทางสังคมนี้ไปพร�อมกัน   ในขณะท่ี กมล สุดประเสริฐ (2549: 13) ให�ทัศนะว�า การจัดการศึกษา ผู�ปกครองนักเรียน และชุมชนมีส�วนสําคัญในการพัฒนานักเรียน ในส�วนผู�บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาควรดําเนินการประสานงานกับผู�ปกครองดังนี้  1) เปyดโอกาสให�ผู�ปกครอง และชุมชน เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา  การกําหนดเปTาหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู�เรียน  2) ชี้แจงและสร�างความเข�าใจกับผู�ปกครองให�เห็นคุณค�าของการศึกษา และความ สําคัญของการเรียนของสถานศึกษา และความรับผิดชอบของผู�ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของตนเองให�มีคุณภาพตามท่ีต�องการ  3) ส�งเสริมให�ผู�ปกครองและชุมชน ได�รับการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว�าเป,นไปตามความคาดหวังหรือไม�  4) เปyดโอกาสให�ผู�ปกครองท่ีมีความพร�อม มีกําลังความสามารถ มีกําลังทรัพย5เข�ามาสนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ   การมีส�วนร�วมในแง�ท่ีว�าการศึกษาเพ่ือคนท้ังมวลนั้น เป,นการศึกษาของสาธารณะท่ีคน จํานวนมากท่ีสุดสามารถเข�ามามีส�วนร�วม ซ่ึงมิได�หมายถึงเข�ามาทําหน�าท่ีทดแทนรัฐ หากแต�เข�ามา ร�วมกับรัฐ ผนึกกําลังกับรัฐในกระบวนการอย�างใหม�ท่ีเน�นผู�เรียนเป,นสําคัญ เรียนรู�จากประสบการณ5 และแหล�งเรียนรู�อันหลากหลายนอกห�องเรียน โดยหน�วยงานด�านการศึกษาของรัฐ โรงเรียนและครูจะต�องเปyดใจกว�างแก�การมีส�วนร�วมระดับต�าง ๆ ต้ังแต�ตัวผู�เรียน ผู�เก่ียวข�องภายในสถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาซ่ึงก็คือชุมชน พ�อแม� ผู�ปกครอง สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ให�มีบทบาท (การปyโตรเลียมแห�งประเทศไทย, 2552: 2 – 17) ดังนี้   1) การมีส�วนร�วมเป,นแหล�งเรียนรู� ศึกษาตามตําราเรียนแบบเก�า นอกจากจะทําให�ผู�เรียนขาดการมีส�วนร�วมทางสติปJญญาและอารมณ5 เพราะเน้ือหาวิชาการท่ีตายตัว ไม�ทําให�ผู�เรียนต่ืนตัวรู�สึกสนุกท้ังยังไม�เชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น การเปyดโอกาสให�สังคมและชุมชนมีส�วนร�วมเป,นแหล�งเรียนรู�อันหลากหลาย มีชีวิตชีวาแก�ผู�เรียน เป,นเนื้อหาวิชาชีวิตท่ีเพ่ิมทักษะ ความ สามารถในการคิดอย�างรอบด�านและเชื่อมโยง ประเด็นสําคัญของการมีส�วนร�วมนี้คือ ความเข�าใจอย�างใหม�ท่ีจะมองให�เห็นถึงศักยภาพและความรู�ท่ีชุมชนมี     2) การมีส�วนร�วมบริหารจัดการศึกษา โดยเข�ามามีส�วนร�วมเป,น คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือดําเนินงานได�แก� การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่งแวดล�อมในสถานศึกษา การบริหารหรือจัดหา



68  งบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการทํางาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ได�พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน ผู�เรียนคือลูกหลานของชุมชนมีความสุขกับการเรียนรู� ชุมชนได�ร�วมกันพัฒนาท�องถ่ินอย�างยั่งยืน    สําหรับ ไวท5 (White, 1982: 18) ได�ให�ทัศนะว�า การมีส�วนร�วมของผู�ปกครอง ชุมชน ประชาชนประกอบด�วยมุมมอง 4 มิติ คือ 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจว�า อะไรควรทําและทําอย�างไร 2) การมีส�วนร�วม เสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามท่ีได�ติดสินใจ 3) การมีส�วนร�วมในการแบ�งปJนผลประโยชน5ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 4) การมีส�วนร�วม ในการประเมินผล   ในส�วนของ ประเวศ วะสี (2547: 73) ได�แสดงทัศนะต�อการจัดการศึกษาไว�ว�า การศึกษาไม�ใช�เรื่องของครูและโรงเรียนเท�านั้น ทุกสิ่งทุกอย�างในสังคมควรเป,นไปเพ่ือการเรียนรู�ของทุกคนไม�ว�าจะเป,นครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน โรงงาน เพราะการศึกษาเป,นของทุกคน สังคมทุกมวล ทุกภาคส�วนท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในสังคมต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาซ่ึงถือว�าการจัดการศึกษาเป,นของทุกคน ทุกส�วนของสังคม (All for Education) การมีส�วนร�วมของสังคมในการจัดการศึกษาเป,นยุทธศาสตร5ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาของสังคมยุคโลกาภิวัตน5 ท้ังนี้เพราะความจํากัดด�านทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี ความไร�ประสิทธิภาพของระบบราชการก็ดี ทําให�การผูกขาดในการจัดการศึกษาของรัฐบาลไม�เป,นผลดีต�อใคร ๆ ในสังคมส�วนรวม สมควรท่ีจะระดมสรรพกําลังของคนในชาติมาใช�ประโยชน5 เพราะการศึกษายังเป,นเครื่องมือในการแก�ปJญหาของสังคม การดึงชุมชน สังคม เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา จึงเป,นยุทธศาสตร5ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ สิปปนนท5 เกตุทัต (2549: 12) กล�าวว�า การจัดการศึกษาเป,นภารกิจร�วมกันของปวงชนทุกสถาบัน ทุกองค5กรเชื่อมโยงเป,นเครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากกันและกัน กล�าวโดยสรุปผู�ปกครองมีความสําคัญท่ีจะต�องให�การศึกษากับนักเรียน เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาตนเองได�ตามศักยภาพโดยผู�ปกครองจะต�องให�โอกาส ส�งเสริม สนับสนุน และช�วยแก�ไขปJญหากับนักเรียนเพราะผู�ปกครองเป,นผู�ท่ีใกล�ชิดและมีบทบาทท่ีจะต�องร�วมมือกับสถานศึกษา ในการส�งเสริมการเรียนของนักเรียนให�พัฒนาไปตามศักยภาพ   กล�าวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยองค5กรต�าง ๆ มีส�วนร�วมแบบภาคีเครือข�าย เป,นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นการมีส�วนร�วมของหลากหลายฝVายหรือแบบภาคีเครือข�ายเข�ามาร�วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก�ผู�เรียน ซ่ึงจากแนวคิดดังกล�าวจะเห็นได�ว�า มีความสอดคล�องกันอย�างเห็นได�ชัดประการหนึ่งคือต�องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยต�องจัดการศึกษาให�มีการประสานสัมพันธ5 เชื่อมโยงระหว�างสถานศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาบันทางสังคมให�เข�ามามีส�วนเก่ียวข�อง โดยเฉพาะส�วนของผู�ปกครองการให�ผู�ปกครองเข�ามามีส�วนร�วม และมีหน�าท่ีในการจัดการศึกษาถือเป,นเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก จําเป,นต�องสร�างความเข�าใจให�ผู�เก่ียวข�องทุกคนได�ทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร�วมกันเพราะการจัดการศึกษาเป,นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ดังนั้นปวงชนจึงต�องร�วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม ผู�ปกครอง และชุมชน



69  ควรส�งเสริมการเรียนของผู�เรียนอย�างสมํ่าเสมอ สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตร 8(2) และ (6) กําหนดให�สังคม บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงเป,นการร�วมพัฒนาท่ีจะนําไปสู�ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได� และมีชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข   แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ   คําว�า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช�คําเรียกท่ีแตกต�างกันหลากหลาย เช�น รูปแบบ หรือ โมเดล หรือ ตัวแบบ หรือ แบบจําลอง หรือต�นแบบ เป,นต�น สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช�คําว�า รูปแบบ ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพ่ือเป,นข�อมูลสําหรับการวิจัย   ผู�วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค5ประกอบของรูปแบบ    การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ รายละเอียดดังต�อไปนี้   1. ความหมายของรูปแบบ                 รูปแบบ (Model) เป,นคําท่ีใช�สื่อความหมายหลายอย�าง ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว รูปแบบจะหมายถึงวิธีการดําเนินงานท่ีเป,นต�นแบบของอย�างใดอย�างหนึ่ง เช�น แบบจําลองสิ่งต�าง ๆ หรือรูปแบบในการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท�านได�ให�ความหมายไว�ดังนี้     พลอเตอร5และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให�ความหมายคําคํานี้ ไว� ใน Longman Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล�วจะมี 3 ลักษณะใหญ�คือ Model   ท่ีหมายถึง สิ่งซ่ึงเป,นแบบย�อส�วนของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว�า แบบจําลอง เช�น แบบจําลองของเรือดําน้ํา เป,นต�น Model หมายถึง สิ่งของหรือคนท่ีนํามาใช�เป,นแบบอย�างในการดําเนินการบางอย�าง เช�น ครูแบบอย�าง นักเดินแบบหรือแม�แบบในการวาดภาพศิลป� เป,นต�น Model หมายถึงแบบหรือรุ�นของผลิตภัณฑ5ต�าง ๆ เช�น เครื่องคอมพิวเตอร5รุ�น 864X เป,นต�น ในขณะท่ี บาร5โด      และฮาร5ทแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได�กล�าวถึงความหมายของรูปแบบในทางสังคมศาสตร5ว�า รูปแบบมีลักษณะเป,นชุดของข�อความเชิงนามธรรม เพ่ือใช�ในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยอธิบายว�ารูปแบบประกอบด�วยเป,นอะไรบ�างท่ีเราพัฒนาข้ึนมา เพ่ือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญๆ ของปรากฏการณ5อย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือให�ง�ายต�อการเข�าใจและการนําไปใช� สําหรับ โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล�าวว�ารูปแบบอาจสร�างเป,นของจริงหรือภาพจําลองของสภาพการณ5ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจมีตั้งแต�รูปแบบอย�างง�ายๆ จนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซ�อน และมีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ท่ีเป,นแบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช�อธิบายปรากฏการณ5ด�วยภาษาหรือสัญลักษณ5  สอดคล�องกับ สโตเนอร5และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ท่ีกล�าวว�า รูปแบบเป,นการจําลองความจริงของปรากฏการณ5ต�าง ๆ ท่ีสนใจ เพ่ือจัดทําเป,นรูปแบบให�เข�าใจความสัมพันธ5ท่ีซับซ�อนของปรากฏการณ5นั้นได�ง�ายข้ึน คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให�นิยามว�า รูปแบบทางสังคมสาสตร5 หมายถึง การแสดงโครงสร�างหลักของสิ่งต�าง ๆ เพ่ือใช�ศึกษาความสัมพันธ5



70  ของตัวแปร และ ไรย5  (Raj, 1996: 45) ได� ให� ความหมายของคําว�ารูปแบบ (Model) ในหนั งสือ Encyclopedia of Psychology and Education ไว� 2 ความหมายดังนี้  1) รูปแบบ คือรูปย�อของความจริงของปรากฏการณ5 ซ่ึงแสดงด�วยข�อความ จํานวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ทําให�เข�าใจ ความจริงของปรากฏการณ5ได�ดียิ่งข้ึน 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช�แนวความคิดของ โปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ      นอกจากนี้ กู�ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได�รวบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว� 4 ความหมาย คือ 1) เป,นแบบอย�างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป,นแนวทางในการสร�างหรือทําซํ้า 2) เป,นตัวอย�างเพ่ือเลียนแบบ เช�น ตัวอย�างในการออกเสียงภาษาต�างประเทศเพ่ือให�ผู�เรียน ได�เลียนแบบ เป,นต�น 3) เป,นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป,นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด 4) เป,นชุดของปJจจัย ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ5ซึ่งกันและกันรวมตัวกันเป,นตัวประกอบและเป,นสัญลักษณ5ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป,นสูตรทางคณิตศาสตร5หรือบรรยายเป,นภาษาก็ได� ส�วน ทิงค5เอ็กชิสท5 (Thinkexist, 2008: 1) กล�าวว�า รูปแบบ (Model) เป,นแบบจําลองข้ันตอนหรือระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก�อสร�างท่ีเขียนไว�ล�วงหน�า หรือสิ่งของท่ีเป,นตัวแทนท่ีแสดงความคิดของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในขณะท่ี เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย5ศรี (2550: 25-28)       ให�นิยามคําว�า รูปแบบหรือแบบจําลอง คือ วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ�ายทอดความคิดความเข�าใจ จินตนาการท่ีมีต�อปรากฏการณ5 หรือเรื่องราวให�ปรากฏ โดยการสื่อสารในลักษณะต�าง ๆ ให�เข�าใจง�ายและสามารถนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต�าง ๆ ได�อย�างกระชับ ภายใต�หลักการอย�างเป,นระบบ และ ทิศนา แขมมณี (2552: 42) ได�อธิบายความหมายของรูปแบบไว�ว�า รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทางความคิดเพ่ือใช�ในการสืบสอบหาคําตอบ ความรู� ความเข�าใจในปรากฏการณ5ท่ีเกิดข้ึน โดยสร�างมาจากความคิด ประสบการณ5 หรือจากทฤษฎี หลักการต�าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปได�ว�ารูปแบบทางสังคมศาสตร5 หมายถึง แบบจําลอง หรือวิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ�ายทอดความคิดความเข�าใจ จินตนาการท่ีมีต�อปรากฏการณ5 ซ่ึงแสดงเป,นชุดของปJจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ5ซึ่งกันและกัน รวมกันเป,นโครงสร�างหรือชุดขององค5ประกอบหรือเป,นสัญลักษณ5ทางระบบสังคม  สามารถจําแนกได�สองลักษณะ คือ รูปแบบจําลองของสิ่งท่ีเป,นรูปธรรมและรูปแบบจําลองของสิ่งท่ีเป,นนามธรรม  2. ประเภทของรูปแบบ   รูปแบบมีหลายประเภทด�วยกัน ซ่ึงนักวิชาการด�านต�าง ๆ ได�จัดแบ�งประเภทต�างกันออกไป สําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร5นั้น จอยส5และเวลล5 (Joyce and Well, 1985: 74) ได�ศึกษาและจัดแบ�งประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงเป,นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  และ ได�แบ�งกลุ�มรูปแบบ การสอนเอาไว� 4 รูปแบบ คือ  



71   2.1 Information–Processing Models เป,นรูปแบบการสอนท่ียึดหลักความสามารถ ในกระบวนการประมวลข�อมูลของผู�เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข�อมูลให�มี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  2.2 Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจัดไว�ในกลุ�มนี้ให�ความสําคัญกับปJจเจกบุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ�งเน�นกระบวนการท่ีแต�ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติ  2.3 Social Interaction Models เป,นรูปแบบท่ีให�ความสําคัญกับความสัมพันธ5ระหว�าง บุคคลและบุคคลต�อสังคม    2.4 Behavior Models เป,นกลุ�มของรูปแบบการสอนท่ีใช�องค5ความรู�ด�านพฤติกรรม ศาสตร5เป,นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน�นท่ีสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได� ของผู�เรียนมากกว�าการพัฒนาโครงสร�างจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม�สามารถสังเกตได�    สําหรับ สไตเนอร5 (Steiner, 1998: 148) ได�แบ�งรูปแบบออกเป,น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบ เชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of ) รูปแบบประเภทนี้เป,นแบบจําลองทางกายภาพ เช�น แบบจําลองรถยนต5 เครื่องบิน ภาพจําลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป,นแบบจําลองท่ีสร�างข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป,นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม�ใช�รูปแบบหรือ แบบจําลอง เป,นตัวช�วยให�เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร�างต�าง ๆท่ีสัมพันธ5กัน   ในขณะท่ี คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได�แบ�งรูปแบบทางการศึกษาไว� 5 ประเภท ดังนี ้   1. รูปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue models) เป,นรูปแบบท่ีใช�หลักการคิดหาเหตุผล โดยใช�การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ5ซ่ึงเป,นรูปธรรมเพ่ือสร�างความเข�าใจในปรากฏการณ5ท่ีเป,นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช�ในสาขาวิทยาศาสตร5ทางกายภาพ และไม�ค�อยใช�ในสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร5 ตัวอย�างของรูปแบบประเภทนี้ ท่ีใช�ในทางการศึกษา คือ รูปแบบท่ีเก่ียวข�องขนาดของโรงเรียนหรือจํานวนของนักเรียนในโรงเรียนเก่ียวข�องกับจํานวนนักเรียนท่ีเข�ามาและออกไป โดยท่ีจํานวนท่ีเข�ามาจากหลายแหล�งหรือหลายปJจจัย  เช�น เกณฑ5อายุ เขตพ้ืนท่ี การย�ายเข�ามาอยู�ของผู�ปกครอง  ส�วนจํานวนนักเรียนท่ีออกไปมาจากหลายแหล�งหลายปJจจัยด�วยกัน เช�นอพยพตามผู�ปกครองออกไปอยู�ท่ีอ่ืน สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน5ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการทํานายในอนาคตซ่ึงสามารถใช�ในการวางแผนและการกําหนดนโยบายได�รูปแบบในการทํานายจํานวนนักเรียนท่ีจะเข�าสู�ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปyดน้ําเข�าและปล�อยน้ําออกจากถังนักเรียนท่ีคงอยู�ในระบบจึงเท�ากับนักเรียนท่ีเข�าสู�ระบบลบด�วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป,นต�น    2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) เป,นรูปแบบท่ีแสดงออกด�วยการใช�คําพูดภาษาท�าทางและรูปภาพ ซ่ึงมีลักษณะเป,นรูปแบบท่ีใช�ภาษาเป,นสื่อการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ5ท่ีศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให�เห็นโครงสร�างทางความคิดจําแนกเป,นองค5ประกอบ ได�แก� หลักการจุดมุ�งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผลอย�างเป,นข้ันตอนโดยในแต�ละข้ันตอนจะมีความสัมพันธ5ขององค5ประกอบของรูปแบบท่ีอธิบายปรากฏการณ5นั้น ๆ แต�



72  รูปแบบนี้มีจุดอ�อนท่ีขาดความชัดเจนแน�นอนท่ียากต�อการทดสอบ ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงข้ึนอยู�กับความชัดเจนของการใช�ภาษา   3. รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) เป,นรูปแบบท่ีแสดงแผนท่ีหรือแผนภูมิท่ีจะพยายามเชื่อมโยงหน�วยและกลุ�มต�าง ๆ ให�เข�ามาสัมพันธ5กัน รูปแบบนี้นิยมใช�ในสาขาจิตวิทยา รูปแบบหนึ่งท่ีใช�กันคือรูปแบบของ Guilford ท่ีเก่ียวข�องกับระดับสติปJญญาท่ีเก่ียวข�องกัน  3 มิติ คือ ด�านเนื้อหา ด�านผลลัพธ5 และด�านการจัดกระทํา   4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร5 (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช�มากข้ึนต้ังแต�ปO ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร5 สังคมศาสตร5 และจิตวิทยาส�วนสาขาทางการศึกษา              มีการใช�น�อยในการวิจัย แต�มีการนํามาใช�บ�างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร5นี้                  มีประโยชน5ท่ีสามารถทําให�ข�อสันนิษฐานได�มีการพิจารณาด�วยเชิงปริมาณและทดสอบได�ด�วยข�อมูลเชิงประจักษ5 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร5นี้สามารถเขียนความสัมพันธ5ได�ในรูปของสูตร หรือสมการทางคณิตศาสตร5ได�   5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) เป,นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว�า Path analysis และหลักการสร�าง Semantic model โดยการนําเอาตัวแปรต�าง ๆ มาสัมพันธ5กันเชิงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เช�น The standard deprivation model ซ่ึงเป,นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ5ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล�อมทางการศึกษาท่ีบ�านและระดับสติปJญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได�รับความสนใจในช�วงหลังปO ค.ศ.1970 และใช�ในการวิจัยมากข้ึน เชื่อกันว�ารูปแบบนี้เริ่มใช�ในสาขาพันธุศาสตร5 ซ่ึงมีการนําเทคนิคการวิเคราะห5เส�นทาง (Path analysis) มาใช� แนวคิดสําคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเก่ียวข�องกับการสร�างสมการโครงสร�างอย�างง�ายของสาเหตุกับตัวแปรต�างๆ ภายใต�การให�เหตุผลการตัดสินใจ   นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได�กล�าวถึงประเภทของรูปแบบว�า มีหลายประเภทด�วยกัน ในแต�ละสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไป เช�น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร5 ได�แบ�งออก เป,นรูปแบบท่ีใช�การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ5ซ่ึงเป,นรูปธรรมเพ่ือสร�างความเข�าใจในปรากฏการณ5ท่ีเป,นนามธรรม รูปแบบท่ีใช�ภาษาเป,นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ5ท่ีศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช�สมการทางคณิตศาสตร5เป,นสื่อในการแสดงความ สัมพันธ5ของตัวแปร และรูปแบบท่ีนําเอาตัวแปรต�าง ๆ มาสัมพันธ5กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เป,นต�น       กล�าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงเป,นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช�างเพชรบูรณ5 รูปแบบท่ีใช�นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว�างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และรูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบท่ีใช�ในการวิจัยนี้ จึงเป,นรูปแบบท่ีใช�ภาษาเป,นสื่อในการบรรยายอธิบายปรากฏการณ5ท่ีศึกษาเพ่ือให�เห็นมโนทัศน5 ซ่ึงเป,นโครงสร�างทางความคิดอธิบายให�เห็นถึงความสัมพันธ5ระหว�างการจัด



73  กิจกรรมดําเนินงานเป,นรูปแบบท่ีแสดงแผนท่ีหรือแผนภูมิท่ีจะพยายามเชื่อมโยง หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ให�เข�ามาสัมพันธ5กัน  3. องค"ประกอบของรูปแบบ       นักการศึกษาหลายท�านได�กล�าวถึงองค5ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 386; ทิศนา แขมมณี, 2552: 220) ได�แบ�งและอธิบายถึงองค5ประกอบของรูปแบบเป,น 4 องค5ประกอบ ได�แก�    1. รูปแบบสามารถนําไปสู�การทํานายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได�    2. มีความสัมพันธ5เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ5เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุท่ีกําลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกําลังศึกษา     3. รูปแบบช�วยจินตนาการสร�างความคิดรวบยอดความสัมพันธ5ของสิ่งท่ีกําลังศึกษา/ ช�วยสืบเสาะความรู�     4. รูปแบบมีความสัมพันธ5เชิงโครงสร�างมากกว�าความสัมพันธ5เชิงเชื่อมโยง     ในขณะท่ี บาร5โดและฮาร5ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล�าวว�า รูปแบบประกอบ ด�วยรายละเอียดมากน�อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค5ประกอบอะไรบ�าง ไม�ได�มีข�อกําหนดท่ีแน�นอน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับปรากฏการณ5น้ัน ๆ ตัวอย�าง เช�น รูปแบบท่ีมีลักษณะบางประการของระบบเปyด เป,นรูปแบบท่ีแสดงองค5ประกอบย�อยของระบบท่ีประกอบด�วย 4 ส�วน คือ    1) ปJจจัยนําเข�า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข�อมูลย�อนกลับจากสภาพแวดล�อม และได�เสนอว�า องค5ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด�วย    1. สถาบัน (Institution) เป,นระบบของสังคมท่ีมีการกําหนดแนวปฏิบั ติไว�เป,นแนวทาง และมีการนําเอาแนวปฏิบัติมาใช�อย�างสมํ่าเสมอ หน�วยย�อยของสถาบันแบ�งออกเป,น บทบาท (Role) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงบทบาทจะเก่ียวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล และในบทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะของตําแหน�งหน�าท่ีและสภาพซ่ึงอยู�ภายใต�สถาบันเป,นตัว กําหนดพฤติกรรมของผู�สวมบทบาท ในส�วนของความคาดหวังเป,นเรื่องของเกณฑ5มาตรฐานของสังคมหรือสถาบันท่ีมุ�งหวังจะได�รับจากผู�สวมบทบาทท่ีสมบูรณ5 ควรกําหนดความสัมพันธ5กับบทบาทอ่ืน ๆ ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองทําให�การกําหนดงานในแต�ละหน�าท่ีเป,นไปในรูปของการจัดลําดับข้ัน โดยกําหนดให�บทบาทหนึ่งมีบทบาทต�อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต�อไปเรื่อย ๆ จนทําให�การดําเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค5ได�อย�างมีประสิทธิภาพ    2. บุคคล (Individual) เป,นองค5ประกอบท่ีสําคัญของระบบสังคม ท้ังนี้สถาบันจะดําเนินการไม�ได�หากไม�มีองค5ประกอบด�านบุคคล ส�วนประกอบย�อยท่ีมีอิทธิพลต�อการดําเนินงานของสถาบัน 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต�องการ (Need Disposition) โดยท่ีบุคลิกภาพของบุคคลมีความสําคัญต�อการวางตัว การสวมบทบาท ความต�องการในการทํางาน ในส�วน



74  ของความต�องการเป,นแนวโน�มในการพยายามทําตัวให�เหมาะสม และปฏิบัติต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีแน�นอนของแต�ละคน โดยมีความคาดหวังบนพ้ืนฐานในการแสดงออก   สําหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) กล�าวว�า องค5ประกอบของรูปแบบโดยสรุปควรประกอบด�วย     1. หลักการของรูปแบบลักษณะเป,นแนวความคิดภาพรวมท่ีใช� ในการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการดําเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ5ท่ีมีความต�อเนื่อง    2. จุดมุ�งหมายหรือเปTาหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป,นข�อความท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีต�องการจะให�เกิดผลในแต�ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได�    3. วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป,นข้ันตอนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว�ในรูปแบบ โดยเรียงลําดับก�อนหลังและมีความต�อเนื่องกันของกิจกรรมการดําเนินงาน    4. การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป,นวิธีการ เพ่ือให�ทราบว�าการดําเนินงานของรูปแบบนั้นประสบความสําเร็จเพียงใด เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ5การตัดสิน    ส�วน บราวน5และโมเบริกส5 (Brown and Moberg, 1980: 98) ได�สังเคราะห5รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ5 ประกอบด�วยสภาพแวดล�อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร�าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี้            ภาพท่ี 1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ5 (Systems Model) ของ Brown and Moberg    นอกจากนี้ ศักดา สถาพรวจนา (2553) ได�ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า องค5ประกอบของรูปแบบมี 4 ส�วน คือ ส�วนท่ี 1 หลักการแนวคิด ส�วนท่ี 2 คือ ระบบของรูปแบบ ส�วนท่ี 3 คือ แนวทางการนํารูปแบบไปใช� และส�วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขของรูปแบบ และ เลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 7-9) ได�สรุปไว�ว�า องค5ประกอบสําคัญของรูปแบบมีอยู� 2 ส�วน คือ 1) วัตถุประสงค5ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซ่ึงเป,นตัวจักรสําคัญในการสภาพแวดล�อม การตัดสินสั่งการ กระบวนการจัดการ โครงสร�าง เทคโนโลยี 



75  ทําหน�าท่ีของรูปแบบเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค5 โดยมีบริบทเป,นเง่ือนไขของการเกิดข้ึน คงอยู� และล�มสลายของรูปแบบท่ีสร�างข้ึน และจากผลการวิจัยของ พฒศ5ศิวพิศ โนรี (2556) ท่ีได�ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว�า องค5ประกอบของรูปแบบ ประกอบด�วย 3 องค5ประกอบ ได�แก� คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข�ายการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยของ ชาญทนงค5 บุญรักษา (2556) ท่ีได�พัฒนารูปแบบการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา พบว�า องค5ประกอบของรูปแบบ ประกอบด�วย 4 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการใช�ทรัพยากรร�วมกัน 2) คณะกรรมการการใช�ทรัพยากรร�วมกัน 3) ขอบข�ายการใช�ทรัพยากรร�วมกัน และ 4) กระบวนการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกัน รวมท้ังผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ5 (2558) ท่ีได�พัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง พบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง ประกอบด�วย 5 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการของเครือข�าย 2) ลักษณะของเครือข�าย 3) คณะกรรมการ บริหารเครือข�าย 4) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข�าย     กล�าวโดยสรุปรูปแบบไม�ว�าจะเป,นรูปแบบท่ีครอบคลุมงานท้ังระบบขององค5การหรืองานบางส�วนขององค5การก็ตาม ผู�ออกแบบไม�สามารถออกแบบองค5ประกอบย�อยของระบบนั้น ๆ ได�ท้ังหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ�อนมากเกินไป การออกแบบรูปแบบ จึงกําหนดเฉพาะองค5ประกอบท่ีสําคัญของระบบเท�านั้น โดยมีสมมุติฐานว�าหากองค5ประกอบเหล�านั้นทําหน�าท่ีตามท่ีออกแบบไว�แล�ว การดําเนินงานขององค5การจะเป,นไปตามวัตถุประสงค5ท่ีกําหนดไว�ค�อนข�างจะแน�นอน ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดังกล�าว พบว�า องค5ประกอบของรูปแบบ ควรประกอบด�วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค5ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context) 4) ตัวปTอนของรูปแบบ (Input) 5) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 6) กระบวนการของรูปแบบ (Process) 7) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษา วิเคราะห5 และประยุกต5องค5ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารหรือการพัฒนางานมาเป,นกรอบในการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย 4 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ                นักการศึกษาได�เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว�หลากหลาย ซ่ึงส�วนใหญ�จะมีแนวคิด หลักการคล�ายกันโดยต�องการให�มีรูปแบบท่ีมีความสมบูรณ5และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต�อวัตถุประสงค5ท่ีวางไว� โดยมีนักการศึกษาได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ พัฒนารูปแบบไว�ดังนี้ 



76    สตรีกแลนด5 (Strickland, 2006) ได�กล�าวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบไว�ว�า ประกอบด�วยข้ันตอนการดําเนินการอย�างเป,นระบบ 5 ข้ันตอน ประกอบด�วย การวิเคราะห5 (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนํ าไปทดลองใช�  (Implement) และการประเมิ นผล (Evaluation) ซ่ึงเรียกว�า “ADDIE Model” สอดคล�องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (ธนีนาฏ ณ สุนทร. 2551 : 77-78) ได�เสนอข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้ 1. รวบรวมปJญหา (Problem formulation) 2. สร�างรูปแบบ (Model construction) 3. ทดสอบรูปแบบ (Testing the model) 4. การนํารูปแบบไปใช� (Implementation) และ 5. การปรับปรุงรูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัวสนธ5 (2552: 13-15) กล�าวถึงกระบวนการหรือข้ันตอนของการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว�า เป,นกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซ่ึงกระบวนการดําเนินงานท่ีมีข้ันตอนต�อเนื่องกันตามลําดับ กล�าวคือ ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในข้ันตอนหนึ่ง ๆ จะได�รับการนําไปใช�สําหรับดําเนินงานในข้ันตอนต�อ ๆ ไป ท้ังนี้ในแต�ละข้ันตอนมิได�แยกจากกันโดยเด็ดขาด แต�มีความเก่ียวข�องสัมพันธ5กัน ประกอบด�วยข้ันตอนสําคัญ ๆ 5 ข้ันตอน ได�แก� ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห5 สังเคราะห5 สํารวจสภาพปJจจุบัน ปJญหา หรือความต�องการ ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ สร�าง และประเมินนวัตกรรม ข้ันตอนท่ี 3 การนํานวัตกรรมไปทดลองใช� ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม และข้ันตอนท่ี 5 การเผยแพร�นวัตกรรม รวมท้ัง วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 8-9) กล�าวสรุปว�า การพัฒนารูปแบบแบ�งออกเป,น 2 ข้ันตอน ได�แก� 1) การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ    ในขณะท่ี บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ได�กล�าวถึงการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบว�า อาจกระทําได� 2 ข้ันตอน ดังนี้   1. สร�างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร�างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมาก�อน เป,นรูปแบบตามสมมติฐาน จากการศึกษาค�นคว�าทฤษฏี แนวความคิดรูปแบบท่ีมีผู�พัฒนาไว�แล�วในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วิเคราะห5สภาพการณ5 ซ่ึงจะช�วยให�สามารถกําหนดองค5ประกอบหรือตัวแปรต�าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร�างหรือพัฒนารูปแบบนั้นจะต�องใช�หลักเหตุผลเป,นรากฐานสําคัญ และการศึกษาค�นคว�าซ่ึงจะเป,นประโยชน5ต�อการพัฒนารูปแบบเป,นอย�างยิ่ง ซ่ึงผู�วิจัยอาจจะคิดโครงสร�างของรูปแบบข้ึนก�อน แล�วปรับปรุงโดยอาศัยสารสนเทศจากการศึกษาองค5ประกอบย�อย หรือตัวแปรแต�ละตัวแล�วจึงเลือกองค5ประกอบย�อยหรือตัวแปรท่ีสําคัญประกอบข้ึนเป,นโครงสร�างของรูปแบบก็ได� หัวใจสําคัญของข้ันนี้อยู�ท่ีการเลือกองค5ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) เพ่ือให�ได�รูปแบบท่ีเหมาะสม ดังนั้นผู�วิจัยควรกําหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย�างชัดเจน เช�น เป,นรูปแบบท่ีไม�ซับซ�อน สามารถนําไปปฏิบัติได�ง�าย ตัวแปรในรูปแบบมีน�อยตัว แต�สามารถอธิบายผลได�มาก เป,นต�น ในการวิจัยบางเรื่องจําเป,นต�องให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต�องเหมาะสม   2. ทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ หลังจากได�สร�างหรือพัฒนารูปแบบในข้ันต�นแล�วจําเป,นต�องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล�าว เพราะว�ารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นถึงแม�ว�าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฏี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยท่ีผ�านมาแล�วหรือแม�กระท่ังได�รับจากการกลั่นกรองจากผู�ทรงคุณวุฒิแล�วก็ตาม แต�ก็เป,นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซ่ึงจําเป,นต�องเก็บรวบรวม



77  ข�อมูลในสถานการณ5จริง หรือทําการทดลองนําไปใช�ในสถานการณ5จริง เพ่ือทดสอบดูว�ามีความเหมาะสมหรือไม� ซ่ึงในข้ันนี้บางครั้งใช�คําว�าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  กล�าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด�วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ได�แก� การวิเคราะห5 สังเคราะห5สภาพปJญหาและสภาพแวดล�อม การสร�างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดสอบรูปแบบ การนํารูปแบบไปใช�จริง และการปรับปรุงรูปแบบ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นําแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบดังกล�าวมาประยุกต5ใช�ให�เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพและแนวทาง การสร�างรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช� และการประเมินรูปแบบเพ่ือให�ได�รูปแบบท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน�าเชื่อถือสามารถนําไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ    5. ลักษณะของรูปแบบท่ีดี                   จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง พบว�า มีผู�กล�าวถึง ลักษณะของรูปแบบท่ีดี ไว�ดังนี้        เกตเซล และคนอ่ืน (Getzels and others, 1968: 30) ได�ให�หลักการของรูปแบบ                ท่ีดีไว� 3 ประการ ดังนี้         1. รูปแบบจะต�องเป,นท่ีรวมของแนวคิดและแสดงความสัมพันธ5ของแนวความคิด ซ่ึงไม�เพียงแต�จะสามารถตอบปJญหาท่ีเคยมีมาก�อนเท�านั้น แต�จะต�องสามารถแก�ปJญหาตามมาได�    อีกด�วย         2. โครงสร�างของแนวความคิด และความสัมพันธ5 ดังกล�าว จะต�องสามารถปฏิบัติ (Operation) และวางอยู�ในรูปแบบขององค5การ (Organization) ได� หมายความว�า แนวความคิดและความสัมพันธ5ไม�เพียงแต�สามารถชี้แนวทางให�เกิดความเข�าใจเท�านั้น แต�ยังสามารถติดตามและตรวจสอบได�อีกด�วย         3. รูปแบบจะต�องยึดหลักการและอยู�บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานท่ีเก่ียวโยงกับการบริหารภายใต�แนวคิดและความสัมพันธ5ดังกล�าว   สําหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได�กล�าวว�า รูปแบบท่ีใช�ประโยชน5ได�ดีนั้นมี ดังนี้                      1. รูปแบบควรประกอบด�วยความสัมพันธ5อย�างมีโครงสร�าง (Structural relationship) มากกว�าความสัมพันธ5ท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)                2. รูปแบบควรใช�เป,นแนวทางในการพยากรณ5ผลท่ีจะเกิดข้ึน สามารถถูกตรวจสอบได�โดยการสังเกต ซ่ึงเป,นไปได�ท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข�อมูลเชิงประจักษ5ได�                3. รูปแบบควรจะต�องระบุหรือชี้ให�เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป,นเครื่องมือในการพยากรณ5ได� ควรใช�อธิบายปรากฏการณ5ได�ด�วย                     4. รูปแบบควรเป,นเครื่องมือในการสร�างมโนทัศน5ใหม� และสร�างความสัมพันธ5ของตัวแปรในลักษณะใหม� ซ่ึงเป,นการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา    สอดคล�องกับ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได�กล�าวว�ารูปแบบท่ีดี มีประโยชน5 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 



78    1. รูปแบบควรจะนําไปสู�การทํานายของผลท่ีจะเกิดภายหลังได�ด�วยข�อมูลจากการสังเกตท่ีน�าเชื่อถือได�   2. โครงสร�างของรูปแบบควรจะแสดงให�เห็นถึงบางสิ่งบางอย�างท่ีเป,นกลไกเชิงเหตุผล ซ่ึงเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีต�องการศึกษา     3. รูปแบบควรจะให�คําอธิบายท่ีช�วยขยายความรู�ในแนวคิดใหม�และนําไปสู�การแสวงหาองค5ความรู�ท่ีต�องการศึกษาได�มากข้ึน   4. รูปแบบควรประกอบด�วยความสัมพันธ5อย�างมีโครงสร�างมากกว�าความสัมพันธ5ท่ี          เก่ียวเนื่องกัน  อย�างไรก็ดีการวิเคราะห5หาค�าสหสัมพันธ5และการถดถอยจะนํามาใช�ในช�วงแรกของการตรวจสอบ เพราะว�าอาจจะบอกได�ถึงตัวแปรสําคัญท่ีมีความสัมพันธ5ท่ีต�องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ5และการถดถอยจะสามารถนําสู�การสร�างรูปแบบได�   กล�าวโดยสรุป รูปแบบท่ีดีจะต�องประกอบด�วย 1) ควรเป,นรูปแบบท่ีประกอบด�วยความสัมพันธ5อย�างมีโครงสร�าง (Structural relationship) 2) รูปแบบควรจะต�องระบุหรือชี้ให�เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา 3) รูปแบบควรเป,นเครื่องมือในการสร�างมโนทัศน5ใหม� และสร�างความสัมพันธ5ของตัวแปรในลักษณะใหม� ซ่ึงเป,นการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 4) รูปแบบควรจะให�คําอธิบายท่ีช�วยขยายความรู�ในแนวคิดใหม�และนําไปสู�การแสวงหาองค5ความรู�ท่ีต�องการศึกษาได�มากข้ึน  6. การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ   การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจใช�การวิเคราะห5จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช�ผู�เชี่ยวชาญเป,นผู�ตรวจสอบ ส�วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช�เทคนิคทางสถิติ ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย�าง (อุทุมพร จามรมาน, 2554: 23) คือ 1. การตรวจสอบความมากน�อยของความสัมพันธ5/ความเก่ียวข�อง เหตุผลระหว�างตัวแปร 2. การประมาณค�าพารามิเตอร5ของความสัมพันธ5ดังกล�าว ซ่ึงการประมาณค�าน้ีสามารถประมาณข�ามกาลเวลากลุ�มตัวอย�าง หรือสถานท่ีได� (Across Time, Samples, Sites)  สําหรับ อิสเนอร5 (Eisner, 1994: 192 - 193) ได�เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดย  การใช�ผู�ทรงคุณวุฒิ ในบางเรื่องท่ีต�องการความละเอียดอ�อนมากกว�าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว�า การรับรู�ท่ีเท�ากันนั้นเป,นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู�รู� และได�เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู�ทรงคุณวุฒิไว� ดังนี้   1. การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได�เน�นผลสัมฤทธิ์ของเปTาหมายหรือวัตถุประสงค5ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเปTาหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปJญหาและความต�องการของผู�เก่ียวข�องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making model) แต�อย�างใดอย�างหนึ่ง แต�การตรวจสอบโดยผู�ทรงคุณวุฒิจะเป,นการวิเคราะห5วิจารณ5อย�างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนํามาพิจารณาซ่ึงไม�จําเป,นต�องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค5หรือผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการตัดสินใจเสมอไปแต�อาจผสมผสานปJจจัยในการพิจารณาด�านต�าง ๆ เข�าด�วยกัน ตาม



79  วิจารณญาณของผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือให�ได�ข�อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งท่ีทําการตรวจสอบ   2. เป,นรูปแบบการตรวจสอบท่ีเน�นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ท่ีมีความละเอียดอ�อนลึกซ้ึงและต�องอาศัยผู�ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป,นผู�วินิจฉัย เนื่องจากเป,นการวัดคุณค�า ไม�อาจประเมินด�วยเครื่องวัดใด ๆ ได� และต�องใช�ความรู�ความสามารถของผู�ตรวจสอบอย�างแท�จริง   3. เป,นแบบท่ีใช�ตัวบุคคล หรือผู�ทรงคุณวุฒิเป,นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให�ความเชื่อถือว�า ผู�ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ5พิจารณาต�าง ๆ จะเกิดข้ึนจากประสบการณ5และความชํานาญของผู�ทรงคุณวุฒินั่นเอง   4. เป,นรูปแบบท่ียอมให�ความยืดหยุ�นในกระบวนการทํางานของผู�ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย และความถนัดของแต�ละคน นับต้ังแต�การกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบ�งชี้ข�อมูลท่ีต�องการการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข�อมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ  ในการเลือกผู�ทรงคุณวุฒิจะเน�นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ5และการเป,น ท่ีเชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป,นสําคัญ   ในขณะท่ี พูลสุข หิงคานนท5 (2551: 53-55) ได�ศึกษาและสรุปว�า การทดสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร5หรือพฤติกรรมศาสตร5 สามารถดําเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช�ผู�ทรงคุณวุฒิ  ส�วนการวิจัยทางการศึกษาดําเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร5หรือเป,นการวิจัยเชิงปริมาณมากเกินไปบางเรื่องต�องการความละเอียดอ�อนและลึกซ้ึงจึงประเมินโดยอาศัยความรอบรู�ของผู�ทรงคุณวุฒิจะช�วยให�การตรวจสอบแบบลําลองทางการศึกษาดําเนินไปได�ด�วยดี นอกจากนี้ จินตนา ศักด์ิภู�อร�าม (2553: 13-14) ยังได�สรุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้    1. การประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการวิเคราะห5วิจารณ5อย�างลึกซ้ึง เฉพาะประเด็นท่ีนํามาพิจารณาไม�จําเป,นต�องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค5หรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการตัดสินใจแต�จะบูรณาการปJจจัยต�าง ๆ เข�าด�วยกันตามวิจารณญาณของผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�ได�ข�อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งท่ีจะทําการประเมิน    2. การประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิเป,นการประเมินท่ีเน�นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องท่ีจะประเมินท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง และอาศัยผู�เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป,นผู�วินิจฉัย เป,นการวัดคุณค�าท่ีไม�อาจประเมินด�วยเครื่องวัดใด ๆ ต�องใช�ความรู�ความสามารถของผู�ประเมินอย�างแท�จริง    3. การประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิเป,นเครื่องมือการประเมิน จะถือว�าผู�ทรงคุณวุฒิ       มีความเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี มาตรฐานและเกณฑ5พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ5 และความชํานาญของผู�ทรงคุณวุฒิเอง    4. การประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิย�อมให�ความยืดหยุ�นในกระบวนการทํางานตาม     อัธยาศัยและความถนัดของแต�ละบุคคล นับแต�การกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบ�งชี้ข�อมูลท่ีต�องการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข�อมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 



80    จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบ ซ่ึงมีการประเมินรูปแบบลักษณะต�าง ๆ ดังนี้   คัมภีร5 สุดแท� (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี      2 องค5ประกอบหลัก 17 องค5ประกอบย�อย องค5ประกอบท่ี 1 ขอบข�ายการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 11 องค5ประกอบย�อย  องค5ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค5ประกอบย�อย และผลการประเมินความเป,นไปได� ความเหมาะสม และความเป,นประโยชน5ของรูปแบบ โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุดสําหรับ ธีรวุธ ชมใจ (2554) ได�ทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี พบว�า รูปแบบความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบ ด�วยความร�วมมือ 4 ด�าน ได�แก� 1) ด�านนโยบายและบทบาทหน�าท่ี 2) ด�านโครงสร�างและการบริหารจัดการ 3) ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ด�านการระดมทรัพยากร ซ่ึงผลการประเมินความเป,นไปได�ของการนํารูปแบบความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไปปฏิบัติจริง อยู�ในระดับมากสอดคล�องกับ ชาญทนงค5 บุญรักษา (2556) ได�ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา พบว�า องค5ประกอบของรูปแบบ ประกอบด�วย 4 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการใช�ทรัพยากรร�วมกัน 2) คณะกรรมการการใช�ทรัพยากรร�วมกัน 3) ขอบข�ายการใช�ทรัพยากรร�วมกัน และ 4) กระบวนการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกัน โดยผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�ารูปแบบการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และผู�อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษามีความเห็นว�าการนํารูปแบบการบริหารการใช�ทรัพยากรร�วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาไปใช� มีความเป,นไปได�อยู�ในระดับมาก และ    จิรภัทร มหาวงศ5 (2558) ได�ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง พบว�า รูปแบบประกอบด�วย 5 องค5ประกอบ ได�แก�           1) หลักการของเครือข�าย ประกอบ ด�วยหลักการมีส�วนร�วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข�าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข�าย 4) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข�าย ประกอบด�วย การวางแผน การจัดองค5กร การประสานงาน การดําเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก และผู�บริหารสถานศึกษามีความเห็นว�า มีความเป,นไปได�อยู�ในระดับมาก และมีความเป,นประโยชน5 อยู�ในระดับมากท่ีสุด   กล�าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถทําได�โดยผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิเป,นผู�ตรวจสอบ ส�วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช�เทคนิคทางสถิติ ซ่ึงการตรวจสอบ



81  รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และในส�วนของการประเมินรูปแบบส�วนใหญ�จะประเมินความเป,นไปได� ความเหมาะสม และความเป,นประโยชน5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2538 ต้ังอยู�เลขท่ี 200 หมู� 11 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว เริ่มเปyดการเรียนการสอน ปOการศึกษา 2539 ทําการเปyดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.3) หรือเทียบเท�า เข�าศึกษาต�อ 2 ประเภทวิชา 3 สาขาวิชา ได�แก�  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส5   1.2 สาขาวิชาช�างก�อสร�าง  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)  ปOพ.ศ. 2553 – ปJจจุบัน เปyดสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 4 ประเภทวชิา 10 สาขาวิชา 11 สาขางาน  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได�แก�   1.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต5 สาขางานเทคนิคเครื่องกล    1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ    1.3 สาขาวิชาไฟฟTากําลัง สาขางานติดต้ังไฟฟTา    1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส5 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส5    1.5 สาขาวิชาการก�อสร�าง สาขางานเทคนิคการก�อสร�าง  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได�แก�    2.1 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี    2.2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด    2.3 สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร5ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน   3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ได�แก�    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานการโรงแรม   4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปรัชญา วิสัยทัศน" พันธกิจ เอกลักษณ" อัตลักษณ"ของวิทยาลัย   ปรัชญา    พัฒนาคน พัฒนางาน วิชาการเป,นเลิศ    ประเสริฐคุณธรรม น�อมนํา รู�รัก สามัคคี  



82       วิสัยทัศน"ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    ผลิตและพัฒนากําลังคน ให�มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต�องการกําลังคนในภูมิภาคอาเซียน       พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    1. ผลิตและพัฒนากําลังคน ด�านวิชาชีพในทุกระดับท่ีหลากหลาย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5 ในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน    2. ส�งเสริมพัฒนาทักษะครูและผู�เรียนในการสร�างสรรค5ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย    3. ประสานความร�วมมือกับทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรม การให�บริการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ    4. เป,นศูนย5รวมความรู�และข�อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริการบุคลากรท้ังภายในและภายนอก สถานศึกษา    5. อนุรักษ5และส�งเสริม ภูมิปJญญาท�องถ่ิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และเรียนรู�ศิลปะ วัฒนธรรมในอาเซียน    เปRาประสงค"    1. ผู�เรียนทุกคนท่ีจบการศึกษา มีความรู�ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ�งหมายของหลักสูตร    2. ผลิตและพัฒนากําลังคนให�มีความรู� ความสามารถ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ    3. สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    4. บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาลอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เอกลักษณ"    สถานศึกษาระดับชุมชนท�องถ่ินมุ�งผลิตและพัฒนากําลังคนด�านวิชาชีพและบริการสังคม    อัตลักษณ"    สํานึกดี มีจิตอาสา และทักษะวิชาชีพ    ความหมาย    (1) สํานึกดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบั ติตามหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ    (2) มีจิตอาสา หมายถึง การมีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ เป,นการกระทําท่ีคํานึงถึงผลประโยชน5ของส�วนรวม    (3) ทักษะวิชาชีพ หมายถึง มีความรู� มีทักษะ มีความสามารถประยุกต5หลักวิชาชีพท่ีได�เรียนรู�ออกมาเป,นผลงานโครงงาน/โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรมท่ีมีประโยชน5 



83   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เป,นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามนโยบาย และพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิชาชีพให�สามารถนําความรู�ไปพัฒนาประเทศ ตอบสนองต�อนโยบายของรัฐบาล สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ซ่ึงกําหนดกรอบในการพัฒนาวิชาชีพให�มีความครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ�มเปTาหมายได� 3 ลักษณะ คือ    1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ    2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ    3 หลักสูตรระยะสั้น ฝIกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ    จากกรอบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล�าวของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วได�นําไปสู�การปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีหลัก ดังนี้    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ     วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�เปyดหลักสูตรการเรียนสายอาชีวศึกษา โดยรับนักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นหรือเทียบเท�า เข�าศึกษาต�อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในลักษณะดังนี้     - หลักสูตรปกติในสถานศึกษา รับนักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นหรือเทียบเท�าเข�าศึกษาต�อ ใช�เวลา 3 ปOการศึกษา เป,นหลักสูตรท่ีจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาเป,นเวลา 5 ภาคเรียน และทําการฝIกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน โดยมีสาขาวิชา และสาขางานท่ีเปyดสอน จํานวนเป,น 4 ประเภทวิชา ได�แก�     1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     3. ประเภทวิชาคหกรรม     4. ประเภทวิชาศิลปกรรม      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ      วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�ทําการเปyดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 3 ประเภทวิชา ได�แก�      1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ใช�ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปOการศึกษา โดยรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนท่ีจบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปOท่ี 6 (ม.6) เข�าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคปกติ ซ่ึงเป,น



84  หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาเป,นเวลา 3 ภาคเรียน และทําการฝIกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน    หลักสูตรระยะส้ัน ฝTกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ     การสอนหลักสูตรระยะสั้นเป,นการพัฒนาวิชาชีพให�กับประชาชนในช�วงระยะสั้น ๆ ตามความต�องการของกลุ�มเปTาหมาย ซ่ึงถือเป,นภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับการบริการวิชาชีพแก�ชุมชนและประชาชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให�สามารถประกอบอาชีพได� นอกจากนั้นการสอนหลักสูตรระยะสั้น ยังเป,นการเปyดโอกาสให�ประชาชนมีโอกาสเข�าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา ในลักษณะของการเรียนอาชีวศึกษา รวมกับการเรียนสายสามัญศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและยังเป,นการตอบสนองต�อการเทียบโอนประสบการณ5ของกลุ�มเปTาหมายท่ีมีความชํานาญเฉพาะด�าน มีประสบการณ5ในการทํางานแต�ไม�มีวุฒิการศึกษารองรับในลักษณะของการพัฒนาตนเอง     การฝIกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะด�านแก�องค5กรส�วนราชการส�วนกลางหรือส�วนทองถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชน ประชาชน ถือเป,นภารกิจหลักของสถานศึกษาในการท่ีจะส�งเสริมและสนับสนุนทางด�านวิชาการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือตอบสนองต�อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดและนโยบายของสถานศึกษา ซ่ึงการฝIกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพจะข้ึนอยู�กับ ความต�องการของกลุ�มเปTาหมาย และนโยบาย การเปyดสอนในหลักสูตรระยะสั้น การฝIกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาเปyดหลักสูตรตามความต�องการของกลุ�มเปTาหมาย หรือการสนองตอบต�อนโยบาย โดยปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรการเรียนการสอนปกติของสถานศึกษา รวมท้ังหลักสูตรระยะสั้นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีหลักสูตรท่ีดําเนินการดังนี้     3.1 หลักสูตรระยะสั้น     3.2 หลักสูตร 9+1 และ 12+1     3.3 หลักสูตรอบรมให�ความรู�วิชาการตามโครงการในพระราชดําริ      ปJญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยู�ในอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว ความเข�าใจของสังคมท่ัวไปยังไม�ให�ความสําคัญต�อการเป,นวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประจําจังหวัดสระแก�ว ซ่ึงจําเป,นต�องร�วมงานในระดับจังหวัดและอําเภอท่ีซํ้าซ�อน ได�รับงบประมาณตามจํานวนนักเรียน-นักศึกษา ด�านบุคลากรสายการสอน ยังมีจํานวนข�าราชการและพนักงานราชการจํานวนน�อย เม่ือเทียบกับวิทยาลัยเทคนิคระดับจังหวัด จึงจําเป,นต�องใช�เงินงบประมาณ และเงินรายได� จ�างครูอัตราจ�างเป,นจํานวนมาก จึงส�งผลให�งบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาไม�เพียงพอ อีกท้ังถนนสายหลักท่ีผ�านหน�าวิทยาลัยฯ ไม�มีรถโดยสารประจําทางผ�าน เป,นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาและการเดินทางมาทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาอีกด�วย   



85    กลยุทธ"และมาตรการของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      กลยุทธ5ท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการหลากหลายตามความต�องการของสถานประกอบการ      มาตรการท่ี 2 สร�างผู�เรียนให�มีคุณภาพมาตรฐาน      มาตรการท่ี 3 ยกระดับทักษะฝOมืออาชีพ    กลยุทธ5ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา      มาตรการท่ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ    กลยุทธ5ท่ี 3 เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา      มาตรการท่ี 2 สร�างผู�เรียนให�มีคุณภาพมาตรฐาน    กลยุทธ5ท่ี 4 ส�งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร�วมมือหน�วยงานและองค5กร ท�องถ่ิน      มาตรการท่ี 4 ผลิตและพัฒนากําลังคน      มาตรการท่ี 5 ส�งเสริมเส�นทางอาชีพ      มาตรการท่ี 6 สร�างเครือข�ายความร�วมมือในประเทศ     กลยุทธ5ท่ี 5 พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการ ขยายตัวการเปyดประชาคมอาเซียน      มาตรการท่ี 5 ส�งเสริมเส�นทางอาชีพ      มาตรการท่ี 7 สร�างเครือข�ายความร�วมมือในต�างประเทศ     กลยุทธ5ท่ี 6 ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง      มาตรการท่ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ     กลยุทธ5ท่ี 7 ปรับภาพลักษณ5การบริหารจัดการและเสริมสร�างสถานศึกษาให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา      มาตรการท่ี 1 ส�งเสริมศักยภาพสถานศึกษา   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐาน/ตัวบ/งช้ี ผลการประเมิน ค/าคะแนน ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ด�านผลการจัดการศึกษา   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต�อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 



86  มาตรฐาน/ตัวบ/งช้ี ผลการประเมิน ค/าคะแนน ระดับคุณภาพ ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวน ผู�เข�าเรียน 5 ดีมาก มาตรฐานท่ี 2  ด�านการบริหารจัดการ     ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหาร จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน�วยงานต�นสังกัด 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านบุคลากร 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านการเงิน 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด�านอาคารสถานท่ี ด�านครุภัณฑ5และด�านฐานข�อมูล 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร�วมมือเพ่ือการบริการจัดการศึกษา 5 ดีมาก มาตรฐานท่ี 3 ด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน เปJนสําคัญ     ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ�มวิชา 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก ตัวบ�งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก มาตรฐานท่ี 4 ด�านการประกันคุณภาพภายใน     ตัวบ�งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก     จุดเด/นของสถานศึกษา    1) ผู�บริหารเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและเป,นผู�มีวิสัยทัศน5ในการพัฒนาสถานศึกษา    2) สถานศึกษาให�บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีส�งเสริมการพัฒนาทักษะแก�ผู�เรียน    3) ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ5จริง ผ�านการฝIกงานในสถานประกอบการ    4) สถานศึกษาพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน�นและจุดเด�นของสถานศึกษา    5) สถานศึกษาเป,นแหล�งเรียนรู� และบริการวิชาการ วิชาชีพแก�บุคคลท่ัวไปและสังคม 



87     จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา     1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด�านวิชาชีพท่ีเน�นผู�เรียนเป,นสําคัญ เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห5 สังเคราะห5และแก�ปJญหาสอดคล�องกับตลาดแรงงาน    2) นําผลการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ5 ท่ีมีคุณภาพไปใช�ประโยชน5 เพ่ือพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม    3) ส�งเสริมสนับสนุนให�ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ5 งานสร�างสรรค5 งานวิจัย    4) สนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษา ได�มีส�วนร�วมในด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา    5) พัฒนาความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให�แก�บุคลากรอย�างชัดเจนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสู�การปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง    จุดเน�นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการสอนด�วยวิธีการหลากหลายตามความต�องการของสถานประกอบการ      2. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     3. เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     4. ส�งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร�วมมือหน�วยงานและองค5กรท�องถ่ิน     5. พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการขยายตัว การเปyดประชาคมอาเซียน     6. ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     7. ปรับภาพลักษณ5การบริหารจัดการและเสริมสร�างสถานศึกษาให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา     ความโดดเด/นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)          รางวัลดีเด/น ประจําปW 2559     - วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�รับโล�เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปOการศึกษา 2559 ระดับดีเด�น จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสถานศึกษา สาขาปTองกันและแก�ไขปJญหา      ยาเสพติดในสถานศึกษา     - วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณ ค�ายย�อยท่ี 1 ค�ายย�อยมาตรฐาน ดีเด�น งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช�อสะอาด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 6  



88     - วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�รางวัล “ชนะเลิศ” ในการประกวดคัดเลือกผลการดําเนินงาน ชมรม TO BE NUNBER ONE ระดับจังหวัดปO 2559     - ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน การแข�งขันทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร     - สิ่งประดิษฐ5ครีมรักษาเครื่องหนังจากน้ํามันเหลือใช� ได�รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปOการศึกษา 2559     - สิ่งประดิษฐ5อุปกรณ5ดับไฟไหม�หิ้งพระ ได�รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปOการศึกษา 2559     - สิ่งประดิษฐ5ชุดอุปกรณ5ควบคุมเพ่ือการเปyด-ปyดไฟทีวี ด�วยสมาร5ทโฟน (Mobile Application Control) ได�รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปOการศึกษา 2559     - สิ่งประดิษฐ5อุปกรณ5ช�วยเพ่ิมออกซิเจนให�น้ําพลังงานแสงอาทิตย5 ได�รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปOการศึกษา 2559        รางวัลดีเด/น ประจําปW 2560     - ได�รับรางวัลการบริหารงานศูนย5บ�มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจําปOการศึกษา 2559 (ระดับ 4 ดาว)     - ได�รับรางวัลชนะอันดับ 2 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร5สมาคมวิทยาศาสตร5อาชีวศึกษา-เอสโซ� 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก�ว     - ได�รับรางวัลชนะระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงการวิทยาศาสตร5สมาคมวิทยาศาสตร5 ระดับตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 27 ประจําปO พ.ศ.2560     - ได�รับรางวัล กิจกรรมทดสอบกําลังใจดีเด�น ระดับเหรียญเงิน งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 2560     - ได�รับรางวัล “กิจกรรมฝVายทักษะลูกเสือดีเด�น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2560     - ได�รับรางวัล หมู�ลูกเสือมาตรฐานการจัดค�ายพักแรม ค�ายย�อยท่ี 5 หญ�าแฝก งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2560     - ได�รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬาขว�างจักรหญิง ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬาทุ�มน้ําหนักหญิง ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล�นชาย รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 63.5 กก. ในการแข�งขัน กีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร  



89     - ได�รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล�นชาย รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 64 กก. ในการแข�งขัน กีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล�นชาย รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 51 กก. ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล�นหญิง รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 48 กก. ในการแข�งขัน กีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล�นชาย รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 64 กก.ในการแข�งขัน กีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล�นชาย รุ�นน้ําหนักไม�เกิน 54 กก. ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร       - ได�รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล�นหญิง รุ�นน้ําหนัก    ไม�เกิน 51 กก. ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร      หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล�นหญิง รุ�นน้ําหนัก    ไม�เกิน 45 กก. ในการแข�งขันกีฬาอาชีวะเกมส5ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร      หนุมานเกมส5 ครั้งท่ี 12 ณ กรุงเทพมหานคร     - ได�รับโล�รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันหุ�นยนต5แขนกลอุตสาหกรรม ในงานการแข�งขันหุ�นยนต5 อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปO พ.ศ. 2560     - ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขันหุ�นยนต5แขนกลอุตสาหกรรม ทีมเทคนิคสระแก�ว ในการแข�งขันหุ�นยนต5อาชีวศึกษา ระดับชาติ พ.ศ.2560     - ได�รางวัลโล�รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู�การดําเนินงาน To Be number one ระดับจังหวัด ปO 2560 ประเภทชมรมในสถานศึกษา  (อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา)   กล�าวโดยสรุป วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ปJจจุบันต้ังอยู�ในอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว เริ่มเปyดการเรียนการสอนในปOการศึกษา 2539 ทําการเปyดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส5 สาขาวิชาช�างก�อสร�าง และสาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี) ในปJจจุบันเปyดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได�แก� 1) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ 2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ และ 3) หลักสูตรระยะสั้น 



90  ฝIกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วมีวิสัยทัศน5 คือ “ผลิตและพัฒนากําลังคน ให�มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต�องการกําลังคนในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีเปTาประสงค5 ประกอบด�วย 1) ผู�เรียนทุกคนท่ีจบการศึกษา มีความรู�ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ�งหมายของหลักสูตร 2) ผลิตและพัฒนากําลังคนให�มีความรู� ความสามารถ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 3) สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 4) บริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาลอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเน�นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�แก� 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธี การสอนด�วยวิธีการหลากหลายตามความต�องการของสถานประกอบการ 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 3) เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 4) ส�งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร�วมมือหน�วยงานและองค5กรท�องถ่ิน 5) พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปyดประชาคมอาเซียน  งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง          งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ      พิสิฐ เทพไกรวัล (2556) ได�ทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และการสัมภาษณ5 ผู�ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 คน ระยะท่ี 2 การสร�างและตรวจสอบกระบวนการสร�างเครือข�ายและองค5ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพ ระยะท่ี 3 การทดลองใช�รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ จํานวน 2 โรงเรียน และ ระยะท่ี 4 การประเมินการใช�รูปแบบเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม ศึกษาขนาดเล็ก   ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด�วย กระบวนการสร�างเครือข�าย 6 ข้ันตอน ได�แก� 1) ข้ันตระหนักถึงความจําเป,นในการสร�างเครือข�าย 2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องค5กรเครือข�าย 3) ข้ันสร�างพันธสัญญาร�วมกัน 4) ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ5 และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธ5อย�างต�อเนื่อง ส�วนองค5ประกอบของเครือข�าย ได�แก� 1) ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย 2) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 4) กระบวนการเสริมสร�างพลังอํานาจของเครือข�าย 5) คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�าย และ 6) การปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผล ผลการทดลองใช�พบว�า ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด�านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารท่ัวไป และส�งผลกระทบต�อนักเรียนตามขอบข�ายท่ีคาดหวังสูงกว�าปOท่ีผ�านมา             



91   สรัญญา จุฑานิล (2556) ได�วิจัยเรื่อง การบริหารเครือข�ายของสถาบันพัฒนาองค5กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค5 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข�าย 2) เพ่ือการศึกษาปJญหาและอุปสรรคในการทํางานในรูปแบบเครือข�าย 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการทํางานในรูปแบบเครือข�ายของสถาบันพัฒนาองค5กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป,นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช�การศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ5เชิงลึก และการวิจัยเชิงสํารวจแบบหลายข้ันตอน  ผลการศึกษาพบว�า ปJญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบเครือข�ายของสถาบันพัฒนาองค5กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว�า มีปJญหาเก่ียวกับวิธีการทํางานของระบบราชการซ่ึงมีความไม�สอดคล�องกันในบริบทของการทํางานเป,นเครือข�าย ทําให�เกิดความล�าช�า นอกจากนี้ระบบการทํางานดังกล�าวยังเป,นอุปสรรคต�อการออกแบบเครือข�ายองค5กร ทําให�การดํานิงานในรูปแบบเครือข�ายเป,นไปอย�างไม�ราบรื่น รวมถึงปJญหาท่ีเกิดจากการติดต�อสื่อสาร การสื่อความเข�าใจท่ีไม�ตรงกัน ความไม�เข�าใจในเรื่องเครือข�ายในหน�วยราชการบางส�วน ปJญหาเก่ียวกับความไม�วางใจระหว�างหน�วยงานราชการกับภาคเอกชน และปJญหาเก่ียวกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีข�อเสนอแนะคือ 1) ต�องสร�างให�เกิดเครือข�ายความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 2) มีกลไกในการทํางานและระบบการบริหารจัดการท่ีมีส�วนร�วม เปyดเผย โปร�งใส และ 3) ลดบทบาทภาครัฐและสนับสนุนให�องค5กรชุมชน ภาคเอกชน เป,นหลักในการพัฒนา   สรวง วรอินทร5 (2557) ได�วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           มีวัตถุประสงค5 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการวิจัยเป,น 3 ข้ันตอนคือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 2) การสร�างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การประเมินความเป,นไปได�ของรูปแบบ  ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสร�างข้ึนประกอบด�วย        3 องค5ประกอบ 2 เง่ือนไขความสําเร็จ ได�แก� 1) คณะกรรมการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ 2) ขอบข�ายงานส�งเสริมระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ และผลการประเมินความเป,นไปได�ของรูปแบบในการนําไปปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด             บุญเรียง สิทธิ์ทองสี (2557) ได�วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค5เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แบ�งดําเนินการวิจัยเป,น 3 ข้ันตอน ได�แก� 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานกลุ�มเครือข�าย โดยการวิเคราะห5 



92  สังเคราะห5เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และการสัมภาษณ5ผู�ทรงคุณวุฒิ 2) การสร�างรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  ด�วยการสนทนากลุ�ม ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยการสัมมนารับฟJงความคิดเห็นจากผู�บริหารสถานศึกษา   ผลการวิจัย พบว�า รูปแบบการบริหารงานบริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีสร�างข้ึนประกอบด�วย 3 องค5ประกอบ ได�แก� 1) คณะกรรมการ บริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) ขอบข�ายงานบริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 3) กระบวนการบริหารงานกลุ�มเครือข�ายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา              ไสว อุทุมประเสริฐ (2557) ได�วิจัยเรื่อง การดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีความมุ�งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชากรประกอบด�วย ประธานศูนย5พัฒนาวิชาการ จํานวน 10 คน และคณะกรรมการศูนย5พัฒนาวิชาการ จํานวน 90 คน เครื่องมือท่ีใช�เป,นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ5 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห5ข�อมูลคือค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห5เนื้อหา             ผลการวิจัยพบว�า สภาพการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก โดยด�านกิจกรรมของเครือข�ายมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด�านความพร�อมของเครือข�ายและด�านการบริหารจัดการเครือข�าย มีการปฏิบัติน�อยท่ีสุด ตามลําดับ ด�านปJญหาการดําเนินงาน คือ การขาดแคลนบุคลากร ขาดแผนการปฏิบั ติการ ขาดการติดต�อสื่อสารและประสานงาน และขาดงบประมาณสนับสนุน และแนวทางการปรับปรุงคือ ควรจัดอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให�แต�ละศูนย5 พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีแผนการปฏิบัติการท่ีชัดเจน ควรมีเจ�าหน�าท่ีประจําศูนย5 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให�แต�ละศูนย5 พัฒนางานวิชาการควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรจัดให�มีการแข�งขันกีฬาร�วมกันและควรจัดเวทีเสวนาเก่ียวกับยุทธศาสตร5การขับเคลื่อนศูนย5พัฒนาวิชาการให�กับคณะกรรมการ  ธีระชัย ช�วงบุญศรี (2558) ได�วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค มีวัตถุประสงค5เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค ดําเนินการวิจัยเป,น 3 ข้ันตอนคือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ5 2) การสร�างและตรวจสอบรูปแบบ โดยการสนทนากลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความเป,นไปได�จากการสัมมนาเพ่ือรับฟJงความคิดเห็นจากผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค 



93   ผลการวิจัยพบว�า แนวทางการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภู มิภาค 1) ควรมีเปTาหมายเครือข�ายความร�วมมือ 2) ขอบข�ายความร�วมมือควรประกอบด�วย ด�านการพัฒนาหลักสูตร ด�านการจัดการเรียนการสอน และด�านการสนับสนุนแหล�งเรียนรู�และวิทยากร 3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค มี 5 องค5ประกอบ และ 2 เง่ือนไขความสําเร็จ ได�แก� 1) เปTาหมายเครือข�าย ความร�วมมือ 2) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการ 3) เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ 4) คณะกรรมการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ เง่ือนไขความสําเร็จท่ี 1 ภาวะผู�นําเชิงวิสัยทัศน5ของผู�บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาคและเง่ือนไขความสําเร็จท่ี 2 ภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร5ภูมิภาค              สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2558) ได�รายงานโครงการสร�างเครือข�ายความร�วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค5 1) เพ่ือสร�างเครือข�ายความร�วมมือพหุภาคีระหว�างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน องค5กรรัฐและเอกชนต�าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพ่ือศึกษารูปแบบของกระบวนการสร�างเครือข�ายความร�วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก                ผลการสร�างเครือข�ายความร�วมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 2 รูปแบบ ได�ผลไม�แตกต�างกันมากนัก และมีเครือข�ายเกิดข้ึนจากกระบวนการนี้ ได�แก� เครือข�ายในโรงเรียน เครือข�ายระหว�างโรงเรียน เครือข�ายผู�ปกครองและชุมชน เครือข�ายองค5กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เครือข�ายหน�วยงานภาครัฐ เครือข�ายภาคเอกชน และเครือข�ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัย  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได�ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยมีความมุ�งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปJจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค5เครือข�าย ความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 3) ศึกษาผลการใช�รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยดําเนินการวิจัยเป,น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษา สภาพปJญหาและสภาพท่ีพึงประสงค5เครือข�ายความร�วมมือ โดยใช�แบบสอบถาม ถามผู�บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ โดยสังเคราะห5ข�อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข�อมูลสภาพปJจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค5เครือข�ายความร�วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ี ดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือท่ีปฏิบัติดีเลิศ และประเมินรูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ระยะท่ี 3 นํารูปแบบไปใช�และศึกษาผลการใช�รูปแบบ ในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 1 โรง   



94   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปJจจุบันเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ประกอบด�วย 5 องค5ประกอบ ดังนี้ 1) ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ได�แก� คณะครู ผู�ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย5เก�า พระสงฆ5 เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล ปราชญ5ชาวบ�าน หน�วยงานของรัฐ และองค5กรเอกชน 2) กระบวนการสร�างเครือข�าย 3) ความร�วมมือ 4) องค5ประกอบสําคัญของเครือข�าย และ 5) คุณภาพผู�เรียน ประกอบด�วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  2) และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5ของผู�เรียน 3. ผลการศึกษาการใช�รูปแบบ พบว�า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จะเห็นได�จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 และปลายภาคเรียนท่ี 2         ปOการศึกษา 2557 เม่ือเปรียบเทียบกัน พบว�า ภาคเรียนท่ี 2 มีค�าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ   ปลายภาคท่ี 2 ของนักเรียนสูงข้ึน และมีค�าเฉลี่ยสูงกว�าภาคเรียนท่ี 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค5ตามเกณฑ5หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ร�อยละ 100  จิรภัทร มหาวงศ5 (2558) ได�ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง มีวัตถุประสงค5เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง การดําเนินการวิจัยแบ�งออกเป,น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารของเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง 2) การสร�างรูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง และ 3) การประเมินความเป,นไปได�และความเป,นประโยชน5     ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง ประกอบด�วย 5 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการของเครือข�าย ประกอบ ด�วยหลักการมีส�วนร�วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข�าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข�าย ประกอบด�วย คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ�มเครือข�าย 4) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการ ประกอบด�วย ความร�วมมือในการใช�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน ความร�วมมือการจัดการเรียนรู�และ ความร�วมมือการใช�แหล�งเรียนรู� และ 5) กระบวนการบริหารเครือข�าย ประกอบด�วย การวางแผน การจัดองค5กร การประสานงาน การดําเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�า รูปแบบ การบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก และผู�บริหารสถานศึกษามีความเห็นว�ารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนพ้ืนท่ีสูงมีความเป,นไปได�อยู�ในระดับมาก และมีความเป,นประโยชน5 อยู�ในระดับมากท่ีสุด  อดุลย5 ทวีกาญจน5 (2558) ได�วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต� 1 ในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  



95  มีวัตถุประสงค5 เพ่ือสร�างรูปแบบการบริหารงานวิชาการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต� 1 ในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยใช�เทคนิคการวิจัย EDFR กลุ�มตัวอย�าง คือ ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ประกอบด�วยผู�เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 คน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต� 1 จํานวน 3 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 3 คน วิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 คน และสถาน ประกอบการ จํานวน 5 คน โดยใช�แบบสัมภาษณ5และแบบสอบถามมาตราส�วนประมาณค�า วิเคราะห5ข�อมูลด�วย  การวิเคราะห5เนื้อหา ค�ามัธยฐาน และค�าพิสัยระหว�างควอไทล5  ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารงานวิชาการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต� 1 ในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย       5 ด�าน ได�แก� 1. ด�านหลักสูตรการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีนโยบายส�งเสริมการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเน�นผู �เรียนเป,นสําคัญ โดยมุ�งเน�นการฝIกปฏิบัติงานตามเกณฑ5มาตรฐานวิชาชีพอาเซียนทุกระดับ โดยความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการร�วมกันจัดทําหลักสูตร 2. ด�านแผนการเรียน การจัดทําแผนการเรียนแต�ละหลักสูตรให�มีความยืดหยุ�น สอดคล�องกับศักยภาพของผู�เรียน สถานประกอบการและบริบทของสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงมีการกําหนดเปTาหมายชัดเจน 3. ด�านการเรียนการสอน ใช�มาตรฐานสมรรถนะเป,นกรอบในการจัดการเรียนการสอน และ   ฝIกทักษะวิชาชีพตามรายวิชาท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานวิชาชีพประเทศกลุ�มอาเซียน 4. ด�านการฝIกอาชีพ จัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทหน�าท่ีในสถานศึกษากับสถานประกอบการและปฐมนิเทศนักศึกษาก�อนฝIกงาน เพ่ือให�การฝIกอาชีพเหมาะสมตรงตามลักษณะการฝIกตามรายวิชาของผู�ฝIกงาน 5. ด�านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รับผิดชอบโดยตรงในงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาวิชาชีพ และการนําผลการวิจัยมาใช�ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงข�อบกพร�องต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู�เรียน  บุญเพ่ิม สอนภักดี (2559) ได�วิจัยเรื่อง รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัตถุประสงค5เพ่ือสร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยการศึกษาและสังเคราะห5เอกสาร การสัมภาษณ5ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน และการประชุมกลุ�ม จํานวน 3 โรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยนําข�อมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มายกร�างรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ด�วยการสนทนากลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ข้ันตอนท่ี 3     การประเมินรูปแบบโดยกลุ�มผู�ให�ข�อมูลเป,นผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 247 คน     ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท่ีสร�างข้ึนประกอบด�วย 4 องค5ประกอบ ได�แก� องค5ประกอบท่ี 1 องค5คณะบุคคลเครือข�ายความร�วมมือ องค5ประกอบท่ี 2 ขอบข�ายและภารกิจเครือข�ายความร�วมมือ องค5ประกอบท่ี 3 



96  แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และองค5ประกอบท่ี 4 กระบวนการบริหารของเครือข�ายความร�วมมือ โดยผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีความเห็นว�ารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป,นไปได�อยู�ในระดับมาก และความมีประโยชน5อยู�ในระดับมากท่ีสุด  พรรษา จุดาบุตร (2559) ได�วิจัยเรื่อง ปJญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาปJญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเสนอแนวทางพัฒนา ผู�ให�ข�อมูลหลัก ได�แก� ผู�บริหาร     2 คน และครูผู�สอน 17 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลเป,นแบบสัมภาษณ5 การวิเคราะห5ข�อมูล ใช�การวิเคราะห5เนื้อหาโดยนําข�อมูลท่ีได�มาจัดกระทําข�อมูล โดยการจัดกลุ�มข�อมูล (Category) การตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า (Triangulation)  ผลการวิจัยพบว�า 1. ปJญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา 6 ด�าน มีปJญหาท่ีสอดคล�องกัน คือ ครูผู�สอนขาดความรู� ความเข�าใจท่ีชัดเจนตรงกันในการปฏิบัติงานด�านหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล งบประมาณไม�เพียงพอ ขาดการสนับสนุนด�านอาคารสถานท่ี การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ5 หนังสือห�องสมุด และการมีส�วนร�วมระหว�างสถานศึกษากับสถานประกอบการ รวมถึงหน�วยงานภายนอกในการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคียังไม�มีการดําเนินงานด�านการประเมินหลักสูตรและการประเมินผลการดําเนินงานของห�องสมุด 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คือ สร�างอาคารเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือแก�ปJญหาห�องเรียนไม�เพียงพอ จัดหาครุภัณฑ5การศึกษาและห�องปฏิบัติการต�าง ๆ ให�เพียงพอเพ่ือให�สอดคล�องกันแต�ละสาขางาน ปรับระบบการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับสภาพท่ีเป,นอยู�จริง พัฒนาการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยให�ดียิ่งข้ึน พัฒนาครูผู�สอนม ีความรู�ในด�านหลักสูตร รวมถึงการวัดผลประเมินผล การจัดทําคู�มือปฏิบัติงานและใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข�อมูลให�เป,นระบบ ร�วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนร�วมกันในระบบทวิภาคี และควรติดต�อประสานงานกันสมํ่าเสมอ  ภัทรวรรธน5 นิลแก�วบวรวิชญ5 (2559) ได�ทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดมุ�งหมายเพ่ือ ศึกษาองค5ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือ สร�างและพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�เป,นผู� อํานวยการ รองผู�อํานวยการสํานักเขตพ้ืนท่ีฯ ศึกษานิเทศก5 ผู�บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี จํานวน 380 คน เครื่องมือเป,นแบบสัมภาษณ5แบบและแบบสอบถาม 



97   ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ ประกอบด�วย 1. กระบวนการสร�างเครือข�ายมี 6 ข้ันตอน 1.1 ข้ันตระหนักถึงความจําเป,นในการสร�างเครือข�าย   1.2 ข้ันประสานหน�วยงาน/องค5กรเครือข�าย 1.3 ข้ันสร�างพันธสัญญาร�วมกัน 1.4 ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย 1.5 ข้ันพัฒนาความสัมพันธ5 1.6 ข้ันรักษาความสัมพันธ5อย�างต�อเนื่อง 2. องค5ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการมี 5 องค5ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 2.3 กระบวนการเสริมสร�างพลังอํานาจ 2.4 คุณลักษณะท่ีดีของสมาชิกและผู�นําเครือข�าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผล 3. ขอบข�ายภารกิจงานด�านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู� 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4. ผลการทดลองใช�รูปแบบ สูงกว�าเกณฑ5ท่ีกําหนด อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  วชิราภรณ5 สุรธนะสกุล (2560) ได�วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค5เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห5สภาพปJจจุบัน ปJญหา อุปสรรคและบทบาท การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 2) วิเคราะห5 สังเคราะห5แนวคิด และองค5ประกอบการเสริมสร�าง ความเข�มแข็งของชุมชนท้ังในประเทศและต�างประเทศ และ 3) นําเสนอรูปแบบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน กลุ�มตัวอย�างในการวิจัย ได�แก� ผู�บริหารของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 47 คน ผู�ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 4 คน ผู�เก่ียวข�องกับวิทยาลัยชุมชน จํานวน 233 คน และผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีประเมินความเหมาะสม (ร�าง) รูปแบบฯ จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช�เป,นแบบบันทึกข�อมูล แบบสัมภาษณ5 แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสม (ร�าง) รูปแบบฯ และการจัดประชุมโดยอิงผู�ทรงคุณวุฒิ   ผลการวิจัยพบว�า 1) สภาพปJจจุบันในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามความคิดเห็น ของผู�เก่ียวข�องโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกกลุ�ม ยกเว�นกลุ�มปราชญ5ชาวบ�านและผู�นําชุมชนท่ีมีอยู�ในระดับมาก และมีปJญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการ บุคลากร และเครือข�ายความร�วมมือ รวมท้ังมีบทบาท 3 ลักษณะ ได�แก� ตามเปTาหมาย ตามพันธกิจ และตามรูปแบบการจัดการศึกษา 2) องค5ประกอบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ได�แก� การมีเปTาหมายร�วมกัน การเรียนรู�ของชุมชน การมีส�วนร�วม ของชุมชน เครือข�ายความร�วมมือ ศักยภาพของชุมชน ทุนภูมิสังคม และการบริหารจัดการชุมชนและ 3) รูปแบบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน ประกอบไปด�วย หลักการ วัตถุประสงค5 องค5ประกอบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน บทบาทการเสริมสร�างความเข�มแข็ง ของชุมชน หลักการดําเนินงาน และเง่ือนไขความสําเร็จ   งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต/างประเทศ   ทิบเบิ้ล และมิลเลอร5 (Trimble and Miller, 1996) ได�ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป,นทีมของนักเรียน ครู และผู�บริหารของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว�า การสร�างประสิทธิภาพการ



98  ทํางานเป,นทีมและการเพ่ิมพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการทํางานเป,นทีมจะส�งเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความคิดสร�างสรรค5 การสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส�วนร�วม ส�งเสริมการติดต�อสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพระหว�างนักศึกษา อาจารย5 และผู�บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ความร�วมมือระหว�างสมาชิกในทีม และผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ัง 3 อย�าง จะช�วยให�ความสําคัญกับการกําหนดบทบาทของสมาชิกแต�ละคน รวมท้ังการแบ�งงานกันทําสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานเป,นทีมด�วยเช�นกัน ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพยังช�วยแก�ไขจุดบกพร�องของการบริหารงาน และทําให�การติดต�อสื่อสารระว�างนักศึกษาและอาจารย5ดีข้ึน  ริเรย5 (Riley,1997: 155-167) ได�เสนอแนวคิดว�า การรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบเดียวกับเครือข�าย (Networks) และโรงเรียนควรดําเนินการรวมพลังโดยการสร�างเครือข�ายความสําเร็จของเครือข�ายและการรวมพลังข้ึนอยู�กับความไว�วางใจ ความเป,นปIกแผ�น ความซ่ือสัตย5และความไม�เห็นแก�ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา กําหนดให�มีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ให�องค5กรและหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีผลทําให�เกิดการบริหารโดยเครือข�ายในระดับโรงเรียนและสถาบันต�าง ๆ ในปO ค.ศ. 1994 มีการจัดต้ังหน�วยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษา เป,นศูนย5กลางเครือข�ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอํานาจการบริหารแล�ว ผลจากการบริหารงานโดยเครือข�าย ทําให�เกิดความเป,นธรรม มีการดําเนินงานด�วยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได�     คอนแลนและแอคเวอท5 (Callan and Ashworth, 2004) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องความร�วมมือและร�วมทํางานระหว�างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรท่ีใช�ศึกษาคือ ข�อมูลภูมิหลังผู�ตอบคําถาม (Background information) ปJจจัยสภาพแวดล�อม (Environment factors) รูปแบบการฝIกงาน (Training model) ปJญหาบุคลากร (People issues) ลักษณะความร�วมมือ (Background characteristics) และความร�วมมือระหว�างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships between institutions and industry employers)   ผลการวิจัยพบว�า สิ่งท่ีสนับสนุนให�เกิดความร�วมมือท่ีมีประสิทธิผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของท้ังสองฝVายท่ีจะร�วมมือกัน 2) มีเปTาหมายและจุดมุ�งหมายท่ีตรงกัน รวมท้ังมีวิสัยทัศน5ร�วมของท้ังสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต�อสื่อสารท่ีมีระหว�างกัน 5) ภาวะผู�นําท้ังสองฝVายท่ีสามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ5 กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ5ระหว�างกันและนวัตกรรมของท้ังสองฝVายเข�าด�วยกัน 6) การยอมรับความแตกต�างของกันและกัน 7) การยืดหยุ�นด�วยเวลาและอ่ืน ๆ กับความเต็มใจท่ีจะลองทํา 8) ความรู�ใหม�ทักษะใหม� และวิธีคิดใหม�ท่ีจะนําไปสู�การปรับเปลี่ยนโรงสร�างขององค5การ    นอร5วิซ และ อีแวนส5 (Norwich and Evans, 2007: 84) ได�ศึกษาเรื่องเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนในการประชุมเก่ียวกับความต�องการเป,นพิเศษด�านการศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป พบว�า มีหลากหลายวิธีการท่ีจะทําให�โรงเรียนร�วมมือกันในการให�ความช�วยเหลือเป,นพิเศษด�าน



99  การศึกษา โดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบต�าง ๆ ท่ีระบุปJจจัยท่ีสัมพันธ5กับการจัดต้ังและการดําเนินงานในแต�ละปJจจัยและยังสามารถอธิบายผลท่ีได�ซ่ึงเก่ียวข�องกับปJจจัยนั้น ๆ ด�วย ท้ังในด�านบวกและด�านลบ การศึกษาครั้งนี้ได�นําเสนอหลักการเบื้องต�นของความร�วมมือระหว�างโรงเรียนท่ีเกิดสัมฤทธิผล ซ่ึงจะมีประโยชน5ต�อผู�สนใจในการพัฒนาและผดุงไว�ซ่ึงความช�วยเหลือเป,นพิเศษทางด�านการศึกษาและส�งผลให�มีการต่ืนตัวในการปรับโครงสร�างพ้ืนฐานในการให�บริการด�านการศึกษา โดยให�ความสําคัญกับระบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซ่ึงมีความจําเป,นในสถานการณ5ปJจจุบัน  ริบเชสเตอร5และวิลเลี่ยม  (Ribchester and Edwards, 2007: 57) ได�ศึกษาเก่ียวกับความร�วมมือของเครือข�ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว�า ช�วงเวลาท่ีฝVายบริหารการศึกษาท�องถ่ินไม�สามารถสานต�องานสนับสนุนและช�วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได�นั้น การให�ความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเป,นยุทธวิธีเดียวท่ีขยายวงกว�างท่ีจะเอ้ือประโยชน5ต�อโรงเรียนท่ีกําลังเติบโตและมีจํานวนน�อยในกลุ�ม วิธีนี้ถือเป,นวิธีช�วยเหลือท่ีสําคัญกว�าเรื่องใด ๆ คุณค�าของความร�วมมือในเครือข�ายโรงเรียนจะเป,นตัวกลางในการไกล�เกลี่ยเพ่ือลดความตึงเครียดภายใน ช�วยแก�ปJญหาท่ีเป,นผลลบจากการลดจํานวนฝVายบริหารการศึกษาท�องถ่ิน ซ่ึงเป,นผู�ให�การสนับสนุนการจัดการศึกษาและเพ่ือลดการแข�งขันในด�านการเพ่ิมจํานวนนักเรียน ท้ังยังเป,นการเพ่ิมความเชื่อม่ันของผู�เก่ียวข�อง โดยเฉพาะผู�ประสานงานเครือข�ายท่ีมีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท�องถ่ินและสร�างความเจริญเติบโต สุดท�ายเป,นผลทําให�โรงเรียนท่ีเก่ียวข�องได�รับการยอมรับว�าเป,นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเน�นความจริงท่ีว�า ผู�บริหารในโรงเรียนเครือข�ายทุกโรงเรียนกําลังร�วมกันทํางานเพ่ือขจัดการแข�งขันระหว�างโรงเรียน ซ่ึงจะเป,นกุญแจหลักสู�การปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับการได�รับการสนับสนุนและความไว�วางใจจากท�องถ่ินอย�างต�อเนื่อง  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและงานวิจัยต�างประเทศ ท่ีเก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ พบว�า ส�วนใหญ�ใช�วิธีการแบบผสมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การดําเนินการวิจัยจะแบ�งเป,นข้ันตอน ตามวัตถุประสงค5ของการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย ได�แก� แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ5  และการสนทนากลุ�ม องค5ประกอบของรูปแบบท่ีสร�างข้ึน พบว�า ส�วนใหญ�ประกอบด�วยองค5ประกอบหลัก ๆ คือ หลักการของรูปแบบ จุดมุ�งหมายของรูปแบบ ขอบข�ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ จากการศึกษาทําให�ผู�วิจัยมีความรู� ความเข�าใจ และได�แนวคิดนํามาประยุกต5ใช�ในการวิจัยครั้งนี้        



100  กรอบแนวคิดในการวิจัย  กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกได�ดังนี้   1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือ ผู�วิจัยได�ศึกษาจาก แนวคิด หลักการ และงานวิจัยของ เสรี พงศ5พิศ (2558: 3-10); ประเวศ วะสี (2547: 61-64); เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ5ศักด์ิ (2549: 38-41); วิชิต นันทสุวรรณ และจํานง แรกพินิจ (2555: 77-79); ธนา ประมุขกูล (2549:94-95); จรวยพร ธรณินทร5 (2554: 3-6); ปาริชาติ วลัยเสถียร (2550: 17-19); เจือจันทร5 จงสถิตอยู�, 2554: 7-9; สุทิตย5 อาภากโร. (2551: 18-19); ชัยวัฒน5 ถิระพันธุ5 และปาริชาต สถาปyตานนท5 (2549: 34-36); จีรวิทย5  ม่ันคงวัฒนะ (2558: 24-27); ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ5 (2549: 6); สันติ บุญภิรมย5 (2552: 59-65); เวสลี่ย5 (Wheatly, 1999); อี. มาร5ค แฮนสัน (E. Mark Hanson, 2003); โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980); เชฟ เฟอร5  (Shaeffer, 1994); ลู คัส (Lucas, 1998); ร็อบบินส5 และฟyนเลย5 (Robbins & Finley, 1998); เกรเฮม และไรท5 (Graham & Wright, 1999); เวลท5  และทัลเบิร5ท (Weltch and Tulbert, 2000); เมซา พับลิซ สกูล (Mesa Public School, 2003); พลีเมาท5 สเตท ยูนิเวอร5ซิตี้ (Plymouth State University, 2003)  2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ผู�วิจัยได�ศึกษาจาก แนวคิด หลักการ และงานวิจัยของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย5ศรี (2550: 25-28); ทิศนา แขมมณี (2552: 42); บรรจง เจริญสุข (2552: 68); เลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 7-9); พฒศ5ศิวพิศ โนรี (2556); ชาญทนงค5 บุญรักษา (2556); จิรภัทร มหาวงศ5 (2558); รัตนะ บัวสนธ5 (2552: 13-15); วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 8-9); พูลสุข หิงคานนท5 (2551: 53-55); จินตนา ศักด์ิภู�อร�าม (2553: 13-14); พลอเตอร5และพอล (Procter and Paul 1978: 174); (Bardo and Hartman, 1982: 245); โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74); สโตเนอร5และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44); สโตเนอร5และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44); คีเวส (Keeves, 1988: 559); ไรย5 (Raj, 1996: 45); กู�ด (Good, 2005: 177); ทิงค5เอ็กชิสท5 (Thinkexist, 2008: 1); จอยส5และเวลล5 (Joyce and Well, 1985: 74); สไตเนอร5 (Steiner, 1998: 148); ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 386); สตรีกแลนด5 (Strickland, 2006)  จากศึกษาวิเคราะห5 สังเคราะห5เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และดําเนินการตามกระบวนการพัฒนารูปแบบซ่ึงประกอบด�วย การศึกษาสภาพและแนวการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว การสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว การทดลองใช�และการประเมินรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�รูปแบบท่ีมีองค5ประกอบ 4 องค5ประกอบ ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ และนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน



101  ไปทดลองใช� ทําให�เกิดการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ และมีผลต�อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดังภาพท่ี 2                    ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข/ายความร/วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   - หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความ   ร�วมมือ - กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย   ความร�วมมือ  - ขอบข�ายความร�วมมือทางวชิาการและ   วิชาชีพ - คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็ง   เครือข�ายความร�วมมือ    - แนวคิดและหลักการการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ     - แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ - แผนพัฒนาการศึกษาและยทุธศาสตร5ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ที่เก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือเพื่อการจัดการศึกษา    - แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 



 บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย    การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตามวัตถุประสงค(การวิจัย 4 ตอน ดังนี้    ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  ตอนท่ี 2 การสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  ตอนท่ี 3 การทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  ตอนท่ี 4 การประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                  



103                                 ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 4.1 ความสําเรจ็ของการสร�างความ       เข�มแข็งของเครือข�ายความ      ร�วมมือ 4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ      ผู�เรยีน จากการใช�รูปแบบ 4.3 จํานวนเครือข�ายชุมชน/      สถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 4.4 เกียรติบัตร/รางวัลท่ีได�รับจาก      การดําเนินการตามรูปแบบ - ดําเนินการประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�วยแบบสอบถาม และแบบรายงาน    ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 1. การศึกษาสภาพ และแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  1.1 สังเคราะห(เอกสารและงานวิจัย      ท่ีเก่ียวข�อง 1.2 ศึกษาสภาพการสร�างความ      เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.3 ศึกษาแนวทางการสร�างความ      เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  1.1 ได�ข�อมูลจากการสังเคราะห(       เอกสารและงานวิจัย 1.2 ได�ข�อมลูสภาพการสร�างความ        เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.3 ได�ข�อมูลแนวทางการสร�างความ       เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมอื  - รูปแบบการสร�างความเข�มแข็ง   เครือข�ายความร�วมมือชุมชน    สถานประกอบการ ด�านวิชาการ   และวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค   สระแก�ว   2. การสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    2.1 ยกร�างรูปแบบ โดยกลุ�ม       เครือข�ายความร�วมมือท่ี       เก่ียวข�อง  2.2 ตรวจสอบร�างรปูแบบท่ี       พัฒนาข้ึนโดยผู�ทรงคุณวุฒิ  2.3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบ       โดยผู�ทรงคุณวุฒิ     3. การทดลองใช� รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  4. การประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    - ทดลองใช�รูปแบบ ท่ีพัฒนาข้ึน ในวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และใช�กับชุมชนและสถานประกอบการโดยใช�คู�มือการใช�รูปแบบและกิจกรรมภายใต�โครงการทดลองใช�รูปแบบ จํานวน 4 โครงการ ตามแผนการทดลอง   - ความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรม    ภายใต�โครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�   ทดลองรูปแบบ - ผลสมัฤทธ์ิของผู�เข�าร�วมโครงการ    



104  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือ            ชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว  ในการศึกษาสภาพและแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว แบ�งการศึกษาออกเป>น 3 ตอน ดังนี้  1.1 การสังเคราะห1เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว       1.1.1 แหล*งข&อมูล              ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดเป>นกรอบแนวคิดเบื้องต�นในการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด และสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องประกอบด�วย แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ แนวคิดและหลักการเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือ และนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร(ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายเพ่ือการจัดการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง    1.1.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล          ฉบับท่ี 1 แบบวิเคราะห(ข�อมูล   1.1.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล          ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต�างประเทศ ซ่ึงเผยแพร�เป>นตํารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส(   1.1.4 การวิเคราะห1ข&อมูล          ผู�วิจัยวิเคราะห(ข�อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องด�วยการวิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis)  1.2 การศึกษาสภาพการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว         1.2.1 ประชากรและกลุ*มตัวอย*าง      1) ประชากร ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผู�สอน จํานวน 89 คน รวมจํานวน 94 คนรายละเอียดดังตารางท่ี 2       



105  ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จําแนกตามผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน  ผู&บริหารสถานศึกษาและครูผู&สอน จํานวน ผู�บริหารสถานศึกษา 5 ข�าราชการครู 15 พนักงานราชการทําหน�าท่ีสอน 35 ลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีสอน 39 รวม 94       2) กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 72 คน รวมจํานวน 76 คน กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใช�ตารางเครจซ่ีและมอร(แกน (KreJcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ดําเนินการสุ�มตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มแบบแบ�งชั้น (Stratified Random Sampling) และ  การสุ�มอย�างง�าย (Simple Random Sampling) โดยมีข้ันตอนการสุ�ม ดังนี้  1. จําแนกประชากรออกเป>นชั้นภูมิโดยใช�ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนเป>นตัวแบ�งชั้น  2. กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนตามสัดส�วนประชากรในแต�ละชั้นภูมิ  3. ทําการสุ�มผู�บริหารและครูผู�สอนในแต�ละชั้นภูมิ ตามจํานวนกลุ�มตัวอย�าง โดยวิธีสุ�มอย�างง�าย (Simple Random Sampling)   ตารางท่ี 3 จํานวนกลุ�มตัวอย�างวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จําแนกตามผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน  ผู&บริหารสถานศึกษาและครูผู&สอน จํานวน ผู�บริหารสถานศึกษา 4 ข�าราชการครู  12 พนักงานราชการทําหน�าท่ีสอน 28 ลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีสอน 32 รวม 76      



106   1.2.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล           การศึกษาสภาพของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชนสถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ใช�เครื่องมือวิจัยเป>นแบบสอบถามฉบับท่ี 2     ฉบับท่ี 2 เป>นแบบสอบถามผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน ซ่ึงประกอบด�วย 2 ตอน ดังนี้         ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามเป>นแบบกําหนดคําตอบให�เลือก       ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เป>นแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร(ท (Likert’ Scale Type) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้         5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด         4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก         3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง         2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อย             1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด           วิธีการสร&างและหาคุณภาพเครื่องมือ      1. ศึกษาเอกสารท่ีเป>นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ     2. ศึกษาหลักการสร�างแบบสอบถาม      3. สร�างแบบสอบถาม ประกอบด�วย สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม และสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     4. นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินผลด�านการบริหารสถานศึกษา และด�านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด�านความถูกต�องเหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ�วนของรายการในสิ่งท่ีต�องการวัด โดยผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท�าน ได�แก�       4.1 ผู�ช�วยศาสตราจารย( ดร.วีระ บางแสง   อาจารย(ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ      4.2 ผู�ช�วยศาสตราจารย( ดร.กันต( อินทุวงศ(  อาจารย(ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ( 



107       4.3 ดร.อดุลย( พิมพ(ทอง       ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น      4.4 ดร.ธีรพงษ( วงศ(ประเสริฐ   รองผู�อํานวยการฝkายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว      4.5 ดร.กมล เรียงไธสง       รองผู�อํานวยการฝkายแผนงานและความร�วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี     5. นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคํานวณ หาค�า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข�อรายการท่ีมีค�า IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซ่ึงรายการคําถามใช�ได�ทุกข�อ โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)       6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ        7. นําแบบสอบถามท่ีผู� เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด�านเนื้อหา และปรับปรุงแก�ไขแล�ว ไปทดลองใช� (Try out) กับผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกับกลุ�มผู� ให�ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดยทดลองใช�กับผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จํานวน 30 คน นําข�อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคํานวณค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได�แก� ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได�ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.976 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)      8. ปรับปรุงและจัดพิมพ(แบบสอบถาม     1.2.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล         ผู�วิจัยได�ดําเนินการในการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถามดังต�อไปนี้         1) ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถามจากบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว        2) ผู�วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามท้ังของผู�บริหารสถานศึกษาและของครูผู�สอน ให�ครบตามจํานวนท่ีต�องการ      3) ผู�วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามท่ีเป>นของผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ฉบับ ได�รับคืน จํานวน 4 ฉบับ คิดเป>นร�อยละ 100 และครูผู�สอน จํานวน 72 ฉบับ ได�รับคืน จํานวน 72 ฉบับ คิดเป>นร�อยละ 100 ซ่ึงได�รับคืนรวมท้ังสิ้น จํานวน 76 ฉบับ แล�วนํามาตรวจสอบความครบถ�วน ถูกต�องเพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห(ข�อมูลต�อไป    1.2.4 การวิเคราะห1ข&อมูล        การวิเคราะห(ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการวิเคราะห(ข�อมูลดังนี้ 



108        1) ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพวิเคราะห(ข�อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค�าร�อยละ       2) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว วิเคราะห(ข�อมูลโดยการหาค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป   การแปลความหมายโดยการกําหนดเกณฑ(การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้       ค�าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด     ค�าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก       ค�าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง     ค�าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อย     ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด     1.3 การศึกษาแนวทางการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว โดยการสัมภาษณ1ผู&ทรงคุณวุฒิ           1.3.1 กลุ*มผู&ให&ข&อมูล        กลุ�มผู�ให�ข�อมูลเป>นผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู�และประสบการณ(เก่ียวข�องกับ    การสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน โดยเลือกจากผู�มีคุณสมบัติดังนี้        กลุ�มท่ี 1 เป>นผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรืออาจารย(ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีประสบการณ(ไม�น�อยกว�า 5 ปy จํานวน 3 คน ประกอบด�วย      1) ผู�ช�วยศาสตราจารย( ดร.กันต( อินทุวงศ(  อาจารย(ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(      2) ดร.จิรวัฒน( ชินศรี   รองผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยสารพัดช�างน�าน  จังหวัดน�าน    3) ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล รองผู� อํานวยการฝkายบริหารทรัพยากรและฝkายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน    กลุ�มท่ี 2 เป>นผู�บริหารหน�วยงาน/องค(กรเครือข�ายความร�วมมือ ท่ีมีประสบการณ(ไม�น�อยกว�า 3 ปy จํานวน 3 คน ประกอบด�วย      1) นายภานุพงษ(  แดงอุไร  บริษัท อีซูซุ สระแก�ว จํากัด จังหวัดสระแก�ว    2) นายสมปอง  นามบุญลา ห�างหุ�นส�วนจํากัด นวัตกรรม อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    3) นายเกียรติศักด์ิ  พรามพยุง  บริษัท กบินทร(บุรีกลzาส อินดัสทรี จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 



109    1.3.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล        เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลได�แก� แบบสัมภาษณ(แบบมีโครงสร�าง (Structured Interviews) ตามประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     ฉบับท่ี 3 แบบสัมภาษณ( ผู�วิจัยดําเนินการสร�างและหาคุณภาพ ดังนี้     1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ        2. ศึกษาหลักการสร�างแบบสัมภาษณ(       3. กําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ(เพ่ือร�างแบบสัมภาษณ( โดยการนําข�อมูลจากการสังเคราะห(เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและจากแบบสอบถามในข้ันตอนท่ี 1.1และ 1.2 มาประกอบในการกําหนดกรอบและเนื้อหาในการสร�างแบบสัมภาษณ(          4. สร�างแบบสัมภาษณ(แบบมีโครงสร�างเก่ียวกับแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วยกรอบประเด็นการสัมภาษณ(  ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ          5. นําแบบสัมภาษณ(ท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความถูกต�อง และความครอบคลุมของประเด็นท่ีต�องการสัมภาษณ(      6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ(ตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ   1.3.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล        ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามลําดับดังนี้            1) ผู�วิจัยส�งหนังสือท่ีออกจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เพ่ือขอความร�วมมือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป>นผู�ให�ข�อมูล พร�อมท้ังนัดหมายผู�ให�ข�อมูลเก่ียวกับวัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ(       2) ผู�วิจัยส�งแบบสัมภาษณ( ไปยังผู�ให�สัมภาษณ(ล�วงหน�าก�อนไปสัมภาษณ(เพ่ือให�ผู�ให�สัมภาษณ(ทราบแนวคําถามและเตรียมการตอบ     3) ผู�วิจัยประสานงานกับผู�ให�สัมภาษณ(อีกครั้งทางโทรศัพท( เพ่ือยืนยัน นัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะดําเนินการสัมมนา     4) ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ( และจดบันทึกด�วยตนเอง     1.3.4 การวิเคราะห1ข&อมูล         ดําเนินการวิเคราะห(ข�อมูลโดยการวิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงนําเนื้อหาท่ีจดบันทึกไว�ในแบบบันทึกการสัมภาษณ(มาวิเคราะห(ตามประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 



110  ตอนที่ 2 การสร&างรูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว   ในการสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว แบ�งออกเป>น 3 ตอน ดังน้ี  2.1 ยกร*างรูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว                  การยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการสนทนากลุ�ม ดําเนินการดังนี้  2.1.1 กลุ*มผู&ให&ข&อมูล      ผู�วิจัยดําเนินการจัดการสนทนากลุ�ม เพ่ือร�วมกันยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผู�สอน จํานวน 6 คน รวมจํานวน 9 คน บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ ประกอบด�วย ผู�แทนจากชุมชน จํานวน 3 คน ผู�แทนจากสถานประกอบการ จํานวน 3 คน และนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(เก่ียวกับการสร�างรูปแบบ จํานวน 2 คน รวมกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีเข�าร�วมสนทนากลุ�มท้ังสิ้น จํานวน 17 คน ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (รายชื่อผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม ในภาคผนวก ค)     2.1.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล          ฉบับท่ี 4 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก� ประเด็นการสนทนากลุ�ม เพ่ือการยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว         การสร&างประเด็นคําถามการสนทนากลุ*ม              ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างประเด็นคําถามการสนทนากลุ�ม ตามลําดับดังนี้        1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ โดยเฉพาะเครือข�ายความร�วมมือในการจัดการศึกษา        2. ศึกษาหลักการต้ังประเด็นคําถามในการสนทนากลุ�ม       3. สร�างกรอบประเด็นคําถามโดยนําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มาใช�เป>นข�อมูลประกอบเพ่ือการยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   



111     2.1.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล            วิธีการท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก� การสนทนากลุ�ม โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้       1) ผู�วิจัยทําหนังสือเชิญบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�วท่ีเป>นกลุ�มผู�ให�ข�อมูล และบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ รวมท้ังนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(เก่ียวกับการสร�างรูปแบบ ท่ีเป>นกลุ�มผู�ให�ข�อมูลเพ่ือเข�าร�วมสนทนากลุ�มยกร�างรูปแบบ       2) ผู�วิจัยส�งหนังสือเชิญผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม พร�อมท้ังแนบเอกสารประกอบ การสนทนากลุ�ม เพ่ือมอบให�ผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มได�ศึกษาล�วงหน�าก�อน     3) การสนทนากลุ�มเพ่ือยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ( 2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้     (1) ผู�วิจัยเชิญนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(เก่ียวกับการสร�างรูปแบบ มาเป>นผู�ดําเนินการสนทนากลุ�ม (Moderator) ร�วมกับผู�วิจัย โดยมีผู�ช�วยผู�วิจัยเป>นผู�จดบันทึก และบันทึกเทป ซ่ึงมีผู�ร�วมสนทนากลุ�ม จํานวน 17 คน     (2) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�มแนะนําผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม และชี้แจงวัตถุประสงค(ของการสนทนากลุ�ม     (3) ผู�วิจัยนําเสนอความเป>นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว โดยย�อและนําเสนอผลการศึกษาสภาพและแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�วยเอกสารและเพาเวอร(พอยท( (PowerPoint) ให�ผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มทราบเป>นข�อมูลเบื้องต�น     (4) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�มให�ผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มร�วมกันยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เป>นข้ันตอนตามลําดับ      (5) ยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565); จอยส(และเวลล( (Joyce and Well, 1985: 74); บาร(โดและฮาร(ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) และ ทิศนา แขมมณี (2552: 220) ได�รูปแบบท่ีมี 4 องค(ประกอบ ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ    2.1.4 การวิเคราะห1ข&อมูล            วิเคราะห(ข�อมูลโดยการวิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis) 



112   2.2 การตรวจสอบร*างรูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว       การตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion: FGD) ผู�ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้   2.2.1 กลุ*มผู&ให&ข&อมูล                ผู�วิจัยจัดการสนทนากลุ�ม โดยเชิญผู�ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(ด�านการพัฒนารูปแบบ ด�านการบริหารสถานศึกษา และด�านการจัดการเรียนการสอน เป>นผู�ตรวจสอบร�างรูปแบบ จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน กําหนดเกณฑ(การคัดเลือกผู�ตรวจสอบต�องมีคุณสมบัติอย�างน�อยข�อใดข�อหนึ่งดังต�อไปนี้    กลุ�มท่ี 1 เป>นนักวิชาการหรืออาจารย(ในมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิด�านการบริหาร มีประสบการณ(อย�างน�อย 3 ปy        1. รองศาสตราจารย( ดร.อัคครัตน( พูลกระจ�าง อาจารย(ประจําคณะครุศาสตร(อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        2. ผู�ช�วยศาสตราจารย( ดร.วีระ บางแสง  อาจารย(ประจําคณะครุศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    3. ดร.จักรพันธ(  นาน�วม     อาจารย(ประจําคณะวิทยาศาสตร(และสังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก�ว    กลุ�มท่ี 2 เป>นผู�บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ(อย�างน�อย 5 ปy       1. ดร.อดุลย( พิมพ(ทอง   ผู� อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น          2. ดร.ธีรพงษ( วงศ(ประเสริฐ  รองผู�อํานวยการฝkายวิชาการ  วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว       3. ดร.กมล  เรียงไธสง    รองผู�อํานวยการฝkายวิชาการ  วิทยาลัย เทคนิคปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    กลุ�มท่ี 3 เป>นครูผู�สอนหรือผู�บริหารในหน�วยงานเครือข�ายความร�วมมือ ในชุมชนหรือสถานประกอบการ มีประสบการณ(การทํางานอย�างน�อย 3 ปy          1. ดร.ศุภสิทธิ์  ดีรักษา  ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว 



113        2. ดร.กิตติ จันทรา  ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี       3. ดร.เกรียงไกร รัตนสํารวจ  บริษัทน้ําตาลและอ�อยตะวันออก จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก�ว   2.2.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล           เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประกอบด�วย           1) ร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชนสถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      2) ประเด็นคําถามการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion Questions)    การสร&างประเด็นคําถามการสนทนากลุ*ม     1) วิเคราะห( สังเคราะห( องค(ประกอบของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เพ่ือกําหนดประเด็นในการสนทนากลุ�ม     2) กําหนดประเด็นคําถามในการสนทนากลุ�ม เสนอต�อผู� เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใช�ภาษา     3) นําข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก�ไขประเด็นในการสนทนากลุ�มเพ่ือนําไปใช�ในการสนทนากลุ�มต�อไป   2.2.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล          วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล ในการตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วได�แก� การสนทนากลุ�ม ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลดังนี้          1) ผู�วิจัยดําเนินการส�งหนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร�วมการสนทนากลุ�ม พร�อมท้ังแจ�งกําหนดการสนทนากลุ�ม และแนบเค�าโครงการวิจัย ร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และประเด็นในการตรวจสอบ เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิได�พิจารณาล�วงหน�าก�อนการประชุม        2) ผู�วิจัยประสานงานกับผู�ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท( เพ่ือยืนยัน นัดหมาย วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะดําเนินการสัมมนา         3) ผู�วิจัยจัดการสนทนากลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ในวันท่ี 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึกย�อระหว�างการประชุม โดยผู�วิจัยทําหน�าท่ีเป>นผู�ดําเนินการประชุม และนําเสนอร�างรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน พร�อมท้ังบันทึกผลการสนทนากลุ�มไปพร�อม ๆ กับผู�บันทึกการประชุม ซ่ึงมีข้ันตอนในการสนทนากลุ�ม ดังนี้ 



114       (1) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�มชี้แจงวัตถุประสงค( และประเด็นการตรวจสอบรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ให�กับผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มเข�าใจตรงกัน         (2)  ผู�วิจัยนําเสนอสรุปกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาในข้ันท่ี 1 และ  ข้ันท่ี 2.1 ก�อนได�ร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    (3) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�มให�ผู�ทรงคุณวุฒิร�วมกันตรวจสอบและวิพากษ(รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยร�วมกันพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ตามลําดับประเด็นในการสนทนากลุ�มครั้งนี้    (4) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ�มและคณะผู�ทรงคุณวุฒิร�วมกันสรุปผลการตรวจสอบและการวิพากษ(รูปแบบในประเด็นต�าง ๆ ตามฉันทามติท่ีประชุม และให�ผู�วิจัยปรับปรุง แก�ไขเพ่ิมเติมบางประเด็นเพ่ือความถูกต�องและเหมาะสม   2.2.4 การวิเคราะห1ข&อมูล           วิเคราะห(ความเหมาะสม ของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จากการสนทนากลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ  โดยการวิเคราะห(เนื้อหาตามประเด็นในการตรวจสอบ  2.3 การประเมินคุณภาพด&านความเหมาะสมและความเป=นไปได&ของรูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว      2.3.1 กลุ*มผู&ให&ข&อมูล               กลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีตอบแบบประเมินคุณภาพด�านความเหมาะสมและความเป>นไปได�ของรูปแบบ ได�แก� ผู�ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(ด�านการพัฒนารูปแบบ ด�านการบริหารสถานศึกษา ด�านการจัดการเรียนการสอน และด�านการพัฒนาหรือสร�าง ความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 18 คน ต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ(ท่ีกําหนดอย�างน�อยข�อใดข�อหนึ่งคือ 1) เป>นหรือเคยเป>นผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประสบการณ(อย�างน�อย 5 ปy 2) เป>นนักวิชาการหรืออาจารย(ในมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู�หรือประสบการณ(ในการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือกับชุมชน มีประสบการณ(อย�างน�อย 3 ปy 3) เป>นนักวิชาการท่ีมีความรู�และประสบการณ(ในการพัฒนารูปแบบ มีคุณวุฒิด�านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ(อย�างน�อย 5 ปy (รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาคผนวก ก)  



115   2.3.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล          เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เป>นแบบประเมินท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป>นไปได�ของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�แก�    ฉบับท่ี 5 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วเป>นแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ(ให�คะแนนดังนี้      5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/ ความเป>นไปได� มากท่ีสุด     4   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป>นไปได� มาก      3   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป>นไปได� ปานกลาง      2   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป>นไปได� น�อย      1   หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป>นไปได� น�อยท่ีสุด           การสร&างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล      การสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดําเนินการดังนี้     1. ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว            2. ศึกษาหลักการสร�างแบบประเมินรูปแบบ       3. สร�างแบบประเมินเก่ียวกับความเหมาะสม และความเป>นไปได� ของรูปแบบ       4. นําแบบประเมินท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินผลด�านการบริหารการอาชีวศึกษา และด�านการบริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรายการท่ีถามในสิ่งท่ีต�องการวัด      5. นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาคํานวณ หาค�า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข�อรายการท่ีมีค�า IOC ต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซ่ึงรายการคําถามใช�ได�ทุกข�อ โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.80 ถึง 1.00         6. ปรับปรุงแบบประเมินตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ(แบบประเมินเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป       2.3.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล         การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการใช�แบบประเมิน ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้                          1) ผู�วิจัยส�งหนังสือขอความอนุเคราะห(ในการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีออกจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เพ่ือขอความอนุเคราะห(ผู�ให�ข�อมูลในการตอบแบบประเมิน 



116         2) ผู�วิจัยประสานงานโดยตรงกับผู�ประเมินอีกครั้งทางโทรศัพท(เพ่ือขอความอนุเคราะห(ประเมินรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว         3) ผู�วิจัยส�งแบบประเมินรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว พร�อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา             4) ผู�วิจัยติดตาม รวบรวมแบบประเมินท่ีส�งคืนมาให�ได�จํานวนตามท่ีต�องการและนํามาตรวจสอบความถูกต�องของการตอบเพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห(ข�อมูลต�อไป      2.3.4 การวิเคราะห1ข&อมูล                ผู�วิจัยวิเคราะห(ข�อมูลจากแบบประเมินรูปแบบด�านความเหมาะสม และด�านความเป>นไปได� โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร(สําเร็จรูป หาค�าเฉลี่ย ( X ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล�วนําข�อมูลมาวิเคราะห(ตามเกณฑ(การแปลความหมายข�อมูลของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้  ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง   ระดับความเหมาะสม และความเป>นไปได� มากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับความเหมาะสม และความเป>นไปได� มาก   ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป>นไปได� ปานกลาง ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสม และความเป>นไปได� น�อย ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับความเหมาะสม และความเป>นไปได� น�อยท่ีสุด โดยพิจารณาจากข�อคําถามท่ีมี ค�าเฉลี่ย ≥ 3.50 และ ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 แสดงว�ารูปแบบมีความเหมาะสม และความเป>นไปได�   ตอนที่ 3 การทดลองใช&รูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว    การนํารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช�ภาคสนาม (Field Tryout) โดยดําเนินการทดลองตามคู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และกิจกรรมของโครงการทดลองใช�รูปแบบ จํานวน 4 โครงการ ได�แก� 1) โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3) โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน  4) โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา   



117       3.1 แหล*งข&อมูล       แหล�งข�อมูลในการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�แก� วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยกลุ�มตัวอย�างผู�ทดลองใช�รูปแบบเป>นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 120 ผู� เรียน 60 และชุมชนและสถานประกอบการ 80 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 264 คน โดยการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposing Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุ�มตัวอย�าง 1) ต�องเป>นผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และมีส�วนร�วมกับกิจกรรมภายใต�โครงการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว 2) ชุมชนและสถานประกอบการต�องเป>นผู�ท่ีมีส�วนร�วมกับกิจกรรมภายใต�โครงการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยแยกกลุ�มตัวอย�างตามโครงการทดลองใช�รูปแบบ และให�สอดรับกับองค(ประกอบของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 4 องค(ประกอบ ดังนี้     1. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน       2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ        กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน ผู�เรียน จํานวน 30 คนและชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน      3. โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน ผู� เรียน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน    4. โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน    โครงการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และจํานวนกลุ�มตัวอย�างในแต�ละโครงการ โดยแยกตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4     



118  ตารางท่ี 4 โครงการทดลองใช�รูปแบบและจํานวนกลุ�มตัวอย�างแยกตามสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม   โครงการทดลองใช&รูปแบบ กลุ*มตัวอย*าง (คน) ผู&บริหารสถานศึกษา ครูผู&สอน ผู&เรียน ชุมชนและ สถานประกอบการ 1. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย    ความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ    ด�านวิชาการและวิชาชีพ   4 30 - 20 2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ     ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ        4 30 30 20 3. โครงการร�วมมือกับชุมชนและ     สถานประกอบการพัฒนาการเรียน     การสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�     ตรงตามความต�องการของ     ตลาดแรงงาน 4 30 30 20 4. โครงการส�งเสริมการจัดการ     อาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาท     ภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคน     อาชีวศึกษา    4 30 - 20 รวม 4 120 60 80 รวมท้ังส้ิน 264       3.2 เครื่องมือในการวิจัย          การทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ใช�เครื่องมือ ดังนี้    เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก�    - คู�มือการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก�       1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ใน



119  การทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด�วย    ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต�อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ      ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพ     ฉบับท่ี 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ผู �เรียน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต�อโครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน    ฉบับท่ี 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา     3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการทดลองใช�รูปแบบ ใน4 โครงการ ดังนี้    ฉบับท่ี 10 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ                           ฉบับท่ี 11 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรู�ด�านวิชาการและวิชาชีพ                         ฉบับท่ี 12 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน                         ฉบับท่ี 13 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา         วิธีการสร&างและหาคุณภาพเครื่องมือ   1. คู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยดําเนินการสร�างและหาคุณภาพ ดังนี้    1.1 ศึกษาหลักการเขียนคู�มือการใช�รูปแบบ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  



120      1.2 ดําเนินการจัดทําคู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ซ่ึงมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้    ส�วนท่ี 1 ประกอบด�วย บทนํา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค(ของคู�มือการใช�รูปแบบ ขอบเขตการทดลองใช�รูปแบบ เง่ือนไขและข�อจํากัดในการนําคู�มือไปใช� และความหมายของคําท่ีเก่ียวข�อง    ส�วนท่ี 2 รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มี 4 องค(ประกอบหลัก ได�แก�        1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ    ส�วนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงานทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วประกอบด�วย ปฏิทินการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และรายละเอียดในการดําเนินงานตามโครงการทดลองใช�รูปแบบ  ส�วนท่ี 4 เครื่องมือในการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    1.3 นําคู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ท่ีสร�างเสร็จแล�วไปให�ผู�เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของคู�มือ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู�บริหารสถานศึกษา และผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาเครือข�าย จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต�อคู�มือการใช�รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยถามในประเด็นท่ีเก่ียวกับความเหมาะสมของภาษาท่ีใช� การเรียงลําดับของเนื้อหา การจัดรูปแบบของการพิมพ( ความสะดวกในการนําไปใช� ความชัดเจนของวัตถุประสงค(และเนื้อหา และความเป>นประโยชน(ของคู�มือ     1.4 วิเคราะห(ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม โดยการคํานวณค�าเฉลี่ย (Mean) และ      ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความคิดเห็น ซ่ึงมีเกณฑ(ในการแปลความหมายของค�าเฉลี่ยท่ีคํานวณได� 5 ระดับ ดังนี้   ค�าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง    มีความเหมาะสม มากท่ีสุด    ค�าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง    มีความเหมาะสม มาก    ค�าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง  ค�าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสม น�อย  ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง    มีความเหมาะสม น�อยท่ีสุด  



121   2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�แก� แบบสอบถามฉบับท่ี 6 ฉบับท่ี 7 ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 มีข้ันตอนการสร�าง ดังนี้    1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    2) ศึกษารายละเอียดของโครงการท้ัง 4 โครงการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค( และเป�าหมายของโครงการ    3) ศึกษาหลักการสร�างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต�อโครงการท่ีต�องการประเมิน     4) สร�างแบบสอบถามให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค(ของการวัด ตามเป�าหมายของโครงการและลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ได�แก� สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจท่ีมีต�อโครงการท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    5) นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด�านความสอดคล�อง ความครอบคลุม และความครบถ�วนของรายการท่ีถามในสิ่งท่ีต�องการวัด โดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน    6) นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคํานวณหาค�า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช�เกณฑ( IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป แสดงว�าข�อคําถามนั้นสอดคล�องกับจุดมุ�งหมายและเนื้อหาท่ีต�องการวัด (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซ่ึงรายการคําถามในแบบสอบถามใช�ได�ทุกข�อ โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.80 ถึง 1.00 แต�มีคําถามบางข�อต�องปรับปรุงด�านสํานวนภาษา ผู�ประเมินได�ปรับปรุงแบบสอบถามตามข�อแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)    7) นําแบบสอบถามท่ีผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด�านเนื้อหา และปรับปรุง แก�ไขแล�วไปทดลองใช� (Try out) กับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ท่ีไม�ใช�เป>นกลุ�มผู�ให�ข�อมูลเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จํานวน 30 คน นําข�อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคํานวณค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได�แก� ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได�ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามฉบับท่ี 6 มีค�าเท�ากับ 0.867 ฉบับท่ี 7 มีค�าเท�ากับ 0.879 ฉบับท่ี 8 มีค�าเท�ากับ 0.910 และฉบับท่ี 9 มีค�าเท�ากับ 0.917 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)  3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการทดลองใช�รูปแบบ ใน 4 โครงการ มีข้ันตอนการสร�างรายละเอียด ดังนี้ 



122     1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    2) ศึกษาหลักการสร�างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของตนเอง     3) สร�างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค(ของการวัด ตามนิยามศัพท(และลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ได�แก� สถานภาพของผู�ตอบแบบประเมินตนเอง และความรู�และทักษะด�านวิชาการและวิชาชีพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    4) นําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด�านความสอดคล�อง ความครอบคลุม และความครบถ�วนของรายการท่ีถามในสิ่งท่ีต�องการวัด โดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน    5) นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองมาคํานวณ หาค�า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช�เกณฑ( IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไปท่ีแสดงว�าข�อคําถามนั้นสอดคล�องกับจุดมุ�งหมายและเนื้อหาท่ีต�องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71)          ซ่ึงรายการคําถามในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองใช�ได�ทุกข�อ โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.80 ถึง 1.00 แต�มีคําถามบางข�อต�องปรับปรุงด�านสํานวนภาษา ผู�วิจัยได�ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองตามข�อแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ    6) นําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองท่ีผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด�านเนื้อหา และปรับปรุง แก�ไขแล�วไปทดลองใช� (Try out) กับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� กลุ�มผู�เรียนท่ีร�วมดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ท่ีไม�ใช�เป>นกลุ�มผู�ให�ข�อมูลเพ่ือตอบแบบประเมินพฤติกรรมตนเองฉบับนี้ จํานวน 30 คน นําข�อมูลจากการตอบแบบประเมินพฤติกรรมตนเองมาคํานวณค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได�แก� ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได�ค�าความเชื่อม่ันของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมโครงการ ฉบับท่ี 10 เท�ากับ 0.855 ฉบับท่ี 11 เท�ากับ 0.882  ฉบับท่ี 12 เท�ากับ0.880 และ ฉบับท่ี 13 เท�ากับ 0.899 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)   3.3 เก็บรวบรวมข&อมูล   การเก็บรวบรวมข�อมูลในการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้     3.3.1 กําหนดกลุ�มผู�ให�ข�อมูลในการทดลองใช�รูปแบบ     3.3.2 สร�างความเข�าใจและชี้แจงให�กับผู�บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลในชุมชน สถานประกอบการ      3.3.3 ผู�วิจัยจัดประชุมกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�ทดลอง เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการตามคู�มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 



123      3.2.4 การทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการในปyการศึกษา 2561   แนวทางการดําเนินการ     1. กําหนดระยะเวลา 1 ปyการศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแต�เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562   2. จัดทําแผนการดําเนินการทดลอง แสดงดังตารางท่ี 5  ตารางท่ี 5 แผนการดําเนินการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  กิจกรรม/กระบวนการ วิธีดําเนินการ/การพัฒนา ผลท่ีได&รับ ระยะเวลา 1. ดําเนินโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 2. การระดมความคิด 3. ดําเนินการตามกิจกรรม    ภายใต�โครงการ 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 1. เครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 2. เครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพให�การสนับสนุนแหล�งเรียนรู�และทรัพยากรทางการศึกษา 10-12 พ.ค. 2561 และดําเนินกิจกรรมย�อยต�อเน่ืองตลอดปyการศึกษา 2561 2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ         1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 2. การระดมความคิด 3. ดําเนินการตามกิจกรรมภายใต�โครงการ ได�แก� เชิญเครือข�ายความร�วมมือมาร�วมเป>นคณะกรรมการในกิจกรรมต�าง ๆ ของสถานศึกษา 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 1. เครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการเข�ามามสี�วนร�วมในการบรหิารจดัการศึกษามากข้ึน 2. การบริหารจัดการเรยีนการสอนร�วมกับชุมชนมีความหลากหลายข้ึน ตลอดปyการศึกษา 2561 3. ดําเนินโครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน    1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 2. การระดมความคิด 3. ดําเนินการตามกิจกรรมภายใต�โครงการ เช�น พัฒนาหลักสตูรการเรยีนร�วมกับชุมชน เชิญผู�เช่ียวชาญจาก ชุมชนหรือสถานประกอบการมาเป>นครูพิเศษในสถานศึกษา  1. ผู�เรียนได�เรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�ในชุมชนและสถานประกอบการท่ีหลากหลาย 2. ผู�เรียนมีความรู�และทักษะเพ่ิมข้ึน  4-5 มิ.ย. 2561 และดําเนินการอย�างต�อเน่ืองตลอดปyการ ศึกษา 2561 



124  ตารางท่ี 5 (ต�อ)  กิจกรรม/กระบวนการ วิธีดําเนินการ/การพัฒนา ผลท่ีได&รับ ระยะเวลา  และจัดให�ผู�เรียนได�ฝ�กงานและศึกษาดูงานในแหล�งเรยีนรู�ของชุมชนและสถานประกอบการ เป>นต�น 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 3. ผู�เรียนได�รับประสบการณ(ตรงจากสถานท่ีจริงและครูฝ�กท่ีมีประสบการณ(ตรงจากแหล�งเรียนรู�ในชุมชนและสถานประกอบการ  4. ดําเนินโครงการส�งเสรมิการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา   1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 2. การระดมความคิด 3. ดําเนินการตามกิจกรรมภายใต�โครงการ เช�น เชิญชุมชนท่ีเป>นหน�วยงานของภาครัฐและเอกชนเข�ามาร�วมพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน และส�งเสรมิให�ผู�เรียนได�เข�าไปเรียนรู�และฝ�กประสบการณ(ในหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เป>นต�น 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 1. ผู�เรียนได�รับความรู�และทักษะด�านวิชาการและวิชาชีพจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 2. สถานศึกษามีเครือข�ายความร�วมมือเพ่ิมข้ึนและได�รับความร�วมมือเป>นอย�างดีจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 23-24 มิ.ย. 2561 และดําเนินการอย�างต�อเน่ืองตลอดปyการศึกษา 2561 5. การประเมินผล วิทยาลัยประเมินผลงานท่ีได�จากการดําเนินงานตาม โครงการท่ีใช�ทดลองรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ผลการดําเนินงานตาม โครงการ และกิจกรรมภายใต�โครงการ มี.ค. 2562 6. การรายงานผล จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม  เม.ย. 2562  4.4 การวิเคราะห1ข&อมูล     การวิเคราะห(ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบับท่ี 6 ฉบับท่ี 7 ฉบับท่ี 8 ฉบับท่ี 9 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�ร�วมโครงการ ฉบับท่ี 10 ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 และ ฉบับท่ี 13 ดําเนินการวิเคราะห(ข�อมูลดังนี้    1) ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพวิเคราะห(ข�อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค�าร�อยละ    2) ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�ร�วมโครงการ วิเคราะห(ข�อมูลโดยการหาค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค�าร�อยละ การแปลความหมายโดยการกําหนดเกณฑ(การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี ้



125  ค�าเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย    3.51 – 4.50  หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ย     2.51 – 3.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง ค�าเฉลี่ย    1.51 – 2.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู�ในระดับน�อย ค�าเฉลี่ย    1.00 – 1.50  หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช&รูปแบบการสร&างความเข&มแข็งเครือข*ายความร*วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด&านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก&ว     การประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถาน ประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการดังน้ี   4.1 แหล*งข&อมูล     แหล�งข�อมูลในการประเมินรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย    4.1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน จํานวน 14 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น 20 คน ได�มาโดยการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว แหล�งข�อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว          4.1.3 มีจํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากหน�วยงาน/สถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบ แหล�งข�อมูลจาก งานศูนย(ข�อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว        4.1.4 รางวัลท่ีได�รับด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว แหล�งข�อมูลจาก งานศูนย(ข�อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  4.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข&อมูล       เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วประกอบด�วย   ฉบับท่ี 14 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ เก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 



126    ฉบับท่ี 15 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    ฉบับท่ี 16 แบบรายงานจํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากชุมชน สถานประกอบการเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบ    ฉบับท่ี 17 แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลท่ีได�รับจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว       วิธีการสร&างและหาคุณภาพเครื่องมือ   1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ เก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ มีข้ันตอนการสร�างรายละเอียด ดังนี้    1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    2) ศึกษาหลักการสร�างแบบสอบถาม     3) สร�างแบบสอบถามให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค(ของการวัด และลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ได�แก� สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    4) นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนเสนอต�อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด�านความสอดคล�อง และความครบถ�วนของรายการ ท่ีถามในสิ่งท่ีต�องการวัด โดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน    5) นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคํานวณ    หาค�า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช�เกณฑ( IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป แสดงว�าข�อคําถามนั้นสอดคล�องกับจุดมุ�งหมายและเนื้อหาท่ีต�องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซ่ึงรายการคําถามในแบบสอบถามใช�ได�ทุกข�อ โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.80 ถึง 1.00 แต�มีคําถามบางข�อต�องปรับปรุงด�านสํานวนภาษา ผู�ประเมินได�ปรับปรุงแบบสอบถามตามข�อแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ    6) นําแบบสอบถามท่ีผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด�านเนื้อหา และปรับปรุงแก�ไขแล�ว ไปทดลองใช� (Try out) กับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ�มผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� กลุ�มผู�ร�วมดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ท่ีไม�ใช�เป>นกลุ�มผู�ให�ข�อมูลเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จํานวน 30 คน นําข�อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคํานวณค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได�แก� ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 



127  (α-Coefficient) ได�ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว เท�ากับ 0.875 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)                    2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ติดตามรายงานจากงานวัดผลประเมินผล ตามแบบรายงานท่ีกําหนด        3. แบบรายงานจํานวนเครือข�ายชุมชน สถานประกอบการท่ีร�วมมือจัดการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หลังใช�รูปแบบ ติดตามรายงานจากงานความร�วมมือ ตามแบบรายงานท่ีกําหนด                              4. แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลท่ีได�รับจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว ติดตามรายงานจากงานประกันคุณภาพ ตามแบบรายงานท่ีกําหนด  4.3 การเก็บรวบรวมข&อมูล     ผู�วิจัยได�ดําเนินการในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังต�อไปนี้      1) ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถาม และแบบรายงาน จากกลุ�มผู�ให�ข�อมูลในการประเมินผลการใช�รูปแบบ   2) ผู�วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานให�ครบตามจํานวน        ท่ีต�องการ    3) หลังจากติดตามและรวบรวมแบบสอบถาม และแบบรายงานได�ครบตามจํานวนท่ีต�องการแล�ว นํามาตรวจสอบความครบถ�วน ถูกต�องเพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห(ข�อมูลต�อไป  4.4 การวิเคราะห1ข&อมูล     การวิเคราะห(ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม และแบบรายงาน ดําเนินการวิเคราะห(ข�อมูลดังนี้    1) ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพวิเคราะห(ข�อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค�าร�อยละ    2) ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห(ข�อมูลโดยการหาค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป การแปลความหมายโดยการกําหนดเกณฑ(การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี ้ค�าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง     มีความเห็น อยู�ในระดับมากท่ีสุด ค�าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง     มีความเห็น อยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง มีความเห็น อยู�ในระดับปานกลาง ค�าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเห็น อยู�ในระดับน�อย ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง      มีความเห็น อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด  



128  สถิติที่ใช&ในการวิจัยคร้ังนี้  ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห(ข�อมูล โดยใช�สถิติ ดังนี้    1. ค�าร�อยละ  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 102-103)    สูตร  100NfP ×=       เม่ือ P    แทน   ค�าร�อยละ       f    แทน   ความถ่ี       N   แทน   จํานวนคะแนนท้ังหมด        2. ค�าเฉลี่ย Χ  โดยใช�สูตร (ชูศรี วงศ(รัตนะ, 2553: 34-35)   
Χ  = 

n

Χ∑      เม่ือ  Χ   = แทนค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
∑ X   = แทนผลรวมท้ังหมดของข�อมูล  n   = แทนจํานวนข�อมูลท้ังหมดของกลุ�มตัวอย�าง                   3. ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ(รัตนะ, 2553: 60-61)   S.D. =            เม่ือ  S.D.  = ค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน n  = จํานวนคนในกลุ�มตัวอย�าง 
∑ X  = ผลรวมของข�อมูลท้ังหมด (∑ X)2  = ผลรวมของข�อมูลแต�ละตัวยกกําลังสอง                4. ค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของแบบสอบถาม โดยผู�เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ(วิชัย, 2554: 141-142)     IOC     =   

N

R∑   ( )
( )1 22
−
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nn
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129         เม่ือ IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล�อง    ∑R   แทน    คะแนนรวมท่ีผู�เชี่ยวชาญทุกคนให�    N        แทน    จํานวนผู�เชี่ยวชาญ   คะแนนการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญกําหนดเป>น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ +1 หมายถึง แน�ใจว�าจุดประสงค(สอดคล�องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล�องกับจุดประสงค(  0 หมายถึง ไม�แน�ใจว�าจุดประสงค(สอดคล�องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล�องกับจุดประสงค(  -1 หมายถึง แน�ใจว�าจุดประสงค(ไม�สอดคล�องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม�สอดคล�องกับจุดประสงค(             5. ค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)    α  = 
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k    เม่ือ    α  = ค�าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน  n = จํานวนข�อของแบบสอบถาม S 2
i
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต�ละข�อ S 2

t
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ  



บทท่ี 4   ผลการวิจัย  การวิจัยเรื่องรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห'ข�อมูลตามวัตถุประสงค'เป)น 4 ตอน ดังต�อไปนี้  ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว แบ�งเป)น  1.1 ผลการสังเคราะห'เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   1.2  ผลการศึกษาสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยใช�แบบสอบถาม   1.3  ผลการศึกษาแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการสัมภาษณ'  ตอนท่ี 2 ผลการสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว แบ�งเป)น   2.1 ผลการยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   2.2 ผลการตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการสนทนากลุ�ม   2.3 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการใช�แบบประเมิน  ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                 3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  ตอนท่ี 4 ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว 



131    4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     4.3 จํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     4.4 รางวัลท่ีได�รับด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและแนวการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   1.1 ผลการวิเคราะห-เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    จากการวิเคราะห'และสังเคราะห'เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สรุปได�ดังนี้    การสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว กําหนดกรอบการดําเนินการใน 4 ด�าน ได�แก� 1) ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) ด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ด�านขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ และ 4) ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ประเด็นท่ีศึกษา แหล%งข�อมูล สรุปผลการศึกษา - หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประเวศ วะสี (2547);    จรวยพร ธรณินทร' (2550:  3-6); Wheatly, 1999;       จีรวิทย' ม่ันคงวัฒนะ (2558); สุทิตย' อาภากโร (2551:18-19) - หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1. หลักการทํางานเป)นทีม ได�แก�    จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น 



132  ตารางท่ี 6 (ต�อ)  ประเด็นท่ีศึกษา แหล%งข�อมูล สรุปผลการศึกษา   จีรวิทย'  ม่ันคงวัฒนะ (2558: 24-27); ลูคัส (Lucas, 1998); เกรเฮม และไรท' (Graham & Wright, 1999); หลักการยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน หลักการวางแผนการทํางานร�วมกันและสํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 2. หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย ได�แก� หลักการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หลักการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน 3. หลักการตัดสินใจร�วมกันได�แก� ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ เป]ดโอกาสให�ผ ู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง ได�แก� ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ ต�าง ๆ อย�างอิสระ - กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ สุทิตย'  อาภากโร (2547);  ศิริกาญจน' โกสุมภ' (2548); เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ'ศักด์ิ (2549); ปาริชาติ วลัยเสถียร (2550); Shaeffer, 1994; Cohen and Uphoff, 1980; ร็อบบินส' และฟ]นเลย' (Robbins & Finley, 1998); พลีเมาท' สเตท ยูนิเวอร'ซิตี้ (Plymouth State University, 2003) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย  1. สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย ได�แก� 1) สร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร    2) สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย 3) ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 4) เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน 2. ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย ได�แก�     1)  มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง2) สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก 



133  ตารางท่ี 6 (ต�อ)   ประเด็นท่ีศึกษา แหล%งข�อมูล สรุปผลการศึกษา   3. สร�างพันธสัญญาร�วมกัน ได�แก�    1) กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน 2) มีการกําหนดวัตถุประสงค'และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน 3) มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม              4) บริหารจัดการเครือข�าย ได�แก�      1) มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ 2) เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี  3)  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย 4) มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ 5. การพัฒนาความสัมพันธ'  ได�แก� 1)  สมาชิกเครือข�ายมีความ สัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง 2) มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง 3) เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน - ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ธนา ประมุขกูล (2547);      จีรวิทย'  ม่ันคงวฒันะ (2558); จิรภัทร มหาวงศ' (2558); มาร'ติน (Martin, 1999); ไวท' (White, 1982: 18); โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980); เวลท' และทัลเบิร'ท (Weltch and Tulbert, 2000) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย 1. ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือร�วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



134  ตารางท่ี 6 (ต�อ)   ประเด็นท่ีศึกษา แหล%งข�อมูล สรุปผลการศึกษา    2) ร�วมกําหนดทิศทางและจุดมุ�งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา  2. ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 1) ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ร�วมกับท�องถ่ิน 2) รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 3. ความร�วมมือในการจัดการเรียนรู� 1) ร�วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู�กับเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ         2) ร�วมกันดําเนินการตามแผนเพ่ือร�วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู�  4. ความร�วมมือการใช�แหล�งเรียนรู�   1) ร�วมกันสํารวจแหล�งเรียนรู�ในท�องถ่ินเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ 2) ร�วมกันสร�างข�อตกลงเป)นพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการใช�แหล�งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน - คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พิษณุ  ตุลสุข (2548: 29-31); ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ' (2549: 2-3); สนธิรัก    เทพเรณู (2552); สันติ    บุญภิรมย' (2552: 59-65)  คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ซ่ึงคณะกรรมการต�องประกอบด�วยองค'ประกอบของคณะกรรมการและหน�าท่ีของคณะกรรมการ 



135   จากตารางท่ี 6 แสดงผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�มแข็ง เครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สรุปได�ดังนี้  ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) หลักการทํางานเป)นทีม 2) หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 3) หลักการกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีควรทําร�วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง   ด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 2) ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย 3) สร�างพันธสัญญาร�วมกัน 4) บริหารจัดการเครือข�าย 5) พัฒนาความสัมพันธ' และ 6) รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง     ด�านขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ พบว�า ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย 1) ความร�วมือ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ความรร�วมมือในการจัดการเรียนรู� และ 4) ความร�วมมือในการใช�แหล�งเรียนรู�   ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ และมีองค'ประกอบของคณะกรรมการและหน�าท่ีของคณะกรรมการ   1.2 ผลการศึกษาสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จากแบบสอบถาม    1.2.1 ผลการวิเคราะห'สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม          ผลการวิเคราะห'สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามในการศึกษาสภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว ปรากฏผลดังตารางท่ี 7  ตารางท่ี 7 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ี  สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ 1. เพศ           ชาย 41 53.95         หญิง 35 46.05 รวม 76 100 



136  ตารางท่ี 7 (ต�อ)     จากตารางท่ี 7 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 53.95) และเพศหญิง (ร�อยละ 46.05) มีอายุส�วนใหญ� 40-49 ปt (ร�อยละ 47.74) รองลงมาอายุ 30-39 (ร�อยละ 23.68) วุฒิการศึกษาส�วนใหญ�วุฒิปริญญาตรี (ร�อยละ 93.42) ปฏิบัติหน�าท่ีส�วนใหญ�เป)นครูผู�สอน (ร�อยละ 94.74)      1.2.2  ผลการวิเคราะห'สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  ผู�วิจัยนําเสนอเป)น 4 ด�าน  ประกอบด�วย 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ สรุปเป)นภาพรวมในตารางท่ี 8  และนําเสนอเป)นรายด�านในตารางท่ี 9 – 12     สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ 2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt 13 17.11         30 – 39  ปt 18 23.68         40 – 49  ปt 34 44.74         50 – ปt ข้ึนไป 11 14.47 รวม 76 100 3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี - -         ปริญญาตรี 71 93.42         สูงกว�าปริญญาตรี 5 6.58 รวม 76 100 4. ปฏิบัติหน�าท่ี           ผู�บริหารสถานศึกษา 4 5.26         ครูผู�สอน 72 94.74 รวม 76 100 



137  ตารางท่ี 8 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข� ายความร� วม มือชุ มชน  สถานประกอบการ ด� านวิ ชาการและวิ ช าชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยภาพรวม   (n = 76)  ด�านท่ี รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ  1 ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งครือข�ายความร�วมมือ 2.88 0.16 ปานกลาง 2 ด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ 2.72 0.21 ปานกลาง 3 ด�านขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2.80 0.28 ปานกลาง 4 ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3.04 0.45 ปานกลาง  ค%าเฉล่ียรวม 2.86 0.18 ปานกลาง    จากตารางท่ี 8 พบว�า สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ในภาพรวมมีการปฏิบัติการอยู�ในระดับปานกลาง (X = 2.86) เม่ือพิจารณาเป)นรายด�าน พบว�า ทุกด�านมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ได�แก� ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ (X = 3.04) ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งครือข�ายความร�วมมือ (X = 2.88) ด�านขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ( X = 2.80) และด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ (X = 2.72)  ตารางท่ี 9 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งครือข�ายความร�วมมือ    (n = 76)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ  1 หลักการยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกันกับชุมชนและสถานประกอบการ 2.96 0.28 ปานกลาง 



138  ตารางท่ี 9 (ต�อ)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ   2 มีหลักการร�วมกันวางแผนการทํางานเป)นทีม 2.72 0.61 ปานกลาง 3 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบร�วมกันกับชุมชนและสถานประกอบการ 2.85 0.46 ปานกลาง 4 มีการสร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ 3.00 0.34 ปานกลาง 5 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�งระหว�างสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ 2.96 0.19 ปานกลาง 6 หลักการกําหนดเป\าหมายให�มีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 2.81 0.39 ปานกลาง  ค%าเฉล่ียรวม 2.88 0.16 ปานกลาง    จากตารางท่ี 9 แสดงว�า สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า ภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง (X  = 2.88) เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า ทุกข�อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด มีการสร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ (X =3.00) รองลงมา ได�แก� ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�งระหว�างสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ (X = 2.96) และหลักการยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกันกับชุมชนและสถานประกอบการ (X = 2.96)    ตารางท่ี 10 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ (n = 76)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ  1 ผู�บริหารมีการสร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 2.68 0.58 ปานกลาง 2 สมาชิกเครือข�ายมีความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 2.77 0.47 ปานกลาง 



139  ตารางท่ี 10 (ต�อ)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ  3 การประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ 2.68 0.47 ปานกลาง 4 การสื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก 2.64 0.48 ปานกลาง 5 มีการกําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกันในการทํางาน 2.85 0.41 ปานกลาง 6 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารกันอย�างท่ัวถึง 2.74 0.49 ปานกลาง 7 การบริหารเครือข�ายมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ 2.89 0.32 ปานกลาง 8 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี   โดยมีการกําหนดกฎ กติกาของเครือข�าย 2.64 0.65 ปานกลาง 9 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�งและมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 2.68 0.51 ปานกลาง 10 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ 2.58 0.54 ปานกลาง  ค%าเฉล่ียรวม 2.72 0.27 ปานกลาง   จากตารางท่ี 9 แสดงว�า สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 2.72) เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า ทุกข�อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� การบริหารเครือข�ายมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ (X =2.89) รองลงมา ได�แก� มีการกําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกันในการทํางาน (X = 2.85) และสมาชิกเครือข�ายมีความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย (X = 2.77)       



140  ตารางท่ี 11 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการสร�างความเข�มแข็ง           เครือข�าย ความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค                     สระแก�ว ด�านขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  (n = 76)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ   1 มีการร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรับทราบปyญหาและความต�องการของครู ผู�เรียน และชุมชน 2.58 0.50 ปานกลาง 2 มีการร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู�เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ 2.91 0.60 ปานกลาง 3 มีการร�วมกําหนดทิศทางจุดมุ�งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด�วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร�อมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   3.04 0.92 ปานกลาง 4 มีการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 2.64 0.56 ปานกลาง 5 มีการวิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ 2.38 0.53 ปานกลาง 6 ร�วมกันวางแผนและดําเนินการแก�ปyญหาระหว�างเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ 2.68 0.67 ปานกลาง  7 มีการจัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3.36 0.59 ปานกลาง   ค%าเฉล่ียรวม 2.80 0.28 ปานกลาง     จากตารางท่ี 11 แสดงว�า สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�านขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง (X  = 2.80) เม่ือพิจารณา



141  เป)นรายข�อ พบว�า ทุกข�อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� มีการจัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ (X = 3.36) รองลงมา ได�แก�  มีการร�วมกําหนดทิศทางจุดมุ�งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด�วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ พร�อมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  (X = 3.04) และมีการร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู�เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ (X = 2.91)   ตารางท่ี 12 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานการสร�างความเข�มแข็ง            เครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย                  เทคนิคสระแก�วด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ                 (n = 76)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ การปฏิบัติ   1 มีคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือ 3.04 0.76 ปานกลาง 2 ชุมชนและสถานประกอบการมีส�วนร�วมเป)นคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือ 2.94 0.69 ปานกลาง 3 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือ ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 2.89 0.54 ปานกลาง 4 คณะกรรมการแต�ละคณะมีคุณสมบัติและจํานวน ท่ีเหมาะสม ทํางานร�วมกับชุมชนได� 3.46 0.48 ปานกลาง 5 บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการแต�ละคณะมีความเหมาะสมและครอบคลุม 2.95 0.69 ปานกลาง 6 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือ ประกอบด�วยบุคคลภายในสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ 2.98 0.75 ปานกลาง 7 บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการทํางานสอดคล�องกันระหว�างสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 3.02 0.77 ปานกลาง  ค%าเฉล่ียรวม 3.04 0.45 ปานกลาง   



142   จากตารางท่ี 12 แสดงว�า สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง (X  = 3.04) เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า ทุกข�อมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� คณะกรรมการ แต�ละคณะมีคุณสมบัติและจํานวนท่ีเหมาะสม ทํางานร�วมกับชุมชนได� (X = 3.46) รองลงมาได�แก�   มีคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ( X = 3.04) และบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการทํางานสอดคล�องกันระหว�างสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ (X = 3.02)   1.3 ผลการศึกษาแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการสัมภาษณ-ผู�ทรงคุณวุฒิ       ผลการศึกษาแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยการสัมภาษณ'ผู�ทรงคุณวุฒิ    จํานวน 6 คน ซ่ึงผลการสัมภาษณ'มีดังต�อไปนี้ ตารางท่ี 13 ผลการสัมภาษณ'แนวแนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     (n = 6)  ประเด็นการสัมภาษณ- ผลการสัมภาษณ- 1. ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�าย ความร�วมมือ   สรุปผลการสัมภาษณ' ได�แก� หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ควรประกอบด�วย1) หลักการทํางานเป)นทีม โดยจัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน วางแผนการทํางานร�วมกัน และสํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 2) หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย โดยการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน และเป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน3) หลักการตัดสินใจร�วมกัน โดยการระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน และเป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  



143  ตารางท่ี 13 (ต�อ)  ประเด็นการสัมภาษณ- ผลการสัมภาษณ- 2. กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ  สรุปผลการสัมภาษณ' ได�แก� กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ควรประกอบด�วย 1) ข้ันสร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย มีแนวปฏิบัติคือ     ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 2) ข้ันประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย มีแนวปฏิบัติ คือ มีการติดต�อ สื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน 3) ข้ันสร�างพันธสัญญาร�วมกัน มีแนวปฏิบัติ คือ กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน มีการกําหนดวัตถุประสงค'และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน 4) ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย มีแนวปฏิบัติ คือ มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี  3. ด�านขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ สรุปผลการสัมภาษณ' ได�แก� ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย 1) ร�วมวางแผน มีแนวปฏิบัติ คือ ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรับทราบปyญหาและความต�องการของครู ผู�เรียน และชุมชน ร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู�เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ 



144  ตารางท่ี 13 (ต�อ)  ประเด็นการสัมภาษณ- ผลการสัมภาษณ-  2) ร�วมดําเนินการ มีแนวปฏิบัติ คือ ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 3) ร�วมแก�ปyญหา มีแนวปฏิบัติ คือ  ร�วมกันวางแผนแก�ปyญหาระหว�างเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ ร�วมกันดําเนินการแก�ปyญหาระหว�างเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ      4) ร�วมติดตามและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ คือพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ ร�วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ และจัดทําคู�มือ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  4. ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ สรุปผลการสัมภาษณ' ได�แก� คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย  1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ    จากตารางท่ี 13 แสดงผลการสัมภาษณ'แนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีดังนี้  ด�านหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 4 องค'ประกอบย�อย ได�แก� 1) หลักการทํางานเป)นทีม 2) หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 3) หลักการกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีควรทําร�วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง     ด�านกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ มี 6 ข้ันตอน ได�แก� 1) ข้ันสร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย 3) ข้ันสร�างพันธสัญญาร�วมกัน 4) ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ' และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง 



145   ด�านขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย    4 องค'ประกอบย�อย ได�แก� 1) ร�วมวางแผน 2) ร�วมดําเนินการ 3) ร�วมแก�ปyญหา และ 4) ร�วมติดตามประเมินผล  ด�านคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ        ตอนที่ 2 ผลการสร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   2.1 ผลการยกร%างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   การยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�วิจัยนําข�อมูลจากผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ในตอนท่ี 1 มาประกอบการยกร�างรูปแบบโดยการจัดการสนทนากลุ�มผู�เก่ียวข�อง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 4                 



                         ภาพที่ 4 (ร�าง) รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว 1. หลักการทํางานเป)นทมี  2. หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 3. หลักการตัดสนิใจร�วมกัน 4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง   ขั้นที่ 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย ขั้นที่ 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย ขั้นที่ 3 สร�างพันธสญัญาร�วมกัน ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือข�าย ขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ' ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง     1. หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ  2. กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ     (ร%าง) รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ  ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  องค-ประกอบของคณะกรรมการ 1. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ          2. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ 3. ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ   4. ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ 5. ผู�แทนครู เป)นกรรมการ  6. รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ             4.1 คณะกรรมการบริหาร  4.2 คณะกรรมการดําเนินการองค-ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 1. ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ 2. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ        3. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ  4. ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ  5. ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ 6. ผู�แทนครู เป)นกรรมการ   7. รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ     4. คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ  1. ร�วมวางแผนสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ   2. ร�วมดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ    3. ร�วมแก�ปyญหาการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  4. ร�วมติดตามและประเมินผลการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมอืชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ      3. ขอบข%ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ 



147   จากภาพท่ี 4 ผลการยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ซ่ึงมีองค'ประกอบหลักของรูปแบบ 4 องค'ประกอบ ได�แก�    องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ    องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   ซ่ึงแต�ละองค'ประกอบหลัก มีองค'ประกอบย�อยและแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 14   ตารางท่ี 14  แสดงองค'ประกอบหลัก องค'ประกอบย�อย และแนวปฏิบัติของร�างรูปแบบการสร�างความ   เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ   วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ  องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 หลักการทํางานเป)นทีม  1.1.1 จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น 1.1.2 ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน 1.1.3 วางแผนการทํางานร�วมกัน 1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 1.1.5 สร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสมาชิก 1.1.6 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�ง 1.2 การมีส�วนร�วมของสมาชิก 1.2.1 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 1.2.2 การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน 1.2.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 1.2.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ 1.2.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส�วนร�วมในกิจกรรม 1.3 หลักการตัดสินใจร�วมกัน 1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ          



148  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ  1.3.2  มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน   1.3.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 1.3.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และ ร�วมตัดสินใจ       1.3.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรม ร�วมตัดสินใจ      1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง       1.4.1 ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง      1.4.2 การติดต�อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน       1.4.3 การแสดงความคิดเหน็และทัศนคติต�าง ๆ  อย�างอิสระ      1.4.4 มีการแบ�งปyนข�อมูลข�าวสาร องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย  1.1 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร  1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย 1.3 ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 1.4 เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน 1.5 สมาชิกท่ีเข�าร�วมมีความศรัทธาเครือข�าย 1.6 องค'กรเครือข�ายมีเป\าหมายและความต�องการเหมือนกัน ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย  2.1 มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง 2.2 สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก 



149  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ  2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน 2.4 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ 2.5 เสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปyนทักษะและประสบการณ'แก�เครือข�าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน  3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน 3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค'และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน 3.3 มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม 3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย�างชัดเจน 3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย�างท่ัวถึง 3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย�างเป)นระบบ ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย             4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ            4.2 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี            4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย            4.4 มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ            4.5 มีการควบคุมตรวจสอบ ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ'             5.1 สมาชิกเครือข�ายมีความสัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง            5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง 



150  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ           5.3 เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน           5.4 เครือข�ายมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�           5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง 6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�ายทุกระดับ 6.2 เครือข�ายมีความสัมพันธ'ท่ีแน�นแฟ\นต�อกัน 6.3 มีการกําหนดและสร�างระบบแรงจูงใจในการทํางาน 6.4 มีการสร�างสรรค'กิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท' 6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.1 ร�วมวางแผน   3.1.1 ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรับทราบปyญหาและความต�องการของครู ผู�เรียน และชุมชน  3.1.2 ร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู�เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ      3.1.3 ร�วมกําหนดทิศทางจุดมุ�งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด�วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู� พร�อมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน�นด�านวิถีชีวิตของชุมชน  



151  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ        3.1.4 ร�วมวางแผนประเมินและรายงานผลการประเมินการพัฒนางานด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 ร�วมดําเนินการ   3.2.1 ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญ  3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน  3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ  3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.3 ร�วมแก�ปyญหา       3.3.1 ร�วมกันวางแผนแก�ปyญหาระหว�างเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ  3.3.2 ร�วมกันดําเนินการแก�ปyญหาระหว�างเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ 3.4 ร�วมติดตามและประเมินผล 3.4.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ 3.4.2 ร�วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.4.3 จัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3.4.4 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย   



152  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ  1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ 1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ        1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน) 1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)  1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน) 1.1.6 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)    1.1.7 รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ 1.2.1 กําหนดเป\าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร'ในการบริหารการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ 1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเป]ดสอนในสถานศึกษา 1.2.4 ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับระเบียบ และข�อบังคับต�าง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ 1.2.5 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ 2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   2.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ           2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนเป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 



153  ตารางท่ี 14 (ต�อ)  องค-ประกอบหลัก  องค-ประกอบย%อยและแนวปฏิบัติ  2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)  2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.5 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)         2.1.6 รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ 2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 2.2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 2.2.3 ประสานงานความร�วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร�วมมือกับเครือข�าย 2.2.5 รายงานผลการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ                จากตารางท่ี 14 แสดงผลการยกร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  โดยมีองค'ประกอบหลัก     4 องค'ประกอบ ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ และ 4) คณะ กรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ       หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 4 องค'ประกอบย�อย ได�แก� 1) หลักการทํางานเป)นทีม 2) หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 3) หลักการกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีควรทําร�วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 



154   1.1 หลักการทํางานเป)นทีม    1.1.1 จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น  1.1.2 ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน       1.1.3 วางแผนการทํางานร�วมกัน       1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ  1.1.5 สร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสมาชิก  1.1.6 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�ง  1.2 หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย        1.2.1 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย        1.2.2 การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน        1.2.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน        1.2.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ        1.2.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส�วนร�วมในกิจกรรม  1.3 หลักการตัดสินใจร�วมกัน        1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ         1.3.2 มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน          1.3.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน         1.3.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ         1.3.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมร�วมตัดสินใจ  1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง         1.4.1 ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง        1.4.2 การติดต�อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน        1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต�าง ๆ อย�างอิสระ        1.4.4 มีการแบ�งปyนข�อมูลข�าวสาร  องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ         กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือมี 6 ข้ันตอน ได�แก� 1) ข้ันสร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย 3) ข้ันสร�างพันธสัญญาร�วมกัน 4) ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ' และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง รายละเอียดดังนี้  ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    1.1 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร              1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย             1.3 ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 



155              1.4 เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน             1.5 สมาชิกท่ีเข�าร�วมมีความศรัทธาเครือข�าย             1.6 องค'กรเครือข�ายมีเป\าหมายและความต�องการเหมือนกัน  ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    2.1 มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง             2.2 สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก             2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน             2.4 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ             2.5 เสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปyนทักษะและประสบการณ'แก�เครือข�าย  ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน มีแนวปฏิบัติดังนี้                    3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน             3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค'และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน             3.3 มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม             3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย�างชัดเจน             3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย�างท่ัวถึง       3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย�างเป)นระบบ  ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                     4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ              4.2 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าที่              4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย              4.4 มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ              4.5 มีการควบคุมตรวจสอบ   ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ' มีแนวปฏิบัติดังนี้                            5.1 สมาชิกเครือข�ายมีความสัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง             5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง             5.3 เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน             5.4 เครือข�ายมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�             5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ  ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง             6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�ายทุกระดับ             6.2 เครือข�ายมีความสัมพันธ'ท่ีแน�นแฟ\นต�อกัน             6.3 มีการกําหนดและสร�างระบบแรงจูงใจในการทํางาน 



156              6.4 มีการสร�างสรรค'กิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง             6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท'             6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน  องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ         ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย    5 องค'ประกอบย�อย ได�แก� 1) ร�วมวางแผน 2) ร�วมดําเนินการ 3) ร�วมแก�ปyญหา และ 4) ร�วมติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้              3.1 ร�วมวางแผน มีแนวปฏิบัติดังนี้  3.1.1 ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรับทราบปyญหาและความต�องการของครู ผู�เรียน และชุมชน  3.1.2 ร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู� เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู� ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ  3.1.3 ร�วมกําหนดทิศทางจุดมุ�งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด�วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู� พร�อมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน�นด�านวิถีชีวิตของชุมชน  3.1.4 ร�วมวางแผนประเมินและรายงานผลการประเมินการพัฒนางานด�านวิชาการและวิชาชีพ  3.2 ร�วมดําเนินการ มีแนวปฏิบัติดังนี้  3.2.1 ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญ  3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน  3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ  3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพ  3.3 ร�วมแก�ปyญหา มีแนวปฏิบัติดังนี้ เม่ือมีปyญหาความร�วมมือชุมชนและสถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพร�วมแก�ปyญหากับกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน มีการหาทางออกในการแก�ปyญหาให�ลุล�วง   3.4 ร�วมติดตามและประเมินผล 3.4.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ 3.4.2 ร�วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ 



157  3.4.3 จัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3.4.4 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล  องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ        คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ รายละเอียดดังนี้   1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   1.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย        1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ   1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ               1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)        1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)         1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)        1.1.6 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)           1.1.7 รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ  1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ        1.2.1 กําหนดเป\าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร'ในการบริหารการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ        1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ        1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเป]ดสอนในสถานศึกษา             1.2.4 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ   2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ     2.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย        2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ                    2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)         2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)          2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)         2.1.5 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)           2.1.6 รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ  2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ       2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 



158         2.2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน        2.2.3 ประสานงานความร�วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ        2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร�วมมือกับเครือข�าย         2.2 ผลการตรวจสอบร%างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                       ผลการจัดการสนทนากลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ท่ีสร�างข้ึน โดยจัดสนทนากลุ�มในวันท่ี 10 มีนาคม 2561 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร�วมสนทนากลุ�ม จํานวน 9 คน ร�วมกันวิพากษ'และให�ข�อเสนอแนะ หลังจากนั้นผู�วิจัยได�ดําเนินการปรับปรุง แก�ไขให�เหมาะสม ดังตารางท่ี 15  ตารางท่ี 15  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความ                      ร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                  องค'ประกอบท่ี 1  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 หลักการทํางานเป)นทีม ได�แก� องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 หลักการทํางานเป)นทีม ได�แก� 1.1.1 จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น 1.1.2 ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน 1.1.3 วางแผนการทํางานร�วมกัน 1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 1.1.5 สร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสมาชิก 1.1.6 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�ง 1.2 หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย          1.2.1 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 1.2.2 การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน    1.2.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 1.1.1 จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น 1.1.2 ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน 1.1.3 วางแผนการทํางานร�วมกัน 1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 1.1.5 สร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสมาชิก 1.1.6 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�ง 1.2 หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย          1.2.1 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 1.2.2 การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน    1.2.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 



159  ตารางท่ี 15 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 1.2.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ 1.2.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส�วนร�วมในกิจกรรม 1.3 หลักการตัดสินใจร�วมกัน 1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ        1.3.2 มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน   1.3.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 1.3.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ 1.3.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมร�วมตัดสินใจ 1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง  1.4.1 ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 1.4.2 การติดต�อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ       ต�าง ๆ อย�างอิสระ 1.4.4 มีการแบ�งปyนข�อมูลข�าวสาร 1.2.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ 1.2.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส�วนร�วมในกิจกรรม 1.3 หลักการตัดสินใจร�วมกัน 1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ        1.3.2 มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน   1.3.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 1.3.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ 1.3.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมร�วมตัดสินใจ 1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง  1.4.1 ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 1.4.2 การติดต�อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ       ต�าง ๆ อย�างอิสระ 1.4.4 การแบ�งปyนข�อมูลข�าวสารระหว�างสมาชิกเครือข�าย   จากตารางท่ี 15 แสดงผลการสนทนากลุ�มเพ่ือตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วหลังจากการตรวจสอบ ผู�ทรงคุณวุฒิส�วนใหญ�เห็นว�ามีความเหมาะสม โดยให�ปรับเพ่ิมเติมองค'ประกอบย�อยท่ี1 ปรับเป)นหลักการทํางานร�วมกันเป)นทีม และให�ปรับในหัวข�อย�อยท่ี 4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง ในแนวปฏิบัติท่ี 1.4.4 ให�ปรับเป)นการแบ�งปyนข�อมูลข�าวสารระหว�างสมาชิกเครือข�าย 



160  ตารางท่ี 16 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความ                    ร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                  องค'ประกอบท่ี 2  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย  1.1 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร  1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย 1.3 ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 1.4 เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน 1.5 สมาชิกท่ีเข�าร�วมมีความศรัทธาเครือข�าย 1.6 องค'กรเครือข�ายมีเป\าหมายและความต�องการเหมือนกัน ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย   2.1 มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง 2.2 สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก 2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน 2.4 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ 2.5 เสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปyนทักษะและ ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน      3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย  1.1 สถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร  1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย 1.3 ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 1.4 เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน 1.5 สมาชิกท่ีเข�าร�วมมีความศรัทธาเครือข�าย ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย  2.1 มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง 2.2 สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก 2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน 2.4 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ 2.5 เสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปyนทักษะและประสบการณ'แก�เครือข�าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน      3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน     3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค' และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน 



161  ตารางท่ี 16 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ     3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค'  3.3 มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม  3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย�างชัดเจน  3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสาร อย�างท่ัวถึง  3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย�างเป)นระบบ ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย   4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ 4.2 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี 4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย 4.4 มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ'ของเครือข�าย  5.1 สมาชิกเครือข�ายมีความสัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง 5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง 5.3 เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 5.4 เครือข�ายมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง    6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิก เครือข�ายทุกระดับ 6.2 เครือข�ายมีความสัมพันธ'ท่ีแน�นแฟ\นต�อกัน 6.3 การกําหนดและสร�างแรงจูงใจในการทํางาน  และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน 3.3 มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม 3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย�างชัดเจน 3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสาร อย�างท่ัวถึง 3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย�างเป)นระบบ ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย   4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ 4.2 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี 4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย 4.4 มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ 4.5 มีการควบคุมตรวจสอบ ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ'  5.1 สมาชิกเครือข�ายมีความสัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง 5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง 5.3 เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 5.4 เครือข�ายมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ   



162  ตารางท่ี 16 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง 6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิก          เครือข�ายทุกระดับ 6.2 เครือข�ายมีความสัมพันธ'ท่ีแน�นแฟ\นต�อกัน 6.3 มีการกําหนดและสร�างระบบแรงจูงใจในการทํางาน 6.4 มีการสร�างสรรค'กิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท' 6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน 6.4 มีการสร�างสรรค'กิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง 6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท' 6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน    จากตารางท่ี 16 แสดงผลการสนทนากลุ�มเพ่ือตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หลังจากการตรวจสอบ พบว�า องค'ประกอบท่ี 2 ผู�ทรงคุณวุฒิส�วนใหญ�เห็นว�ามีความเหมาะสม และในส�วนท่ีให�ปรับคือ ข้ันท่ี 5 ให�เพ่ิมเติมเป)น ข้ันพัฒนาความสัมพันธ'ของเครือข�าย ข�อท่ี 1.1 ให�ตัดคําว�าผู�บริหารออก เป)น สถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร และให�ตัดข�อท่ี 1.6 และ ข�อท่ี 4.5 ออกเพราะเนื้อหาซํ้ากับข�อท่ี 5.5   ตารางท่ี 17 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วองค'ประกอบท่ี 3  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.1 ร�วมวางแผน  3.1.1 ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และ      องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาและวิชาชีพ 3.1 ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       



163  ตารางท่ี 17 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรับทราบปyญหาและความต�องการของครู ผู�เรียน และชุมชน 3.1.2 ร�วมวิเคราะห'หลักสูตร วิเคราะห'ผู�เรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทและความต�องการขององค'กรในชุมชน สถานประกอบการ 3.1.3 ร�วมกําหนดทิศทางจุดมุ�งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด�วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู� พร�อมท้ังการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน�นด�านวิถีชีวิตของชุมชน  3.1.4 ร�วมวางแผนประเมินและรายงานผลการประเมินการพัฒนางานด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 ร�วมดําเนินการ  3.2.1 ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญ 3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ 3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการ และวิชาชีพ 3.3 ร�วมแก�ปyญหา เม่ือมีปyญหาความร�วมมือชุมชนและสถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพร�วม   3.1.1 ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือร�วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.1.2 ร�วมกําหนดทิศทางและจุดมุ�งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.1.3 ร�วมดําเนินการเป)นเครือข�ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  3.1.4 ร�วมประเมินและรายงานผลการประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.2 ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน  3.2.1 ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ร�วมกับท�องถ่ิน 3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ 3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการ  3.3 ความร�วมมือจัดการเรียนรู�       3.3.1 ร�วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู�กับเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ       3.3.2 ร�วมกันดําเนินการตามแผนเพ่ือร�วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู�       3.3.3 ร�วมกันติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนรู�กับเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ 



164  ตารางท่ี 17 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ แก�ปyญหากับกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน มีการหาทางออกในการแก�ปyญหาให�ลุล�วง  3.4 ร�วมติดตามและประเมินผล 3.4.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ      3.4.2 ร�วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ 3.4.3 จัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3.4.4 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล  3.4 ความร�วมมือการใช�แหล�งเรียนรู� 3.4.1 ร�วมกันสํารวจแหล�งเรียนรู�ในท�องถ่ินเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ       3.4.2 ร�วมกันสร�างข�อตกลงเป)นพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการใช�แหล�งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน  3.4.3 ร�วมกันปรับปรุงพัฒนาแหล�งเรียนรู�ให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  3.4.4 ร�วมกันจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการใช�แหล�งเรียนรู�      จากตารางท่ี 17 แสดงผลการสนทนากลุ�มเพ่ือตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วหลังจากการตรวจสอบ พบว�า องค'ประกอบท่ี 3 ผู�ทรงคุณวุฒิส�วนใหญ�เห็นว�าให�ปรับชื่อองค'ประกอบใหม� เป)น ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และปรับองค'ประกอบย�อยท้ังหมด เพ่ือให�สอดคล�องกับเป\าหมายของรูปแบบเพ่ือการพัฒนาผู�เรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ โดยให�ปรับองค'ประกอบย�อย ดังนี้ 3.1 ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด�วย   4 แนวทางการดําเนินงานหรือตัวชี้วัด 3.2 ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน ประกอบด�วย   4 แนวทางการดําเนินงานหรือตัวชี้วัด 3.3 ความร�วมมือจัดการเรียนรู� ประกอบด�วย 3 แนวทางการดําเนินงานหรือตัวชี้วัด และ3.4 ความร�วมมือในการใช�แหล�งเรียนรู� ประกอบด�วย 4 แนวทางการดําเนินงานหรือตัวชี้วัด       



165  ตารางท่ี 18 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  องค'ประกอบท่ี 4  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ 1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ        1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)   1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)    1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน     1 คน)   1.1.6 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)     1.1.7 รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ     1.2.1 กําหนดเป\าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร'ในการบริหารการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ     1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความ เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ     1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การ ขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเป]ด สอนในสถานศึกษา องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ 1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ        1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)    1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)     1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน    1 คน)    1.1.6 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)         1.1.7 รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ       1.2.1 กําหนดเป\าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร'ในการบริหารการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ        1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความ เข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ       1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การ ขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเป]ด สอนในสถานศึกษา 



166  ตารางท่ี 18 (ต�อ)  ก%อนการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบ 1.2.4 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ 2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   2.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ            2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)  2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.5 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)         2.1.6 รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ 2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 2.2.2 จั ด ทํ าปฏิ ทิ นการปฏิ บั ติ งาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 2.2.3 ประสานงานความร�วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร�วมมือกับเครือข�าย   1.2.4 ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับระเบียบ และข�อบังคับต�าง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ  1.2.5 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ 2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  ประกอบด�วย 2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ            2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน) 2.1.5 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)        2.1.6 รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ 2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ 2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 2.2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 2.2.3 ประสานงานความร�วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร�วมมือกับเครือข�าย 2.2.5 รายงานผลการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชมุชน สถานประกอบการ ด�านวชิาการและวิชาชีพ 



167    จากตารางท่ี 18 แสดงผลการสนทนากลุ�มเพ่ือตรวจสอบร�างรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วหลังจากการตรวจสอบพบว�า องค'ประกอบท่ี 4 ผู�ทรงคุณวุฒิส�วนใหญ�มีความเห็นว�า มีความเหมาะสม โดยให�ปรับ 1.2.4 ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับระเบียบ และข�อบังคับต�าง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ิม 2.2.5 รายงานผลการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  โดยสรุปจากการสนทนากลุ�มเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�ารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีความเหมาะสม ทุกองค'ประกอบของรูปแบบ และได�ให�ข�อเสนอแนะให�ผู�วิจัยไปปรับปรุง แก�ไขเพ่ิมเติมตามฉันทามติของผู�ทรงคุณวุฒิ   รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ท่ีผ�านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�วิจัยได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วพร�อมท่ีจะนําไปประเมินความเหมาะสมและความเป)นไปได� และนําไปทดลองใช�ในข้ันตอนต�อไป ดังแสดงในภาพท่ี 5 



168                          ภาพที่ 5  รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชนรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาชการและวิชาชีพ1. หลักการทํางานเป)นทีม  2. หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครอืข�าย 3. หลักการตัดสินใจร�วมกัน 4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง   ขั้นที่ 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย ขั้นที่ 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย ขั้นที่ 3 สร�างพันธสญัญาร�วมกัน ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือข�าย ขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ' ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง     1. หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ  2. กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ     รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ  ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  องค-ประกอบของคณะกรรมการ 1. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ          2. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ 3. ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ   4. ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ 5. ผู�แทนครู เป)นกรรมการ  6. รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ            4.1 คณะกรรมการบริหาร  4.2 คณะกรรมการดําเนินการองค-ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 1. ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ 2. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ        3. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ  4. ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ  5. ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ 6. ผู�แทนครู เป)นกรรมการ   7. รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ    4. คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ  1. ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถิ่น 3. ความร�วมมือการจัดการเรียนรู� 4. ความร�วมมือการใช�แหล�งเรียนรู�       3. ขอบข%ายความร%วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ 



169   รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หลังจากผ�านการตรวจสอบด�านความเหมาะสมจากคณะผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�ทรงคุณวุฒิได�ร�วมกันวิพากษ' เสนอแนะและให�ปรับปรุง  ผู�วิจัยได�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขแล�ว มีรายละเอียดดังนี้  รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีองค'ประกอบหลัก 4 องค'ประกอบ ได�แก� 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3) ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   องค'ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ       หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 4 องค'ประกอบย�อย ได�แก� 1) หลักการทํางานเป)นทีม 2) หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 3) หลักการตัดสินใจร�วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง รายละเอียดดังนี้  1.1 หลักการทํางานร�วมกันเป)นทีม    1.1.1 จัดให�มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น  1.1.2 ยอมรับเป\าหมายการทํางานร�วมกัน       1.1.3 วางแผนการทํางานร�วมกัน       1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ  1.1.5 สร�างความสัมพันธ'อันดีระหว�างสมาชิก  1.1.6 ร�วมกันแก�ปyญหาความขัดแย�ง  1.2 หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย        1.2.1 การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย        1.2.2 การร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน        1.2.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน        1.2.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ        1.2.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส�วนร�วมในกิจกรรม  1.3 หลักการตัดสินใจร�วมกัน        1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ         1.3.2 มีการร�วมตัดสินใจเก่ียวกับเป\าหมายการดําเนินงาน          1.3.3 เป]ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�ร�วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน       1.3.4 จัดให�มีการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจ       1.3.5 เป]ดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมร�วมตัดสินใจ 



170   1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง        1.4.1 ประสานงานเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง       1.4.2 การติดต�อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน       1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต�าง ๆ อย�างอิสระ        1.4.4 การแบ�งปyนข�อมูลข�าวสารระหว�างสมาชิกเครือข�าย  องค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ        กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ มี 6 ข้ันตอน ได�แก� ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย ข้ันท่ี 2 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ'ของเครือข�าย และ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง รายละเอียดดังนี้  ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    1.1 สถานศึกษาสร�างความตระหนักแก�สมาชิกในองค'กร              1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�าย             1.3 ก�อนสร�างเครือข�ายมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย             1.4 เครือข�ายมีวัฒนธรรมองค'กรร�วมกัน             1.5 สมาชิกท่ีเข�าร�วมมีความศรัทธาเครือข�าย  ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    2.1 มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่อง             2.2 สื่อสาร เผยแพร� ประชาสัมพันธ'บทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิก             2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปyญหาและประเด็นการพัฒนาร�วมกัน             2.4 ประสานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�ายท่ีเป)นแหล�งวิชาการและแหล�งทุนเพ่ือการให�ความช�วยเหลือ             2.5 เสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปyนทักษะและประสบการณ'แก�เครือข�าย  ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน มีแนวปฏิบัติดังนี้                    3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป)นพันธสัญญาร�วมกัน             3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค'และข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน             3.3 มีบุคลากรฝqายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส�วนร�วม             3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย�างชัดเจน             3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย�างท่ัวถึง       3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย�างเป)นระบบ  ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                     4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบ              4.2 เครือข�ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี 



171               4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข�าย              4.4 มีการสื่อสารระหว�างผู�นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบ  ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ' มีแนวปฏิบัติดังนี้                            5.1 สมาชิกเครือข�ายมีความสัมพันธ'ต�อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง             5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง             5.3 เครือข�ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน             5.4 เครือข�ายมีความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�             5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายเป)นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ  ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง             6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�ายทุกระดับ             6.2 เครือข�ายมีความสัมพันธ'ท่ีแน�นแฟ\นต�อกัน             6.3 มีการกําหนดและสร�างระบบแรงจูงใจในการทํางาน             6.4 มีการสร�างสรรค'กิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง             6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท'             6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน  องค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ    ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย 4 องค'ประกอบย�อย ได�แก�   1) ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ความร�วมมือในการจัดการเรียนรู�  และ 4) ความร�วมมือในการใช�แหล�งเรียนรู�  มีรายละเอียดดังนี้              3.1 ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้     3.1.1 ร�วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับองค'กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือร�วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    3.1.2 ร�วมกําหนดทิศทางและจุดมุ�งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา    3.1.3 ร�วมดําเนินการเป)นเครือข�ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    3.1.4 ร�วมประเมินและรายงานผลการประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา  3.2 ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้     3.2.1 ส�งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ร�วมกับท�องถ่ิน     3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน 



172      3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ     3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพ  3.3 ความร�วมมือในการจัดการเรียนรู� มีแนวปฏิบัติ ดังนี้           3.3.1 ร�วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู�กับเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ           3.3.2 ร�วมกันดําเนินการตามแผนเพ่ือร�วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู�           3.3.3 ร�วมกันติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนรู�กับเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ  3.4 ความร�วมมือการใช�แหล�งเรียนรู� มีแนวปฏิบัติ ดังนี้     3.4.1 ร�วมกันสํารวจแหล�งเรียนรู�ในท�องถ่ินเครือข�ายชุมชนและสถานประกอบการ          3.4.2 ร�วมกันสร�างข�อตกลงเป)นพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการใช�แหล�งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน      3.4.3 ร�วมกันปรับปรุงพัฒนาแหล�งเรียนรู�ให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      3.4.4 ร�วมกันจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการใช�แหล�งเรียนรู�  3.4 ร�วมติดตามและประเมินผล มีแนวปฏิบัติดังนี้     3.4.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ          3.4.2 ร�วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ           3.4.3 จัดทําคู�มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ   3.4.4 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล  องค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ          คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ ประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ รายละเอียดดังนี้  1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ   1.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย          1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป)นประธานกรรมการ     1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นรองประธานกรรมการ                 1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)          1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)            1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 1 คน)           1.1.6 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)    



173           1.1.7 รองผู�อํานวยการฝqายวางแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ   1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ          1.2.1 กําหนดเป\าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร'ในการบริหารการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ          1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ          1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเป]ดสอนในสถานศึกษา          1.2.4 ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับระเบียบ และข�อบังคับต�าง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ          1.2.5 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ  2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ     2.1 องค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย          2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป)นประธานกรรมการ                      2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.5 ผู�แทนครู เป)นกรรมการ (จํานวน 2 คน)              2.1.6 รองผู�อํานวยการฝqายแผนงานและความร�วมมือ เป)นกรรมการและเลขานุการ    2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ          2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ          2.2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน           2.2.3 ประสานงานความร�วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ          2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร�วมมือกับเครือข�าย          2.2.5 รายงานผลการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ          



174          2.3 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว                      การประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เป)นการประเมินด�านความเหมาะสม (Propriety) และด�านความเป)นไปได� (Feasibility) โดยการใช�แบบประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 19-22  ตารางท่ี 19 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป)นไปได�ของ องค'ประกอบท่ี 1  หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปDนไปได� 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 1. หลักการทํางานเป)นทีม 4.70 0.46 มากท่ีสุด 4.33 0.59 มาก 2. หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 4.67 0.48 มากท่ีสุด 4.35 0.60 มาก 3. หลักการตัดสินใจร�วมกัน 4.60 0.60 มากท่ีสุด 4.50 0.61 มาก 4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 4.05 0.87 มาก 4.60 0.60 มากท่ีสุด  เฉล่ีย 4.51 0.41 มากท่ีสุด 4.45 0.32 มาก    จากตารางท่ี 19 แสดงว�าความเหมาะสมและความเป)นไปได�ของ องค'ประกอบท่ี 1  หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (    = 4.51) และความเป)นไปได�อยู�ในระดับมาก (    = 4.45)  ผ�านเกณฑ'การประเมินท่ีกําหนดไว�  ตารางท่ี 20 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป)นไปได�ขององค'ประกอบท่ี 2  กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายความร�วมมือ  รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปDนไปได� 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป)นในการสร�างเครือข�าย 4.72 0.46 มากท่ีสุด 4.72 0.46 มากท่ีสุด ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน�วยงาน/องค'กรเครือข�าย 4.33 0.76 มาก 4.32 0.63 มาก X X



175  ตารางท่ี 20 (ต�อ)  รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปDนไปได� 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร�วมกัน 4.65 0.59 มากท่ีสุด 4.50 0.61 มาก  ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข�าย 4.72 0.46 มากท่ีสุด 4.56 0.51 มากท่ีสุด ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ' ของเครือข�าย 4.06 0.80 มาก 4.61 0.50 มากท่ีสุด ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ'อย�างต�อเนื่อง 4.28 0.75 มาก  4.55 0.61 มากท่ีสุด เฉล่ีย 4.46 0.30 มาก 4.54 0.33 มากท่ีสุด    จากตารางท่ี 20 แสดงว�าองค'ประกอบท่ี 2 กระบวนการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก (X = 4.46) และความเป)นไปได�อยู�ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.54) ผ�านเกณฑ'การประเมินท่ีกําหนดไว�  ตารางท่ี 21 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป)นไปได�ขององค'ประกอบท่ี 3  ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ                  รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปDนไปได� 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 1. ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   4.28 0.75 มาก  4.51 0.75 มากท่ีสุด  2. ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 4.22 0.73 มาก 4.24 0.73 มาก 3. ความร�วมมือในการจัดการเรียนรู� 4.56 0.61 มากท่ีสุด 4.55 0.72 มากท่ีสุด 4. ความร�วมมือในการใช�แหล�งเรียนรู� 4.35 0.65 มาก 4.60 0.70 มากท่ีสุด  เฉล่ีย 4.35 0.28 มาก 4.47 0.22 มาก    จากตารางท่ี 21 แสดงว�าองค'ประกอบท่ี 3 ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก (    = 4.35) และความเป)นไปได�อยู�ในระดับมาก (    = 4.47) ผ�านเกณฑ'การประเมินท่ีกําหนดไว�   X X



176  ตารางท่ี 22 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป)นไปได�ขององค'ประกอบท่ี 4  คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ  รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปDนไปได� 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 4.33 0.76 มาก 4.78 0.42 มากท่ีสุด 2. หน�าท่ีของคณะกรรมการ 4.10 0.56 มาก 4.55 0.61 มากท่ีสุด 3. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 3.83 0.86 มาก 3.81 0.85 มาก 4. หน�าท่ีของคณะกรรมการ 4.72 0.46 มากท่ีสุด 4.50 0.51 มาก เฉล่ีย 4.25 0.22 มาก 4.41 0.31 มาก   จากตารางท่ี 22 แสดงว�าองค'ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก (X = 4.25)  และความเป)นไปได�อยู�ในระดับมาก (X = 4.41) ผ�านเกณฑ'การประเมินท่ีกําหนดไว�  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป)นไปได�ของรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วพบว�า ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต�อรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ผ�านเกณฑ'การประเมิน โดยมีค�าเฉลี่ย   สูงกว�า 3.50 และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม�เกิน 1.00 ทุกองค'ประกอบ ตอนที่ 3 การทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ผลจากการทดลองใช�รูปแบบ โดยการดําเนินการตามคู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และกิจกรรมของโครงการเพ่ือทดลองใช�รูปแบบ 4 โครงการ ดําเนินการดังนี้   3.1 ผลการวิเคราะห-สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�ร%วมกิจกรรมท่ีมีต%อโครงการ 4 โครงการท่ีใช�ทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     ผลการวิเคราะห'ข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว ปรากฏผล  ดังตารางท่ี 23 



177  ตารางท่ี 23 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน  สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ (n = 54) 1. เพศ           ชาย 28 51.85         หญิง 26 48.15 รวม 54 100  2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt 11 20.37         30 – 39  ปt 15 27.78         40 – 49  ปt 21 38.89         50 – ปt ข้ึนไป 7 12.96 รวม 54 100  3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี 14 25.93         ปริญญาตรี 38 70.37         สูงกว�าปริญญาตรี 2 03.70 รวม 54 100 
  4. ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน            ผู�บริหารสถานศึกษา  4 7.41         ครูผู�สอน 30 55.56         ช ุมชนและสถานประกอบการ 20 37.03 รวม 54 100 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร%วมกับชุมชนและสถานประกอบการ (n = 84)  1. เพศ               ชาย 46 54.76         หญิง 38 45.24 รวม 84 100 



178  ตารางท่ี 23 (ต�อ)  สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ  2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt 22 26.19         30 – 39  ปt 24 28.57         40 – 49  ปt 28 33.34         50 – ปt ข้ึนไป 10 11.90 รวม 84 100  3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี 47 55.95         ปริญญาตรี 36 42.86         สูงกว�าปริญญาตรี 1 01.19 รวม 84 100  4. ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน            ผู�บริหารสถานศึกษา  4 4.77         ครูผู�สอน 30 35.71         ผู�เรียน 30 35.71         ช ุมชนและสถานประกอบการ 20 23.81 รวม 84 100  โครงการร%วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการ ของตลาดแรงงาน  (n = 84) 1. เพศ               ชาย 46 54.76         หญิง 38 45.24 รวม 84 100  2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt 51 60.71         30 – 39  ปt 12 14.29 



179  ตารางท่ี 23 (ต�อ)  สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ         40 – 49  ปt 16 19.05         50 – ปt ข้ึนไป 5 5.95 รวม 84 100  3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี 49 58.33         ปริญญาตรี 33 39.29         สูงกว�าปริญญาตรี 2 02.38 รวม 84 100  4. ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน            ผู�บริหารสถานศึกษา  4 4.77         ครูผู�สอน 30 35.71         ผู�เรียน 30 35.71         ช ุมชนและสถานประกอบการ 20 23.81 รวม 84 100 โครงการส%งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา   (n = 54)   1. เพศ               ชาย 32 59.26         หญิง 22 40.74 รวม 54 100  2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt 8 14.81         30 – 39  ปt 12 22.22         40 – 49  ปt 27 50.01         50 – ปt ข้ึนไป 7 12.96 รวม 54 100 



180  ตารางท่ี 23 (ต�อ)    จากตารางท่ี 23 พบว�า สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  ส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 51.85) อายุ 40-49 ปt (ร�อยละ 38.89) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ร�อยละ 70.37) ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงานเป)นครูผู�สอน (ร�อยละ 55.56) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ ส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 54.76) อายุ 40-49 ปt (ร�อยละ 33.34) วุฒิการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี (ร�อยละ 55.95) ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน ส�วนใหญ�เป)นครูผู�สอนและผู�เรียนเท�ากัน (ร�อยละ 35.71) โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน ส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 54.76) อายุตํ่ากว�า 30 ปt    (ร�อยละ 60.71) วุฒิการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี (ร�อยละ 58.39) เป)นครูผู�สอนและผู�เรียนเท�ากัน      (ร�อยละ 35.71) โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 59.26) อายุ 40-49 ปt (ร�อยละ 50.01) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ร�อยละ 75.93) ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน เป)นครูผู�สอน (ร�อยละ 55.56)    3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู�ร%วมกิจกรรมท่ีมีต%อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      ผลการวิเคราะห'ความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดังตารางท่ี 24 สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ  3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี 12 22.22         ปริญญาตรี 41 75.93         สูงกว�าปริญญาตรี 1 01.85 รวม 54 100  4. ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน�วยงาน            ผู�บริหารสถานศึกษา  4 7.41         ครูผู�สอน 30 55.56         ผู�เรียน - -         ช ุมชนและสถานประกอบการ 20 37.03 รวม 54 100 



181  ตารางท่ี 24 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ  โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ (n = 54)    1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.54 0.77 มากท่ีสุด 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.62 0.76 มากท่ีสุด 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.56 0.84 มากท่ีสุด 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.35 0.85 มาก 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.63 0.75 มากท่ีสุด 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.59 0.78 มากท่ีสุด  7 โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีเครือข�ายความร�วมมือเพ่ิมข้ึน 4.58 0.78 มากท่ีสุด  8 กิจกรรมภายใต�โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ น�าสนใจและมีประโยชน'ต�อเครือข�าย 4.53 0.78 มากท่ีสุด 9 โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.56 0.69 มากท่ีสุด 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.52 0.77 มากท่ีสุด  ค%าเฉล่ียรวม 4.55 0.45 มากท่ีสุด 



182  ตารางท่ี 24 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร%วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  (n = 84)     1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.55 0.78 มากท่ีสุด 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.48 0.76 มาก 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.46 0.81 มาก 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.41 0.85 มาก 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.54 0.71 มากท่ีสุด 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.37 0.78 มาก 7 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีประชาชนและชุมชนเข�ารับบริการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน 4.53 0.88 มากท่ีสุด   8 กิจกรรมภายใต�โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ น�าสนใจ และ   มีประโยชน'ต�อผู�รับบริการและชุมชน 4.48 0.75 มาก  9 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.51 0.65 มากท่ีสุด 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.49 0.75 มาก   ค%าเฉล่ียรวม 4.48 0.51 มาก  โครงการร%วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน      (n = 84)    



183  ตารางท่ี 24 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ 1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.66 0.87 มากท่ีสุด 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.72 0.72 มากท่ีสุด 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.54 0.81 มากท่ีสุด 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.75 0.75 มากท่ีสุด 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.85 0.77 มากท่ีสุด 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.47 0.73 มาก  7 โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน มีประโยชน'ต�อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผู�เรียน 4.68 0.67 มากท่ีสุด   8 กิจกรรมภายใต�โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานน�าสนใจและมีประโยชน'ต�อเครือข�าย 4.71 0.82 มากท่ีสุด 9 โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน                มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.66 0.69 มากท่ีสุด 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.64 0.75 มากท่ีสุด  ค%าเฉล่ียรวม 4.67 0.37 มากท่ีสุด 



184  ตารางท่ี 24 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ  โครงการส%งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา (n = 54)    1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.65 0.87 มากท่ีสุด 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.61 0.77 มากท่ีสุด 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.58 0.81 มากท่ีสุด 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.64 0.75 มากท่ีสุด 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.65 0.72 มากท่ีสุด 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.62 0.68 มากท่ีสุด 7 โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคน มีประโยชน'ต�อการจัดการเรียนอาชีวศึกษา   4.57 0.77 มากท่ีสุด   8 กิจกรรมภายใต�โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา น�าสนใจและมีประโยชน'ต�อการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�าย 4.54 0.78 มากท่ีสุด 9 โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.55 0.63 มากท่ีสุด 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.72 0.67 มากท่ีสุด  ค%าเฉล่ียรวม 4.61 0.47 มากท่ีสุด  ค%าเฉล่ียรวม 4 โครงการ 4.58 0.43 มากท่ีสุด 



185    จากตารางท่ี 24 แสดงว�า ความพึงพอใจของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58) เม่ือพิจารณาเป)นรายโครงการ พบว�า โครงการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน  อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67) รองลงมาได�แก�  โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึก อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61) และโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55)   3.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร%วมกิจกรรมใน 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      ผลการวิเคราะห'การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมใน 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดังตารางท่ี 25  ตารางท่ี 25 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมีต�อโครงการ     4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ผลสัมฤทธิ์  โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ (n = 54)    1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.42 0.78 มาก 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.37 0.74 มาก 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.40 0.81 มาก 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.33 0.75 มาก 



186  ตารางท่ี 25 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.41 0.65 มาก 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.44 0.77 มาก  7 โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีเครือข�ายความร�วมมือเพ่ิมข้ึน 4.25 0.76 มาก  8 กิจกรรมภายใต�โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ น�าสนใจและมีประโยชน'ต�อเครือข�าย 4.31 0.68 มาก 9 โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.44 0.79 มาก 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.12 0.78 มาก  ค%าเฉล่ียรวม 4.35 0.42 มาก  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร%วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  (n = 84)     1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.15 0.68 มาก 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.12 0.75 มาก 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.18 0.78 มาก 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.45 0.77 มาก 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.24 0.84 มาก 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.33 0.88 มาก 



187  ตารางท่ี 25 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ 7 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีประชาชนและชุมชนเข�ารับบริการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน 4.44 0.81 มาก   8 กิจกรรมภายใต�โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ น�าสนใจ และ   มีประโยชน'ต�อผู�รับบริการและชุมชน 4.32 0.73 มาก  9 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.15 0.76 มาก 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.35 0.85 มาก   ค%าเฉล่ียรวม 4.27 0.46 มาก  โครงการร%วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน      (n = 84)    1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.25 0.67 มาก 2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.32 0.81 มาก 3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.14 0.74 มาก 4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.10 0.86 มาก 5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.41 0.78 มาก 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.33 0.85 มาก  



188  ตารางท่ี 25 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ 7 โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน มีประโยชน'ต�อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผู�เรียน 4.34 0.77 มาก   8 กิจกรรมภายใต�โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน น�าสนใจและมีประโยชน'ต�อเครือข�าย 4.11 0.87 มาก 9 โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน                มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.28 0.75 มาก 10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.18 0.74 มาก  ค%าเฉล่ียรวม 4.25 0.48 มาก  โครงการส%งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา (n = 54)    1 การมีส�วนร�วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.05 0.67 มาก  2 การจัดทํากิจกรรมต�าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของโครงการ 4.24 0.84 มาก  3 มีการประชาสัมพันธ'ให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ 4.17 0.78 มาก  4 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.15 0.64 มาก  5 กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ 4.22 0.75 มาก  



189  ตารางท่ี 25 (ต�อ)   ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความพึงพอใจ 6 ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบ 4.35 0.78 มาก  7 โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา  มีประโยชน'ต�อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผู�เรียน 4.27 0.86 มาก    8 กิจกรรมภายใต�โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา น�าสนใจและมีประโยชน'ต�อการสร�างความเข�มแข็งของเครือข�าย 4.34 0.84 มาก  9 โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างต�อเนื่อง 4.25 0.87 มาก  10 ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน'จากการดําเนินโครงการ 4.18 0.75 มาก   ค%าเฉล่ียรวม 4.22 0.54 มาก   ค%าเฉล่ียรวม 4 โครงการ 4.27 0.47 มาก      จากตารางท่ี 24 แสดงว�า ผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการ 4 โครงการ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X = 4.27)         คิดเป)นร�อยละ 85.40 เม่ือพิจารณาเป)นรายโครงการ พบว�า โครงการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ อยู�ในระดับมาก ( X = 4.35) รองลงมาได�แก�  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ อยู�ในระดับมาก ( X = 4.27) และโครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน อยู�ในระดับมาก ( X = 4.25)  



190  ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือ   ชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว   ผลการประเมินผลการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการดังนี้    4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     4.1.1 ผลการวิเคราะห'สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม             ผลการวิเคราะห'ข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ปรากฏผลดังตารางท่ี 26 ตารางท่ี 26 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ี/หน�วยงาน   (n = 20)  สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ 1. เพศ           ชาย 12 60.00         หญิง 8 40.00 รวม 20 100  2. อายุ           ตํ่ากว�า  30  ปt - -         30 – 39  ปt 4 20.00         40 – 49  ปt 13 65.00         50 – ปt ข้ึนไป 3 15.00 รวม 20 100  3. วุฒิการศึกษา           ตํ่ากว�าปริญญาตรี - -         ปริญญาตรี 19 95.00         สูงกว�าปริญญาตรี 1 05.00 รวม 20 100 



191  ตารางท่ี 26 (ต�อ)    จากตารางท่ี 26 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป)นเพศชาย (ร�อยละ 60.00) เป)น เพศหญิง (ร�อยละ 40.00) มีอายุส�วนใหญ� 40-49 ปt (ร�อยละ 65.00) รองลงมาอายุ 30-39 (ร�อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส�วนใหญ�ปริญญาตรี (ร�อยละ 95.00) ปฏิบัติหน�าท่ี/หน�วยงาน ส�วนใหญ�เป)นผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน (ร�อยละ 70.00)       4.1.2  ผลการวิเคราะห'ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว          ผลการวิเคราะห'ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดังตารางท่ี 27    ตารางท่ี 27 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    (n = 20)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความสําเร็จ 1 มีชุมชนและสถานประกอบการเข�ามาร�วมเป)นเครือข�ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมากข้ึน 4.30 0.73 มาก 2 ชุมชนและสถานประกอบการให�ความร�วมมือในการใช�ทรัพยากรทางการศึกษาร�วมกัน 4.55 0.67 มากท่ีสุด  3 ชุมชนภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสถานประกอบการมาร�วมประชุมกําหนดเป\าหมายเครือข�ายความร�วมมือและการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 4.40 0.68 มาก สถานภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ  4. ปฏิบัติหน�าท่ี/หน�วยงาน            ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน  14 70.00         ชุมชนและสถานประกอบการ 6 30.00 รวม 20 100 



192  ตารางท่ี 27 (ต�อ)  ข�อ รายการ X  S.D. ระดับ ความสําเร็จ 4 ชุมชนและสถานประกอบการเข�ามาร�วมเป)นเครือข�ายในการวางแผนพัฒนาด�านวิชาการและวิชาชีพ 4.45 0.69 มาก 5 ชุมชนและสถานประกอบการเข�ามาร�วมประชุมสัมมนาในด�านด�านวิชาการและวิชาชีพ อย�างต�อเนื่อง 4.45 0.69 มาก 6 ชุมชนและสถานประกอบการให�การสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด�านวิชาการวิชาชีพ 4.30 0.66 มาก 7 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะผลจากการจัดการเรียนรู� ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญ 4.62 0.65 มากท่ีสุด 8 ผู�เรียนได�รับประสบการณ'ตรงจากฝ{กงานและ ฝ{กประสบการณ'ในชุมชนและสถานประกอบการ 4.56 0.62 มากท่ีสุด  9 ผู�เรียนได�รับความรู� ทักษะ และประสบการณ'ท่ีหลากหลาย จากการเรียนรู�ในชุมชนและสถานประกอบการ 4.54 0.77 มากท่ีสุด 10 ชุมชนและสถานประกอบการท่ีเป)นเครือข�ายความร�วมมือด�านวิชาการและวิชาชีพได�สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย�างหลากหลายและต�อเนื่อง 4.67 0.66 มากท่ีสุด  ค%าเฉล่ียรวม 4.48 0.40 มาก   จากตารางท่ี 27 แสดงว�า ความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  พบว�า โดยภาพรวมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X = 4.48) เม่ือพิจารณาเป)นรายข�อ พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก� ชุมชนและสถานประกอบการท่ีเป)นเครือข�ายความร�วมมือด�านวิชาการและวิชาชีพได�สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย�างหลากหลายและต�อเนื่อง อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.67) รองลงมาได�แก� ผู�เรียนมีความรู�และทักษะผลจากการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป)นสําคัญ ( X =4.62)    4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว       สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน จากการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค



193  สระแก�ว ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ปtการศึกษา 2560 และ ปtการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 28  ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู� เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว           ปtการศึกษา 2560 และ ปtการศึกษา 2561  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปKการศึกษา 2560 ปKการศึกษา2561 เพ่ิมข้ึนร�อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมวดวิชาชีพ 83.40  98.21 15.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต' (หมวดวิชาสามัญ) 83.31 96.31 13.00  ท่ีมา: งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561)  จากตารางท่ี 28 พบว�า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนวิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว ปtการศึกษา 2560 และ ปtการศึกษา 2561 หมวดวิชาชีพ เพ่ิมข้ึน 15.17 และหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต' (หมวดวิชาสามัญ) เพ่ิมข้ึน 13.00 แสดงว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน     4.3 จํานวนเครือข%ายความร%วมมือจากหน%วยงานชุมชนและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว         จํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากหน�วยงานชุมชนและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดังตารางท่ี 29  ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากหน�วยงานชุมชนและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบ  ท่ี หน%วยงาน/สถานประกอบการ ท่ีอยู% 1 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร' กล|าส จํากัด (มหาชน) 47/1 หมู� 2 ถ.รังสิต-นครนายก กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 2 บริษัท กบินทร'บุรีกล|าส อินดัสทรี จํากัด สวนอุตสาหกรรม โรจนะ ปราจีนบุรี ต.หัวหว�า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 3 บริษัท ปทุมธานีกล|าส อินดัสทรี จํากัด 47/1 หมู� 2 ถ.รังสิต-นครนายก กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 



194  ตารางท่ี 29 (ต�อ)   ท่ี หน%วยงาน/สถานประกอบการ ท่ีอยู% 4 บริษัท บางกอกกล|าส จํากัด (มหาชน) 47/1 หมู� 2 ถ.รังสิต-นครนายก กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 5 บริษัท ซีพี ออลล' จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ� 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร' ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 6 ศูนย'การเรียนรู� กศน.บ�านทรัพย'สมบูรณ' ตําบลหนองหว�า อําเภอ เขาฉกรรจ' จังหวัดสระแก�ว 7 ศูนย'การเรียนรู�เทศบาลตําบลตาพระยา 99 หมู� 1, ถนนธนะวิถี, ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก�ว 8 ศูนย'การเรียนรู�โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83  (บ�านห�วยโจด) ตําบล ห�วยโจด อําเภอ วัฒนานคร สระแก�ว 27160 9 บริษัท ไฮบีม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  99/174 ม.5 ถ.ติวานนท' ต.ปากเกร็ด           อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 10 สํานักงานขนส�งจังหวัดสระแก�ว เลขท่ี 3 ต.สระแก�ว อ.เมือง จ.สระแก�ว 27000 11 บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส' กรุ|ป จํากัด  306 อาคารเซ็นทรัลสีลม ถนนสีลม           แขวงสุริยวงศ' เขตบางรัก กทม   12 บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด  2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร' ถนนเพชรบุรีตัดใหม�. แขวงบางกะป] เขตห�วยขวาง. กรุงเทพฯ 13 บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส'-มหาจักร แอร' คอนดิชั่นเนอร'ส จํากัด 220ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520 14 สํานักงานพัฒนาฝtมือแรงงานสระแก�ว  230 หมู� 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร        จ.สระแก�ว 27160   จากตารางท่ี 29 แสดงจํานวนเครือข�ายความร�วมมือจากหน�วยงานชุมชนและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เพ่ิมข้ึนจํานวน 14 แห�ง    4.4 รางวัลท่ีได�รับด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข%ายความร%วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว 



195          สรุปรางวัลท่ีได�รับด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว ดังตารางท่ี 30  ตารางท่ี 30 รางวัลท่ีได�รับด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว  ลําดับ รางวัลที่ได�รับ หน%วยงานผู�มอบ วันที่ได�รับ รองรอย/หลักฐาน 1 ได�รับรางวลั องค'การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดใหญ� งานประชุมวชิาการองค'การนัก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  20 ธ.ค. 2561  เกียรติบัตร   วิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย การแข�งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน ระดับภาค      2 ได�นาํผลงานมาแสดงในงานขับเคลื่อนสิ่งประดษิฐ'นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข�าสู�ระบบอุตสาหกรรมและพาณชิย กรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) กระทรวงศึกษาธิการ   9 เม.ย. 2561  เกียรติบัตร 3 ได�ผ�านการตรวจประเมินเป)น “สถานศึกษาปลอดภัย” ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว 26 ก.ย. 2561 เกียรติบัตร 4 ได�เข�าร�วมงาน JINPAO Automation Contest 2019 บริษัท จินปqาว พรีซิชั่น อินดัสทร่ี จํากัด 7 มี.ค. 2562  โล�เกียรติคุณ  5 ได�รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดบั 1 ระดับภาค ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งศูนย'ซ�อมสร�างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจําจงัหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กันยายน 2561 เกียรติบัตร 



196  ตารางท่ี 30 (ต�อ)  ลําดับ รางวัลที่ได�รับ หน%วยงานผู�มอบ วันที่ได�รับ รองรอย/หลักฐาน 6 ได�รับคัดเลือกเป)นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE MUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา         สิริวัฒนาพรรณวดี       องค'ประธานโครงการ 5 มี.ค. 2562  เกียรติบัตร   7 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมู�ดีเด�น กิจกรรม ทัศนศึกษา (ชาย) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2-8 มี.ค. 2562  เกียรติบัตร 8 ได�รับรางวลั หมู�ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด�น งานชุมนุมลูกเสอืวิสามัญแห�งชาติ ในโอกาส 100 ปt การลูกเสือวิสามัญโลก ค�ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   25 ม.ค. 2562  เกียรติบัตร  9 ได�รับรางวลัชมเชย การแข�งขันตอบปyญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจําปt พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศาลจังหวัดสระแก�ว ร�วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก�ว 7 ส.ค. 2562 ใบประกาศเกียรติคุณ 10 ได�รับรางวลัเป)นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด�น ระดับทอง  กระทรวงศึกษาธิการ 16 ก.ย. 2562 เกียรติบัตร   จากตารางท่ี 30 แสดงรางวัลท่ีได�รับ ด�านวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินงานตามรูปแบบ การสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จํานวน 10 รางวัล  



บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน 

สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 2) เพ่ือสรางรูปแบบการสราง

ความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย 

เทคนิคสระแกว 3) เพ่ือทดลองใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว และ 4) เพ่ือประเมินผลการใช

รูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและ

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการสรางความเขมแข็ง

เครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว

เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง

เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 76 คน ดําเนินการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 

(Stratified Random Sampling) และการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) รวมทั้ งการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 2) การสราง

รูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและ

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ประกอบดวยการยกรางรูปแบบโดยการสนทนากลุมผูมีสวน

เกี่ยวของ จํานวน 17 คน โดยนําผลการศึกษาสภาพและแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขาย

ความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว มา

ประกอบการยกราง และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 9 คน รวมทั้งประเมินคุณภาพรูปแบบดานความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 18 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยการ

วิเคราะหเนื้อหา 3) การทดลองใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว โดยดําเนินการทดลองตามคูมือการใช

รูปแบบ และกิจกรรมภายใตโครงการทดลองใชรูปแบบ จํานวน 4 โครงการ ทดลองกับผูเขารวมกิจกรรม

ในการดําเนินการตามโครงการ จํานวน 264 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

กําหนดระยะเวลาทดลองใชรูปแบบ 1 ปการศึกษา จากน้ันศึกษาความพึงพอใจและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
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ของผูรวมกิจกรรมที่มีตอโครงการ 4 โครงการ ที่ใชในการทดลองรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบการ

สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย 

เทคนิคสระแกว ประกอบดวย 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสรางความเขมแข็ง

เครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยแบบสอบถามผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 14 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 6 คน รวม 20 คน 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน จากการใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ดวยแบบรายงาน 3) ศึกษาจํานวนเครือขายความ

รวมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นหลังใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความ

รวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ดวยแบบรายงาน

และ 4) สรุปรางวัลที่ไดรับดานวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบ ดวยแบบรายงาน  

การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา  

สรปุผลการวจัิย 
 การวิจัยรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว สรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน 

สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 

   1.1 ผลการศึกษาสภาพการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ดวยแบบสอบถาม พบวา โดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานคณะกรรมการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ดานหลักการสรางความเขมแข็ง

ครือขายความรวมมือ ดานขอบขายการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ และดาน

กระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือ 

  1.2 ผลการศึกษาแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ดวยการสัมภาษณ สรุปไดดังน้ี       

1. ดานหลักการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ไดแก 1) หลักการทํางานเปนทีม            

2) หลักการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 3) หลักการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรทํารวมกัน 

และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือขายอยางตอเน่ือง 2. ดานกระบวนการสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือ มี 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันสรางความตระหนักถึงความจําเปนในการสราง

เครือขาย 2) ข้ันประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหาร

จัดการเครือขาย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง 3. ดาน

ขอบขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก 1) ความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา 2) ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 3) ความรวมมือในการจัดการเรียนรู 

และ 4) ความรวมมือในการใชแหลงเรียนรู 4. คณะกรรมการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 

ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหารการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 2) คณะกรรมการ

ดําเนินการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 

 2. ผลการสรางรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว สรุปไดดังน้ี  

    รูปแบบที่สรางขึ้นมี 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1. หลักการสรางความเขมแข็งเครือขาย

ความรวมมือ ประกอบดวย 4 องคประกอบยอย ไดแก 1) หลักการทํางานเปนทีม 2) หลักการมีสวน

รวมของสมาชิกเครือขาย 3) หลักการตัดสินใจรวมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือขายอยาง

ตอเน่ือง 2. กระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือ มี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 สราง

ความตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย ขั้นที่ 2 ประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย ขั้นที่ 3 

สรางพันธสัญญารวมกัน ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือขาย ขั้นที่ 5 พัฒนาความสัมพันธของเครือขาย 

และ ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง 3. ขอบขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก 

1) ความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น 3) ความรวมมือในการจัดการเรียนรู  และ 4) ความรวมมือในการใชแหลงเรียนรู               

4. คณะกรรมการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหารการ

สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสรางความเขมแข็งเครือขาย

ความรวมมือ และรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมาก ผานเกณฑ

การประเมินที่กําหนดไว 

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 

    3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมที่มีตอโครงการ 4 โครงการ ที่ใชในการ

ทดลองรูปแบบ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โครงการรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน

ดานวิชาการและวิชาชีพใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา

ไดแก โครงการสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาดวยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิต

กําลังคนอาชีวศึกษา อยูในระดับมากที่สุด และโครงการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ

ชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมากที่สุด   

  3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเขารวมกิจกรรมใน 4 โครงการ ที่ใชในการทดลอง

รูปแบบ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา โครงการที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก โครงการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการ

และวิชาชีพ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชนและสถาน
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ประกอบการ อยูในระดับมาก และโครงการรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการ

สอนดานวิชาการและวิชาชีพใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน อยูในระดับมาก  

   4. ผลการประเมินรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 

  4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จของการสรางความเขมแข็งเครือขาย

ความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ในภาพรวม

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ชุมชนและสถาน

ประกอบการที่เปนเครือขายความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพไดสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา

อยางหลากหลายและตอเน่ือง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ผูเรียนมีความรูและทักษะผลจาก

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน จากการใชรูปแบบการสรางความเขมแข็ง

เครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ปการศึกษา 2560 

และปการศึกษา 2561 หมวดวิชาชีพ เพ่ิมขึ้น 15.17 และหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต (หมวดวิชาสามัญ) 

เพ่ิมขึ้น 13.00 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น     

 4.3 จํานวนเครือขายความรวมมือจากหนวยงานชุมชนและสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้น

หลังใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการ

และวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว เพ่ิมขึ้นจํานวน 14 แหง 

  4.4 รางวัลที่ไดรับดานวิชาการและวิชาชีพจากการดําเนินการตามรูปแบบการสรางความ

เขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค

สระแกว จํานวน 11 รางวัล 

อภปิรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ที่นําเสนอขางตนผูวิจัยดําเนินการ

อภิปรายผลในประเด็นหลักที่สําคัญตามผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 1. ผลการศึกษาสภาพการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ดวยแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

คณะกรรมการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ดานหลักการสรางความเขมแข็งเครือขาย

ความรวมมือ ดานขอบขายการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ และดานกระบวนการสราง

ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือ ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ยังใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดาน
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วิชาการและวิชาชีพ ไมมากเทาที่ควร จะตองเรงพัฒนาใหทุกฝายไดตระหนักและใหความสําคัญใน

การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน อีกทั้งเปนนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 6 

ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ

สอดรับกับ สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ (2561: 84-87) ที่ไดกําหนด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวม

ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูใน

ครอบครัว การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่

พึงประสงคจากภาคธุรกิจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ที่ไดศึกษาการ

พัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา สภาพปจจุบันเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

  2. ผลการศึกษาแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว พบวา 1. ดานหลักการสรางความ

เขมแข็งเครือขายความรวมมือ ไดแก 1) หลักการทํางานเปนทีม 2) หลักการมีสวนรวมของสมาชิก

เครือขาย 3) หลักการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรทํารวมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิก

เครือขายอยางตอเน่ือง 2. ดานกระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือ มี 6 ขั้นตอน 

ไดแก 1) ขั้นสรางความตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ข้ันประสานหนวยงาน/

องคกรเครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 5) ขั้นพัฒนา

ความสัมพันธ และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง 3. ดานขอบขายความรวมมือทางวิชาการ

และวิชาชีพ ไดแก 1) ความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความรวมมือในการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 3) ความรวมมือในการจัดการเรียนรู และ 4) ความรวมมือในการใชแหลง

เรียนรู ซึ่งเปนแนวทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดาน

วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ที่สอดคลองกับแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 

17-19) ที่กลาววา แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณใหการศึกษา

เปนเรื่องของทุกคนและทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยไดบัญญัติไวในหลักการจัดการศึกษา

ประการหน่ึงวา “ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดเรื่องเครือขายการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระชัย ชวงบุญศรี (2558) 

ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร
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ภูมิภาค พบวา แนวทางการบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร

ภูมิภาค 1) ควรมีเปาหมายเครือขายความรวมมือ 2) ขอบขายความรวมมือควรประกอบดวย ดานการ

พัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสนับสนุนแหลงเรียนรูและวิทยากร       

3) ควรมีคณะกรรมการบริหารเครือขายความรวมมือ และ 4) ควรมีกระบวนการบริหารเครือขาย

ความรวมมือ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรษา จุดาบุตร (2559) ที่ไดศึกษาปญหาและแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คือ 

ปรับระบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยูจริง พัฒนาการเรียนการสอนภายใน

วิทยาลัยใหดีย่ิงข้ึน พัฒนาครูผูสอนม คีวามรูในดานหลักสูตร รวมถึงการวัดผลประเมินผล การจัดทํา

คูมือปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ รวมมือกับสถาน

ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนรวมกันในระบบทวิภาคี และควรติดตอประสานงานกัน

สม่าํเสมอ 

  3. ผลการสรางรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว พบวา รูปแบบที่สรางขึ้นมี 4 องคประกอบ 

ไดแก 1) หลักการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 2) กระบวนการสรางความเขมแข็งของ

เครือขายความรวมมือ 3) ขอบขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ 4) คณะกรรมการสรางความ

เขมแข็งเครือขายความรวมมือ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายตามองคประกอบ ดังน้ี 

   องคประกอบที่ 1 หลักการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ การดําเนินการ

เพ่ือการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ตองมีหลักการเพ่ือความเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะดาน

ความรวมมือ ดังที่ ครอวเธอร (Crowther, 1996: 273) กลาววา ความรวมมือ (Collaboration) เปน

คุณลักษณะที่สําคัญที่ทําใหการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จ ความรวมมือ

จึงเปนคุณลักษณะที่กลุมทีมหรือองคกรพึงปรารถนา ซึ่งหมายถึงการทํางานรวมกับผูอ่ืน การรวมมือกัน 

การรวมรู รวมคิด การทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางบางสิ่งบางอยางรวมกัน ซึ่งองคประกอบของรูปแบบ

ควรมีการกําหนดหลักการของรูปแบบ สอดคลองกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่

กลาววา องคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย 1) หลักการของรูปแบบมีลักษณะเปนแนวความคิด

ภาพรวมที่ใชในการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการดําเนินงานในลักษณะของ

ความสัมพันธที่มีความตอเน่ือง 2) จุดมุงหมายหรือเปาหมายของรูปแบบ 3) วิธีการ/กระบวนการของ

รูปแบบ และ 4) การประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ (2558) ที่

ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายความรวมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบน

เขตพ้ืนที่สูง พบวา องคประกอบของรูปแบบ ไดแก 1) หลักการของเครือขาย ประกอบ ดวยหลักการมี

สวนรวม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือขาย    

3) คณะกรรมการบริหารเครือขาย 4) ขอบขายความรวมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหาร

เครือขาย และงานวิจัยของ วชิราภรณ สุรธนะสกุล (2560) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบการเสริมสรางความ
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เขมแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน พบวา รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดย

วิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค องคประกอบการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน บทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หลักการดําเนินงาน และเง่ือนไขความสําเร็จ 

   องคประกอบที่  2 กระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือ มี          

6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 สรางความตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย ขั้นที่ 2 ประสาน

หนวยงาน/องคกรเครือขาย ขั้นที่ 3 สรางพันธสัญญารวมกัน ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือขาย ขั้นที่ 5 

พัฒนาความสัมพันธของเครือขาย และ ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง องคประกอบของ

รูปแบบ ดานกระบวนการสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือดังกลาว เปนไปตามหลักแนวคิด 

ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบที่จะตองแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนดําเนินการของรูปแบบ อยางเปน

ระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ที่กลาววา องคประกอบของรูปแบบ

ประกอบดวย 1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ  3) วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ 

4) การประเมินผลของรูปแบบ และสอดคลองกับ บราวนและโมเบริกส (Brown and Moberg, 

1980: 98) ที่ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการ

บริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) ไดองคประกอบของรูปแบบ ที่ประกอบดวย

สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสราง (Structure) กระบวนการจัดการ 

(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พิสิฐ เทพไกรวัล (2556) ที่ไดทําวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือเพ่ือคุณภาพ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา กระบวนการสรางเครือขาย 6 ขั้นตอน 

ไดแก 1) ข้ันตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้นประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย 

3) ข้ันสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ และ 6) ขั้น

รักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรวรรธน นิลแกวบวรวิชญ 

(2559) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา องคประกอบของ

รูปแบบดานกระบวนการสรางเครือขายมี 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสราง

เครือขาย 2) ข้ันประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหาร

จัดการเครือขาย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธอยางตอเน่ือง 

  องคประกอบที่ 3 ขอบขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีองคประกอบยอย 

ไดแก 1) ความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความรวมมือในการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน 3) ความรวมมือในการจัดการเรียนรู และ 4) ความรวมมือในการใชแหลงเรียนรู 

เน่ืองจากการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชนและสถานประกอบการคร้ังนี้เปนการเนน

ความรวมมือทางดานวิชาการและวิชาชีพ ขอบขายของความรวมมือจึงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยการมีสวนรวมของชุมชนและสถานประกอบการ สอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลโดย 

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ (2561: 84-87) ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 
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20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุงเนน

ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา ใหมีการ 1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู

ใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และ 4) การพัฒนาระบบ

การเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระชัย ชวงบุญศรี (2558) ที่ไดศึกษาวิจัยการพัฒนา

รูปแบบการบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค พบวา รูปแบบ

การบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค มี 5 องคประกอบ 

องคประกอบดานขอบขายความรวมมือประกอบดวย ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียน

การสอน และดานการสนับสนุนแหลงเรียนรูและวิทยากร และสอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย      

ทวีกาญจน (2558) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบการบริหารงานวิชาการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 ในการเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา องคประกอบ

ของรูปแบบที่เกี่ยวของกับขอบขายความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพ ไดแก ดานหลักสูตรการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีนโยบายสงเสริมการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเนนผู เรียน      

เปนสําคัญ โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพอาเซียนทุกระดับ โดยความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในการรวมกันจัดทําหลักสูตร และดานการเรียนการสอน  

ใชมาตรฐานสมรรถนะเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอนและฝกทักษะวิชาชีพตามรายวิชาที่    

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพประเทศกลุมอาเซียน  

   องคประกอบที่ 4 คณะกรรมการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการบริหารการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการ

สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ ในการดําเนินการพัฒนาสรางความเขมแข็งของเครือขายใน

รูปแบบของการบริหารโดยองคคณะบุคคลเครือขายความรวมมือหรือการบริหารในรูปแบบของ

คณะกรรมการ เปนการบริหารการทํางานเปนกลุมหรือเปนการบริหารแบบประชาธิปไตย ผูมีสวนได

สวนเสียหรือผูไดรับผลกระทบจากการบริหารจะเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมกันคิด 

รวมกันดําเนินงาน รวมกันตัดสินใจและรวมกันแกปญหา ทําใหการดําเนินงานมีความรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ พิษณุ ตุลสุข (2548: 29-31) ที่กลาวไววา การบริหาร

ในรูปคณะกรรมการเปนการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายมีโอกาสเขามา

เปนคณะกรรมการ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงคขององคกร และรวม

รับผิดชอบตอผลลัพธที่จะเกิดข้ึนกับการดําเนินงานขององคกร และแนวคิดของ ประกอบ กุลเกลี้ยง 

และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ (2549: 6) ที่กลาววา การบริหารงานโดยองคคณะบุคคลเปดโอกาสให

คณะกรรมการไดใชดุลยพินิจ ตัดสินใจ จากการอภิปรายถึงเหตุผลการดําเนินการประกอบขอมูล 

ขอเท็จจริง จึงไมขึ้นอยูกับความเช่ือหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของการใชดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมี

ความเสี่ยงนอย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สนธิรัก เทพเรณู (2552) ที่ไดกลาววา การทํางานใน
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รูปแบบของคณะกรรมการหรือองคคณะบุคคล เช่ือกันวาสามารถสรางประสิทธิภาพในการทํางานได

เปนอยางดี เพราะเปนการระดมสติปญญาความคิดและประสบการณของบุคคลหลายคนเพ่ือพิจารณา

ปญหาตัดสินหรือหาขอยุติอยางมีเหตุผล ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเครือขายที่มีองคประกอบของรูปแบบ

เปนคณะกรรมการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สรวง วรอินทร (2557) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบการ

บริหารเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา รูปแบบสรางข้ึนประกอบดวย 3 องคประกอบ 2 เง่ือนไข

ความสําเร็จ ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารเครือขายความรวมมือ 2) ขอบขายงานสงเสรมิระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหารเครือขายความรวมมือ และงานวิจัยของ บุญเรียง สิทธ์ิทองส ี

(2557) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบการบริหารงานกลุมเครือขายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา พบวา รูปแบบที่สรางขึ้นประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) คณะกรรมการ 

บริหารงานกลุมเครือขายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ขอบขาย

งานบริหารงานกลุมเครือขายสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) กระบวนการ

บริหารงานกลุมเครือขายสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเพ่ิม สอนภักดี (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย รูปแบบเครือขายความรวมมือ

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พบวา รูปแบบที่สรางขึ้นประกอบดวย       

4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 องคคณะบุคคลเครือขายความรวมมือ องคประกอบที่ 2 

ขอบขายและภารกิจเครือขายความรวมมือ องคประกอบที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

และองคประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารของเครือขายความรวมมือ 

 4. ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ที่พบวา 1) ความพึงพอใจของผูรวม

กิจกรรมที่มีตอโครงการ 4 โครงการ ที่ใชในการทดลองรูปแบบ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ที่สุด และผลสัมฤทธ์ิของผูรวมกิจกรรมที่มีตอโครงการ 4 โครงการ ที่ใชในการทดลองรูปแบบ ใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่ผลการทดลองเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การนํารูปแบบที่

พัฒนาขึ้นน้ีไปทดลองใชกับผูเขารวมกิจกรรมในการดําเนินการตามโครงการทดลองใชรูปแบบ ซึ่งแตละ

โครงการดําเนินการครอบคลุมวิธีการแตละองคประกอบของรูปแบบ เปนโครงการที่ชุมชนและสถาน

ประกอบการ รวมทั้งผูเรียนมีสวนรวมดําเนินการ เปนการดําเนินโครงการที่เครือขายมีสวนรวม ทกุฝายมี

สิทธิและมีความเทาเทียมกัน เครือขายเกิดความเขมแข็ง เครือขายผูรวมโครงการมีความพึงพอใจ และ

ผูเรียนมีคุณภาพดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับแนวคิดของ จรวยพร ธรณินทร (2554: 3-6) ที่

กลาวถึงหลักการทํางานแบบเครือขายความรวมมือ คือทุกฝายมีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีสิทธิ และมีโอกาส

เทาเทียมกัน เปนการทํางานแนวราบไมมีการสั่งการจากฝายใด และเปนกระบวนการเรียนรูโดยผาน

การทํางานรวมกัน ประโยชนของเครือขายความรวมมือ ไดแก 1) ตัดสินใจไดเร็ว แกปญหาไดเร็ว

ทามกลางความไมแนนอน และความสลับซับซอนของปญหา 2) ลดคาใชจายการบริหารราชการและ

ผูใชบริการ 3) ใหบริการแกกลุมเปาหมายไดตรงความตองการ 4) เปนการสรางทุนทางสังคมใหแก
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หนวยงานและประเทศ 5) ทําใหมีแหลงขอมลูเพ่ิมมากขึ้น 6) ทําใหมีแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น 7) 

ทําใหทํางานไดยืดหยุนอาศัยความชํานาญหลายฝายชวยเสนอ และ 8) ทําใหไดความรูที่ลึกซึ้งมาจาก

ผูเช่ียวชาญงานน้ันโดยตรง ซึ่งผลการทดลองใชรูปแบบสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล 

(2556) ที่ไดศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวาการพัฒนาเครือขายสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไปและสงผลกระทบตอนักเรียนตามขอบขายที่คาดหวังสูง

กวาปที่ผานมา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรวรรธน นิลแกวบวรวิชญ (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ผลการทดลองใชรูปแบบสูงกวาเกณฑที่

กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. ผลการประเมินผลการใชรูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน 

สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ที่พบวา ความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ชุมชนและสถานประกอบการ เกี่ยวกับความสําเร็จของการสรางความ

เขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค

สระแกว ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 ภายหลังการใชรูปแบบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และจํานวนเครือขายความรวมมือจากหนวยงานชุมชนและสถาน

ประกอบการเพ่ิมข้ึนหลังใชรูปแบบ ผลเปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจาก รูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีองคประกอบ

ของรูปแบบที่เนนการสรางความเขมแข็งชุมชนและสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยมีการ

กําหนดหลักการของรูปแบบที่ชัดเจน กระบวนการของรูปแบบไดพัฒนาอยางมีขั้นตอนและสอดคลอง

กับชุมชนและสถานประกอบการ กําหนดขอบขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการและวิชาชีพ 

และมีองคประกอบของคณะกรรมการที่เนนใหชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวม มีบทบาทเทา

เทียมกัน และรูปแบบสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง มีกระบวนการปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่สะดวก 

เปนรูปแบบที่มีประโยชนตอผูเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะมีการสรางหรือพัฒนารูปแบบดวย

กระบวนการที่มีความเปนระบบตามหลักการพัฒนารูปแบบ โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพและแนว

ทางการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ 

การสรางรูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช และการประเมินผลการรูปแบบโดยผูใช ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ (2552: 13-15) ที่กลาวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการ

พัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบวา เปนกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการดําเนินงานที่มี

ข้ันตอนตอเน่ืองกันตามลําดับกลาวคือ ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในข้ันตอนหน่ึง ๆ จะไดรับการ

นําไปใชสําหรับดําเนินงานในข้ันตอนตอ ๆ ไป ทั้งน้ีในแตละข้ันตอนมิไดแยกจากกันโดยเด็ดขาดแตมี

ความเกี่ยวของสัมพันธกัน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห 

สังเคราะห สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา หรือความตองการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สราง และประเมิน
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นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การนํานวัตกรรมไปทดลองใช ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม 

และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพรนวัตกรรม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สตรีกแลนด (Strickland, 2006) 

ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไววา ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการอยางเปนระบบ 5 ขั้นตอน 

ประกอบดวย การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไป

ทดลองใช (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเรียกวา “ADDIE Model” และยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ เกตเซลและคนอ่ืน (Getzels and Others, 1968: 30) ที่กลาววา รูปแบบ 

ที่ดีและมีประโยชนควรมีคุณลักษณะดังน้ี 1) เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบที่มีความสัมพันธ

อยางมีโครงสราง 2) รูปแบบควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา และ 3) 

รูปแบบควรนําไปสูการทดสอบหรือการทดลองใช และผลการประเมินสอดคลองกับงานวิจัยของ   

คอนแลนและแอคเวอท (Callan and Ashworth, 2004) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความรวมมือและรวม

ทํางานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ พบวา สิ่งที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือที่มี

ประสิทธิผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝายที่จะรวมมือกัน 

2) มีเปาหมายและจุดมุงหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศนรวมของทั้งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 3) ความเคารพและเช่ือใจกันและกัน 4) การติดตอสื่อสารที่มีระหวางกัน และ 5) ภาวะ

ผูนําทั้งสองฝายที่สามารถหลอมรวบบูรณาการเอากลยุทธ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางกัน

และนวัตกรรมของทั้งสองฝายเขาดวยกัน และผลงานวิจัยของ อุดมสนิ คันธภูม ิ(2558) ที่ไดศึกษาวิจัย 

การพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา ผลการศึกษาการใชรูปแบบ นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จะเห็นไดจากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2557 เมื่อเปรียบเทียบกัน พบวา ภาคเรียนที่ 2 มีคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ   

ปลายภาคที่ 2 ของนักเรียนสูงขึ้น และมีคาเฉลี่ยสูงกวาภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามเกณฑหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รอยละ 100 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะสาํหรบัการนาํผลการวิจัยไปใช   

  จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1.1 ควรสนับสนุนใหครูผูสอนรวมกับเครือขายความรวมมือวางแผนและเตรียมจัดทํา

กิจกรรมเพ่ือนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชใหมีประสิทธิภาพ  

   1.2 ควรจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งเครือขายความ

รวมมอื เพ่ือใหความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
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   1.3 ควรดําเนินการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ

ดานวิชาการและวิชาชีพ ตามขั้นตอนในคูมือการใชรูปแบบ 

    1.4 การนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนน้ีไปใช ควรจัดใหมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงานอยางตอเน่ือง   

    2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   

  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

  2.1 ควรมกีารศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ

ชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เชน      

กลยุทธการสรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและ

วิชาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการสรางความเขมแข็งเครือขายความ

รวมมือชุมชน สถานประกอบการ ดานวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งเครือขายความ

รวมมือดานวิชาการและวิชาชีพโดยใชชุมชนเปนฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา      
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ   
บางแสง         

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต ์  
อินทุวงศ์        

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์จังหวดัอุตรดิตถ์ 

3. ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

4. ดร.ธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

5. ดร.กมล เรียงไธสง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้การสัมภาษณ์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
   

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์   
อินทุวงศ์ 

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ดร.จิรวัฒน์ ชินศร ี รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วทิยาลัยสารพัดช่างน่าน  
จังหวัดน่าน 

3. ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

กลุ่มที ่2 เป็นผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ 
1. นายภานุพงษ์ แดงอุไร บริษัท อีซูซุ สระแก้ว จ ากัด จังหวัดสระแก้ว 
2. นายสมปอง นามบุญลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวัตกรรม อุตสาหกรรม  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. นายเกียรติศักดิ์ พรามพยุง บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 

จังหวัดปราจีนบุรี 
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รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ตรวจสอบร่างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระ 

 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
   

กลุ่มที ่1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิด้านการบริหาร มีประสบการณ์ 
           อย่างน้อย 3 ปี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  
พูลกระจ่าง 

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  
บางแสง   

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

3. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

กลุ่มที ่2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

1. ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
2. ดร.ธีรพงษ ์วงศ์ประเสริฐ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 
3. ดร.กมล  เรียงไธสง     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
กลุ่มที ่3 เป็นครูผู้สอนหรือผู้บริหารในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ในชุมชนหรือ 
            สถานประกอบการ มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 3 ปี 

1. ดร.ศภุสิทธิ ์ดีรักษา   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

2. ดร.กิตติ จันทรา ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

3. ดร.เกรียงไกร รัตนส ารวจ   บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
สระแก้ว 
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รายช่ือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  

ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระ 
 

 
 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  
พูลกระจ่าง 

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ บางแสง   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  

อินทุวงศ ์  
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์

4. ดร.กมล  เรียงไธสง     รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ  วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี  
5. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
6. ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
7. ดร.ธีรพงษ ์วงศ์ประเสริฐ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 
8. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 

จังหวัดตาก 
9. ดร.ประทีป  บินชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  

จังหวัดแพร ่
10. ดร.จิรวัฒน์ ชินศร ี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  

จังหวัดน่าน 
11. ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
12. ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ์ ครูเชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   
13. ดร.ศภุสิทธิ ์ดีรักษา   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สระแก้ว  
14. ดร.กิตติ จันทรา ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
15. ดร.อุดม เสือดอนกลอย ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
16. นายภานุพงษ์  แดงอุไร   บริษัท อีซูซ ุสระแก้ว จ ากัด จังหวัดสระแก้ว 
17. นายเกียรติศักดิ์ พรามพยุง บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
18. ดร.เกรียงไกร รัตนส ารวจ   บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  

 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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(ฉบับที่ 1) 
แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

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

1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
........................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
2. ข้อมูลประกอบตัวแปรด้านการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
    สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
           ด้านหลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
           ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
           ด้านขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
           ด้านคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
3. รายละเอียดของข้อมูล 
 3.1 ชื่อ/ประเภทของข้อมูล......................................................................................................  
 3.2 แหล่งข้อมูล (ที่มา/หน่วยงาน/ชื่อเอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี) 
           ............................................................................................................................. .............. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
           ............................................................................................................................. .............. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 บันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่พบ 
 

ที ่ ประเด็น/รายละเอียด บันทึกของผู้วิเคราะห์ 
1. ด้านหลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

ความร่วมมือ 
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
        อ่าน/สรุปประเด็น 
        สัมภาษณ์เพ่ิมเติม          
        อ่ืน ๆ 

2. ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 

3. ด้านขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 
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ที ่ ประเด็น/รายละเอียด บันทึกของผู้วิเคราะห์ 
4. ด้านคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายความร่วมมือ 
 

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

7. สรุปเป็นผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ตามองค์ประกอบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
    ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

                                                         ลงชื่อผู้วิเคราะห์เนื้อหา 

                                                          วันที่.........เดือน............พ.ศ. 
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(ฉบับที่ 2) 
แบบสอบถาม  

สภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

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

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพ

การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2. การสอบถามสภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะสอบถามในด้าน 1) หลักการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 2) กระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 

3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน 
  
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับการปฏิบัติ ที่ตรงกับความคิดเห็น และสภาพ
ความเป็นจริงของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
        4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านหลักการสร้างความเข้มแข็งครือข่ายความร่วมมือ      
1. หลักการยอมรับเป้าหมายการท างานร่วมกันกับชุมชน
และสถานประกอบการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีหลักการร่วมกันวางแผนการท างานเป็นทีม............... ......... ......... ......... ......... ......... 
3. ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับชุมชน
และสถานประกอบการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชนและสถานประกอบการ........................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชนและสถานประกอบการ........................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. หลักการก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาสมาชิก
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง...................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ความร่วมมือ 

     

7. ผู้บริหารมีการสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
สร้างเครือข่าย.................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. สมาชิกเครือข่ายมีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
สร้างเครือข่าย.................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

9. การประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่ง
วิชาการและแหล่งทุนเพ่ือการให้ความช่วยเหลือ.................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

10. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทของ
เครือข่ายและมวลสมาชิก.......................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

  
.......... 

11. มีการก าหนดและสร้างข้อตกลงเป็นพันธสัญญาร่วมกัน
ในการท างาน.................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

12. มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารกันอย่างทั่วถึง.. ......... ......... ......... ......... ......... 
13. การบริหารเครือข่ายมีกระบวนการด าเนินงานและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

14. เครือข่ายมีการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่   
โดยมีการก าหนดกฎ กติกาของเครือข่าย.......................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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สภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

15. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความ
ขัดแย้งและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้............... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

16. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ....................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ด้านขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือ  

     

17. มีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในชุมชน สถาน
ประกอบการ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ครู ผู้เรียน และชุมชน....................................................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
........ 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

18. มีการร่วมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการขององค์กรในชุมชน สถานประกอบการ..... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

19. มีการร่วมก าหนดทิศทางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศกึษา ด้วยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง.................................................   

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

20. มีการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญ
ส าหรับผู้เรียน................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

21. การวิจัยรูปแบบเพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการ............................................................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

22. ร่วมกันวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาระหว่าง
เครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการ............................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

23. มีการจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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สภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

     

24. มีคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือ........................................................ ........... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

25. ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ.. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

26. คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ......................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

27. คณะกรรมการแต่ละคณะมีคุณสมบัติและจ านวน 
ที่เหมาะสม ท างานร่วมกับชุมชนได้.................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

28. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

29. คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือ ประกอบด้วยบุคคลภายในสถานศึกษา 
ชุมชนและสถานประกอบการ........................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

30. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการท างานสอดคล้อง
กันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ.... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ของแบบสอบถามสภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

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

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

26 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เท่ากับ 0.976 
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(ฉบับที ่3) 
แบบสัมภาษณ์ 

 

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  
ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

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

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................  
 1.2 ต าแหน่ง.................................................................... ................................................. 
 1.3 หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................  
 1.3 หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. ................................... 
 1.4 สัมภาษณ์วันที่..........เดือน........................พ.ศ. .......................................  
       เริ่มสัมภาษณ์เวลา...................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา......................น. 
 
 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ 
  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้ ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร    
  ประเด็นที่ 1 ด้านหลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ ควรก าหนดหลักการ
อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  ประเด็นที่ 2 ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ ควรประกอบด้วย
ขั้นตอนอะไรบ้าง และแต่ละข้ันตอนมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
........................................................................................................ ........................................................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................................................................... 
   
 



238 
 

 ประเด็นที่ 3 ด้านขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ควรประกอบด้วยด้านใดบ้าง 
และด าเนินการอย่างไร 

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

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

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

................................................................................... .............................................................................  
  ประเด็นที่  4 ด้านคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ ควร
ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านใดบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร  

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

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

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

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

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ............................................................................... 
 
      ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 
                                                                      นายจรัส เล่ห์สิงห ์
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(ฉบับที่ 4) 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

************************************************** 
 ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เหมาะสมของ ร่างรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 1 หลักการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 

ประเด็นที่ 2 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 2 กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 

ประเด็นที่ 3 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  ประเด็นที่ 4 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ  

ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
 

…………………………………………………. 
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(ฉบับที่ 5) 
แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน

ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
...........................................................................................................  

 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้  
   ความเหมาะสม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ใน 4 องค์ประกอบ 1) หลักการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 2) กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 3) ขอบข่ายการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 
และ 4) คณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ  

 ความเป็นไปได้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าโอกาสที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ระบุไว้ในรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ 
 2. การประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 3. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

                                                                 นายจรัส เล่ห์สิงห ์
                                                                 ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง 
           เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ     
            วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความ ว่ารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีคุณภาพอยู่ใน               
           ระดับใดและกรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
           มากที่สุด โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้    
 ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ 
และแนวคิดของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 ประเด็นที่ 2 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในรูปแบบการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติบนพ้ืนฐาน
สภาพและปัญหาการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 1 หลักการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 

          

1. หลักการท างานเป็นทีม………………..………………… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
2. หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย…………… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
3. หลักการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรท า
ร่วมกัน……………………………………………………………… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง…… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
 

 

245 
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รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายความร่วมมือ 

          

ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่าย................................................................ ... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
ขั้นที่ 2 ประสานงานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย...... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
ขั้นที่ 3 สร้างพันธสัญญาร่วมกัน.................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือข่าย..................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
ขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่าย............ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง..................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายความร่วมมือชุมชน 
สถานประกอบการ ด้านวิชาการ และวิชาชีพ 

          

1. ร่วมวางแผนสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย..............   …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
2. ร่วมด าเนินการพัฒนาเครือข่าย............................. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
3. ร่วมแก้ปัญหาของเครือข่าย.......................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
4. ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน........................ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
องค์ประกอบที่ 4 คณะกรรมการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ 

          

1. คณะกรรมการบริหารการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ............................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ...................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
3. คณะกรรมการด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ............................................... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
4. หน้าที่ของคณะกรรมการ............................................. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

--------------------------------------------------------------- 
ข้อ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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 (ฉบับที่ 6) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  

          ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ   

  2. การสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  จะสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ     
   3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 
ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ   

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับ
ความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สดุ 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ........ ........ ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ มี
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึ้น.................................................. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเครือข่าย...................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง.........................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ   

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

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  เท่ากับ 0.867 
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(ฉบับที่ 7) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
*******************************************************************  

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
และสถานประกอบการ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  

          ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

 2. การสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ จะ
สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

   3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมาก
ที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ........ ........ ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการ มีประชาชนและชุมชนเข้ารับบริการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น..................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ และวิชาชีพน่าสนใจ
และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการและชุมชน............................. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง...............................................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการ 
--------------------------------------------------------------- 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ เท่ากับ 0.879 
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(ฉบับที่ 8) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 
ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและ

วิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
*******************************************************************  

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และ ชุมชนและ
สถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List)  

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

  2. การสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และ ชุมชนและสถานประกอบการ จะสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน 
         ผู้เรียน 
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2  สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเขียนเครื่องหมาย 
  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีระดับความ      
พึงพอใจตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ........ ........ ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียน........... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและ
วิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเครือข่าย................................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

9. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง............................................  

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

10. ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชน 
และสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
--------------------------------------------------------------- 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน 
และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  เท่ากับ 0.910 
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(ฉบับที่ 9) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 

ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐ 
และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคน
อาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  
      ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนใน
การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   

  2. การสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา      

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ 
ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการ
ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ........ ........ ......... ......... 
5. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเกิดจากการระดม
ความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิม
บทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะผู้เรียน............................................................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

8. กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิต
ก าลังคนอาชีวศึกษา น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย.................................................. 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

9. โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิม
บทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 
มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง...............  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา 

ด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา   
--------------------------------------------------------------- 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาท
ภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา เท่ากับ 0.917 
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(ฉบับที่ 10) 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  
      ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
   2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิ ชาชีพ วิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  โดย
เขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับผลสัมฤทธิ์ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมี
ระดับความพึงพอใจตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ได้ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ..................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. การมีส่วนร่วมในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่ายความร่วมมือ....................................................... ......... ........ ........ ......... ......... 
5. การได้เห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนา
เครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา............. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ............... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานภายใต้กิจกรรม
ของโครงการอย่างเป็นระบบ............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ......................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง..................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  

 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็ง 

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ เท่ากับ 0.855 
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(ฉบับที่ 11) 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก ่

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  
      ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
   2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จะประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ  

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครผูู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ
ชุมชนและสถานประกอบการ 

 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ ที่ใช้
ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยเขียนเครื่องหมาย   
ในช่องระดับผลสัมฤทธิ์ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ
ตามความหมายต่อไปนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ได้ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ..................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. การมีส่วนร่วมในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่ายความร่วมมือ....................................................... ......... ........ ........ ......... ......... 
5. การได้เห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนา
เครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา............. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ............... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานภายใต้กิจกรรม
ของโครงการอย่างเป็นระบบ............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ......................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง..................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  

 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ เท่ากับ 0.882 
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(ฉบับที่ 12) 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ 
และวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน       

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  
      ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน          
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการร่วมมือกับชุมชนและ
สถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและ
วิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่  2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับผลสัมฤทธิ์ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับผลสัมฤทธิ์ตามความหมายต่อไปนี้ 

 

   5  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ได้ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ..................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. การมีส่วนร่วมในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่ายความร่วมมือ....................................................... ......... ........ ........ ......... ......... 
5. การได้เห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนา
เครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา............. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ............... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานภายใต้กิจกรรม
ของโครงการอย่างเป็นระบบ............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ......................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง..................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ 
และวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 0 1 1 1 4 0.08 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00   ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 4 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

 
 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมมือกับ
ชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เท่ากับ 0.880 
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(ฉบับที่ 13) 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 

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

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ฉบับนี้ แบ่งเป็น    
2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List)  
      ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิ ชาการและ
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ
จัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย  
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี  

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
การเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  

 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับผลสัมฤทธิ์ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
โดยมีระดับผลสัมฤทธิ์ตามความหมายต่อไปนี้ 

 

   5  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มากที่สุด 
  4  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มาก 
  3  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง 
  2  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อย 
  1  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ได้ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...................................................................... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ..................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 
4. การมีส่วนร่วมในการประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่ายความร่วมมือ....................................................... ......... ........ ........ ......... ......... 
5. การได้เห็นสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนา
เครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา............. 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ............... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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รายการ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. มีกระบวนการด าเนินงานและพัฒนางานภายใต้กิจกรรม
ของโครงการอย่างเป็นระบบ............................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ......................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง..................................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 

 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 0 1 1 1 4 0.08 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00   ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 4 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

 
 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม
การจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา เท่ากับ 
0.899 
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(ฉบับที่ 14) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ชุมชนและสถานประกอบการ 
เกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  

สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพแก้ว 
*******************************************************************  

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการ

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check List) 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 2. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จะสอบถาม
เกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ  

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  
                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สิงห ์
ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1.  เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

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

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตรี   

 4.  ปฏิบัติหน้าที่/สังกัดหน่วยงาน 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
         ครูผู้สอน     
         ชุมชน/สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ที่ 
             เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน 
  ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วโดยเขียนเครื่องหมาย   
            ในช่องระดับความส าเร็จที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความส าเร็จ 
              ความหมายต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง มีความส าเร็จในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความส าเร็จในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีความส าเร็จในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความส าเร็จในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีความส าเร็จในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีชุมชนและสถานประกอบการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น.................................................. 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ชุมชนและสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน....................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
3. ชุมชนภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการมาร่วม
ประชุมก าหนดเป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนา
สมาชิกเครือข่าย.................................................................................. 

 
 
......... 

 
 
........ 

 
 
........ 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. ชุมชนและสถานประกอบการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายใน
การวางแผนพัฒนาด้านวชิาการและวิชาชีพ.................................. ......... ........ ......... ......... ......... 
5. ชุมชนและสถานประกอบการเข้ามาร่วมประชุมสัมมนาใน
ด้านด้านวิชาการและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง................................... 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

6. ชุมชนและสถานประกอบการให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านวิชาการวิชาชีพ............ 

 
......... 

 
........ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

7. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะผลจากการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ...................................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
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รายการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากฝึกงานและ 
ฝึกประสบการณ์ในชุมชนและสถานประกอบการ........................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
จากการเรียนรู้ในชุมชนและสถานประกอบการ............................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ชุมชนและสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวชิาชีพได้สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง........................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   

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

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

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

 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
เท่ากับ 0.875 
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(เครื่องมือฉบับท่ี 15) 
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

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

ที ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา
2561 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1          
2 

  

      
3     

 

(เครื่องมือฉบับท่ี 16) 
แบบรายงานจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการเพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบ 

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

ที ่ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่ 
1   
2   
3   
 

(เครื่องมือฉบับท่ี 17) 
แบบรายงานเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินการตามรูปแบบการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

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

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ 
รองรอย/
หลักฐาน 

1         
2     

3     
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างรูปแบบ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างรปูแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว 

 

 
 

 ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง/หนา้ที ่
   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ   
บางแสง         

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

2. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

3. นายสุวิทย์ ทวทีรัพย ์        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 

4.  นายสมศักดิ์ ค าสนิท        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

5. นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

6. นายพิเชษฐ  อินทร์ค า ครูช านาญการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

7.  นายสมหมาย  ศรีสุทธิ ์ ครูช านาญการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

8.  นายธีระยุทธ  มอญขาม ครูช านาญการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

9. นายขจรเกียรต ิ รักษา ครูช านาญการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

10. นางณัฐธิชา  โสภา คร ูวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

11. นายสุพัฒ  ลีอดุม พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

12. นายแสงประธีป  เทียนทอง นายกเทศมนตรีต าบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
13. นายประยูร  เรียเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว 
14. นางบุษปวัน  เทียนทอง ก านันต าบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างรปูแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว (ต่อ) 

 

 
 

 ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง/หนา้ที ่
   

15. นายเกรียงไกร  รัตนส ารวจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัทน  าตาลและอ้อย
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 

16. นายศุภกิจ  ทองใบ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐิติกรไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง จังหวัดปราจีนบุร ี

17. นางสาวเมตตา  พลอยฤทธิ ์ ผู้จัดการ บริษทั ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว 
(2554) จ ากัด สาขาวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298          ภาคผนวก ง  คู�มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครอืข�ายความร�วมมอืชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว            



299      คู�มือการใช�  รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครอืข�ายความร�วมมอืชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว            จรัส เล�ห'สิงห'         วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



300  คํานํา    คู	มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จัดทําข้ึนเพ่ือใช�เป-นแนวทางในการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�วภายในเล	มประกอบด�วยรายละเอียด 4 ส	วน ได�แก	 ส	วนท่ี 1 บทนํา ส	วนท่ี 2 รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ส	วนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงานทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระ และส	วนท่ี 4 เครื่องมือในการทดลองใช�รูปแบบ เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข�องได�ใช�เป-นแนวทางในการนําไปปฏิบัติได�อย	างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  ผู�จัดทําขอขอบคุณ ผู�มีส	วนเก่ียวข�องท่ีทําให�คู	มือฉบับนี้สําเร็จลุล	วงด�วยดี และหวังเป-นอย	างยิ่งว	าคู	มือฉบับนี้จะเป-นแนวทางท่ีดี และก	อให�เกิดประโยชน<ต	อผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ    ผู�ปฏิบัติการท่ีนํารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปใช� เพ่ือประโยชน<ต	อสถานศึกษาและผู�เรียนต	อไป                                                                              นายจรัส เล	ห<สิงห<                                                                                    ผู�จัดทํา                     
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302  ส�วนท่ี 1 บทนํา  หลักการและเหตุผล   สังคมปBจจุบันและอนาคตซ่ึงเป-นสังคมฐานความรู�ท่ีการเรียนรู� ความรู� และนวัตกรรม    เป-นปBจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจําเป-นอย	างยิ่งท่ีจะต�องส	งเสริมและสร�างสภาพการณ<เพ่ือการเรียนรู�อย	างต	อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส	วนใหญ	   ในประเทศ โดยยึดหลักการสร�างเครือข	ายและให�ทุกภาคส	วนของสังคมเข�ามามีส	วนร	วม ในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับองค<การหรือหน	วยงานของตน          การสนับสนุนให�สังคมทุกภาคส	วนและทุกระดับได�พัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร�างสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต	อความสําเร็จ จะทําให�เกิดพลังพัฒนาการศึกษาท่ีเข�มแข็งอันจะเป-นรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศอย	างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (ประยูร อัครบวร, 2555: 13) ซ่ึงการสร�างเครือข	ายจะ ทําให�มีการติดต	อและการสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข	าวสาร และความร	วมมือด�วยความสมัครใจ และทําให�เชื่อมโยงคนท่ีมีรูปแบบแตกต	างกัน มีวิธีการทํางาน และภูมิหลังต	างกันเข�าด�วยกันอย	างมีประสิทธิภาพ นําไปสู	การทํางานร	วมกันเพ่ือประโยชน<ทุกฝKาย โดยในการดําเนินงานไม	เฉพาะจะก	อให�เกิดความเชื่อมโยงชุมชนและชุมชนด�วยกันเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู�และร	วมดําเนินกิจกรรม ต	าง ๆ เท	านั้น ยังรวมถึงการเชื่อมโยงหน	วยงานวิชาการเข�ากับชุมชน และเชื่อมโยงเครือข	ายทางวิชาการท่ีอยู	ในสาขาวิชาการต	างกันเข�ากันด�วยทําให�เกิดการบูรณาการความร	วมมือท่ีก	อให�เกิดประโยชน<และความสมบูรณ<ของการพัฒนาชุมชนด�วย (ครรชิต พุทธโกษา, 2556: 217-218)  แนวโน�มการศึกษาไทยในอนาคตพบว	า คนไทยจะมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีความเหลื่อมล้ําด�านโอกาสทางการศึกษาจะลดลง ประชาชนมีโอกาสได�รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน แต	มีการเพ่ิมช	องว	างด�านคุณภาพในการจัดการการศึกษา โอกาสการศึกษาสําหรับกลุ	มคนทํางานมากข้ึน การเข�าสู	อาชีวศึกษามากข้ึน การศึกษานอกระบบมีบทบาท มากข้ึน เกิดหลักสูตรใหม	จํานวนมากและมีความเป-นสากลหรือนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป-นการศึกษาบนพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิคส< การเชื่อมโยงเป-นเครือข	าย สถานประกอบการมีบทบาทมากข้ึน ภาคประชาสังคมมีส	วนร	วมมากข้ึนและมีการกระจายอํานาจสู	องค<กรปกครองส	วนท�องถ่ินมากยิ่งข้ึน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 68-87) สอดคล�องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีรัฐบาลมุ	งเน�นให�คนไทยได�เรียนรู�ตลอดชีวิตอย	างมีคุณภาพ โดยมีเปOาหมายหลัก 6 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู�ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู�อย	างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 3) ส	งเสริมการมีส	วนร	วมของทุกภาคส	วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 4) การจัดระบบการศึกษาท่ีส	งผลต	อคุณภาพการศึกษา 5) การสร�างความเข�มแข็งของสถานศึกษา และ 6) การส	งเสริมการมีส	วนร	วมจากทุกภาคส	วนของสังคม และ    



303  ยังสอดคล�องกับผลการวิจัยของ วรากรณ< สามโกเศศ และคณะ (2558) ท่ีพบว	า การศึกษาต�องให�ความสําคัญกับการสร�างความเข�มแข็งท่ีฐานราก ประชาชนต�องเข�ามามีส	วนร	วมในการจัดการการศึกษาท้ังระบบ มีการให�ความสําคัญกับองค<กรในชุมชน ครอบครัว พ	อแม	 ผู�ปกครอง สถาบัน ศาสนา องค<กรเอกชน องค<กรปกครองส	วนท�องถ่ิน และองค<กรอ่ืนของประชาชนท่ีเก่ียวข�อง เข�ามามีส	วนร	วมเพ่ือเติมเต็มการจัดการศึกษาท่ีดําเนินอยู	ในปBจจุบัน ให�เป-นการจัดการศึกษาท่ีสามารถบูรณาการได�สอดคล�องกับความต�องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรม องค<กรในชุมชนและประเทศชาติ  การจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข	ายซ่ึงเป-นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ยังมีปBญหาค	อนข�างมาก โดยเฉพาะอย	างยิ่งการขาดความร	วมมือในการมีส	วนร	วมในการจัดการศึกษาของภาคส	วนต	าง ๆ อาจเป-นเพราะปBญหาอุปสรรคด�านระบบการทํางานหรือการสื่อสารต	าง ๆ ของบุคลากร ดังเช	นปBญหาการดําเนินงานท่ีพบจากผลการวิจัยของ สรัญญา จุฑานิล (2556) พบว	า ปBญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบเครือข	าย มีปBญหาเก่ียวกับวิธีการทํางานของระบบราชการซ่ึง    มีความไม	สอดคล�องกันในบริบทของการทํางานเป-นเครือข	าย ทําให�เกิดความล	าช�า นอกจากนี้ระบบการทํางานดังกล	าวยังเป-นอุปสรรคต	อการออกแบบเครือข	ายองค<กร ทําให�การดําเนินงานในรูปแบบเครือข	ายเป-นไปอย	างไม	ราบรื่น รวมถึงปBญหาท่ีเกิดจากการติดต	อสื่อสาร การสื่อความเข�าใจท่ีไม	ตรงกัน ความไม	เข�าใจในเรื่องเครือข	ายในหน	วยราชการบางส	วน ปBญหาเก่ียวกับความไม	วางใจระหว	างหน	วยงานราชการกับภาคเอกชน และปBญหาเก่ียวกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีข�อเสนอแนะคือ 1) ต�องสร�างให�เกิดเครือข	ายความร	วมมือจากทุกภาคส	วน 2) มีกลไกในการทํางานและระบบการบริหารจัดการท่ีมีส	วนร	วม เปQดเผย โปร	งใส และ 3) ลดบทบาทภาครัฐและสนับสนุนให�องค<กรชุมชน ภาคเอกชน เป-นหลักในการพัฒนา นอกจากนี้ในส	วนปBญหาด�านการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพ จากผลการวิจัยของ พรรษา จุดาบุตร (2558) พบว	า ปBญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 6 ด�าน มีปBญหาท่ีสอดคล�องกัน คือ ครูผู�สอนขาดความรู�ความเข�าใจท่ีชัดเจนตรงกันในการปฏิบัติงานด�านหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล งบประมาณไม	เพียงพอ ขาดการสนับสนุนด�านอาคารสถานท่ี การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ< หนังสือห�องสมุด และการมีส	วนร	วมระหว	างสถานศึกษากับสถานประกอบการ รวมถึงหน	วยงานภายนอก และผลงานวิจัยของ ไสว อุทุมประเสริฐ (2557) พบว	า ปBญหาในการดําเนินงาน คือการขาดแคลนบุคลากร แผนปฏิบัติการ ขาดการติดต	อสื่อสารการประสานงาน ขาดงบประมาณสนับสนุน เป-นต�น   วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว เป-นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต	าง ๆ ตามความต�องการของผู�เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ  จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 พบว	า ในส	วนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ มีปBญหาท่ีต�องปรับปรุงและพัฒนาหลายด�าน โดยมีข�อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาว	า 1) ควรสร�างความรู� 



304  ความเข�าใจเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให�กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู�ปกครองให�มากยิ่งข้ึน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาชีพท่ีเน�นผู�เรียนเป-นสําคัญ เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห< สังเคราะห< และแก�ปBญหาสอดคล�องกับตลาดแรงงาน 3) นําผลการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ<ท่ีมีคุณภาพไปใช�ประโยชน< เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม และ 4) สนับสนุนให�นักเรียนนักศึกษาได�มีส	วนร	วมในด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา (วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว, 2559: 31-32)   จากความสําคัญและสภาพปBญหาดังกล	าว ผู�วิจัยในฐานะผู�บริหารสถานศึกษาจึงได�ตระหนักถึงความสําคัญของการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�วให�มีคุณภาพ มีความเหมาะสม จะช	วยแก�ปBญหาดังกล	าวข�างต�นได� ทําให�ส	งผลท่ีดีต	อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือให�ผู�สําเร็จการศึกษามีความรู�  มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค<  สอดคล�องกับจุดเน�นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ท่ีได�กําหนดไว�คือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการหลากหลายตามความต�องการของสถานประกอบการ ส	งเสริมสนับสนุนและการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร	วมมือหน	วยงานและองค<กรท�องถ่ิน และพัฒนาเครือข	ายความร	วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปQดประชาคมอาเซียน (วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว, 2560: 6-7) รวมท้ังปBจจุบันวิทยาลัยยังไม	มีรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเป-นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย	างเป-นระบบ ผู�วิจัยจึงต�องวิจัยศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว อันจะเป-นประโยชน<ท้ังในเชิง      การบริหาร ในเชิงวิชาการ และเชิงวิชาชีพเพ่ือให�เกิดความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือของชุมชนและสถานประกอบการ และการดําเนินการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นํารูปแบบไปทดลองใช�ในวิทยาลัยเทคนิคสระแก�วและชุมชน สถานประกอบการ ซ่ึงต�องมีคู	มือการทดลองใช�รูปแบบท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติได�อย	างมีประสิทธิภาพต	อไป   วัตถุประสงค'ของคู�มือการใช�รูปแบบ  1. เพ่ือใช�เป-นแนวทางในการนํารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปทดลองใช�  2. เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ได�มีความรู� ความเข�าใจ ในการทดลองใช�รูปแบบได�อย	างมีประสิทธิภาพ  3. เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษาใช�เป-นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว  



305  ขอบเขตการทดลองใช�รูปแบบ  การนํารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปทดลองใช� ผู�วิจัยกําหนดขอบเขต ไว�ดังนี้  ขอบเขตด�านเนื้อหา  ทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ตามองค<ประกอบของรูปแบบ 4 องค<ประกอบ ได�แก	 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 3) ขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ โดยใช�โครงการเพ่ือทดลองรูปแบบ จํานวน 4 โครงการ ได�แก	 1) โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3) โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน 4) โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา  ขอบเขตแหล�งข�อมูล     ดําเนินการทดลองกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ชุมชนและสถานประกอบการ กลุ	มผู�ให�ข�อมูลแต	ละโครงการ ดังนี้  1. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ กลุ	มผู�ให�ข�อมูล ได�แก	 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ กลุ	มผู�ให�ข�อมูล ได�แก	 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน ผู�เรียน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    3. โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน กลุ	มผู�ให�ข�อมูล ได�แก	 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน 30 คน ผู�เรียน จํานวน 30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   4. โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา กลุ	มผู�ให�ข�อมูล ได�แก	 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู�สอน จํานวน  30 คน และชุมชนและสถานประกอบการ จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    



306   ขอบเขตด�านเวลา  ผู�วิจัยได�กําหนดช	วงเวลาท่ีทําการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ระหว	างเดือน พฤษภาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562  เง่ือนไขและข�อจํากัดในการนําคู�มือไปใช�  การนําคู	มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปใช�ในทางปฏิบัติมีเง่ือนไขและข�อจํากัด ดังนี้  1. การนําคู	มือการใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปใช� ควรเข�าใจรายละเอียดองค<ประกอบของรูปแบบแต	ละองค<ประกอบ ท้ังองค<ประกอบหลัก องค<ประกอบย	อย และแนวปฏิบัติในแต	ละตัวของประกอบย	อย    2. ผู�บริหารสถานศึกษาท่ีนํารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ไปใช� ควรเตรียมตนเองและบุคลากรของสถานศึกษาให�มีความพร�อมท้ังด�านความรู� ความสามารถ โดยเฉพาะด�านการบริหารแบบมีส	วนร	วม การทํางานเป-นทีม การร	วมมือกันทํางาน และจะต�องความเข�าใจเก่ียวกับเครือข	ายความร	วมมือ  3. ต�องจัดประชุมเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือสร�างความตระหนักในความสําคัญของการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ และร	วมกันวางแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจะมีผลต	อการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว    4. ฝKายบริหารของสถานศึกษาต�องบริหารจัดการในเรื่องเวลา สถานท่ี รวมท้ังงบประมาณท่ีเพียงพอให�ครูผู�สอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  5. สถานศึกษาท่ีจะนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใช� ควรกําหนดระยะเวลาเพ่ือการสรุปและประเมินผลท่ีแน	นอน และมีการดําเนินการอย	างต	อเนื่อง  ความหมายของคําท่ีเก่ียวข�อง  1. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร�างและความสัมพันธ<ขององค<ประกอบต	าง ๆ ในการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือกับชุมชนและ    สถานประกอบการด�านชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ภายใต�องค<ประกอบของรูปแบบ 4 องค<ประกอบ ได�แก	 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) กระบวนการ



307  สร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 3) ขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  2. เครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ หมายถึง การประสานเชื่อมโยงของกลุ	มบุคคล หน	วยงาน/องค<กรท่ีสมัครใจเพ่ือการทํางานร	วมกันให�บรรลุเปOาประสงค< โดยมีการจัดระเบียบโครงสร�างของคนในเครือข	ายด�วยความเป-นอิสระ เท	าเทียมกันภายใต�พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  3. การสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การสร�างความสัมพันธ<ท่ีเข�มแข็งในการร	วมมือกับบุคคลท่ีเป-นผู�แทนจากหน	วยงาน/องค<กรเครือข	ายความร	วมมือชุมชนและสถานประกอบการ ประกอบด�วย ผู�แทนจากหน	วยงานภาครัฐและเอกชน ผู�แทนจากสถานประกอบการ และผู�แทนชุมชน โดยดําเนินการอย	างเข�มแข็ง เป-นระบบและต	อเนื่องท้ังในด�านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการทํางานให�บรรลุเปOาประสงค< โดยมีกิจกรรมการวางแผน กําหนดเปOาประสงค< การจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินการตามแผน และการประเมินและติดตามผล    4. สภาพการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง สภาวะการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ต	อการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ใน 4 ด�าน ได�แก	 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 3) ขอบข	ายการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  5. แนวทางการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง วิธีดําเนินการในการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชนและสถานประกอบการด�านวิชาการและวิชาชีพ ให�บรรลุผลสําเร็จ ในวิธีการ 4 ด�าน ได�แก	 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 3) ขอบข	ายการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ และ 4) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  6. ความสําเร็จของการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง การดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ ท้ังเครือข	ายหน	วยงาน/องค<กรภาครัฐและเอกชน เครือข	ายสถานประกอบการ และเครือข	ายชุมชน ประสบความสําเร็จตามเปOาหมาย  7. โครงการท่ีใช�ทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง โครงการท่ีสมาชิกเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว 



308  ร	วมกันจัดทําข้ึนเพ่ือใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ประกอบด�วย 4 โครงการ ดังนี้   1) โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ     2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ      3) โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน     4) โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา    8. ด�านวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ความเก่ียวข�องเชื่อมโยงกันด�านวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวกับการร	วมมือกันของเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ซ่ึงศึกษาผลการประเมินผู�เรียนจากแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   9. ชุมชน หมายถึง กลุ	มคนภายนอกสถานศึกษา ท่ีประกอบด�วยบุคคลในหน	วยงานภาครัฐและเอกชน ผู�ปกครองนักเรียน นักศึกษา และปราชญ<ชาวบ�าน ท่ีมาร	วมกันเป-นเครือข	ายเพ่ือพัฒนาด�านวิชาการและวิชาชีพให�แก	ผู�เรียน  10. สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีประกอบกิจการ แหล	งวิทยาการ บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส	วน กิจการเจ�าของคนเดียวหรือต้ังแต	สองคนข้ึนไปทํากิจกรรมร	วมกันเพ่ือให�เกิดประโยชน<ร	วมกัน ท่ีมาร	วมกันเป-นเครือข	ายเพ่ือพัฒนาด�านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา  11. ผู�บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  12. ครูผู�สอน หมายถึง ข�าราชการครู ลูกจ�างประจําทําหน�าท่ีสอน พนักงานราชการทําหน�าท่ีสอน และลูกจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีสอน ในวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  13. ผู�เรียน หมายถึง ผู�ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        



309  ส�วนท่ี 2 รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ  ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว .....................................................................................................................   รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีองค<ประกอบหลัก 4 องค<ประกอบ ได�แก	 1) หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ        3) ขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ   องค<ประกอบท่ี 1 หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ       หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย 4 องค<ประกอบย	อย ได�แก	 1) หลักการทํางานเป-นทีม 2) หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3) หลักการตัดสินใจร	วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง รายละเอียดดังนี้  1.1 หลักการทํางานร	วมกันเป-นทีม    1.1.1 จัดให�มีส	วนร	วมในการแสดงความคิดเห็น  1.1.2 ยอมรับเปOาหมายการทํางานร	วมกัน       1.1.3 วางแผนการทํางานร	วมกัน       1.1.4 สํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ  1.1.5 สร�างความสัมพันธ<อันดีระหว	างสมาชิก  1.1.6 ร	วมกันแก�ปBญหาความขัดแย�ง  1.2 หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย        1.2.1 การมีส	วนร	วมของผู�มีส	วนได�ส	วนเสีย        1.2.2 การร	วมตัดสินใจเก่ียวกับเปOาหมายการดําเนินงาน        1.2.3 เปQดโอกาสให�ผู�ร	วมงานได�แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน        1.2.4 จัดให�มีการร	วมรับรู� ร	วมคิด ร	วมทํา และร	วมตัดสินใจ        1.2.5 เปQดโอกาสให�บุคคลอ่ืนมีส	วนร	วมในกิจกรรม  1.3 หลักการตัดสินใจร	วมกัน        1.3.1 ระดมความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือเพ่ือใช�ในการตัดสินใจ         1.3.2 มีการร	วมตัดสินใจเก่ียวกับเปOาหมายการดําเนินงาน          1.3.3 เปQดโอกาสให�ผู�ร	วมงานได�ร	วมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน       1.3.4 จัดให�มีการร	วมรับรู� ร	วมคิด ร	วมทํา และร	วมตัดสินใจ       1.3.5 เปQดโอกาสให�บุคคลท่ีมีส	วนร	วมในกิจกรรมร	วมตัดสินใจ 



310   1.4 หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง        1.4.1 ประสานงานเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง       1.4.2 การติดต	อสื่อสารมีความถูกต�อง และเชื่อถือได�ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน       1.4.3 การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต	าง ๆ อย	างอิสระ        1.4.4 การแบ	งปBนข�อมูลข	าวสารระหว	างสมาชิกเครือข	าย  องค<ประกอบท่ี 2 กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข	ายความร	วมมือ        กระบวนการสร�างความเข�มแข็งของเครือข	ายความร	วมมือ มี 6 ข้ันตอน ได�แก	 ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-นในการสร�างเครือข	าย ข้ันท่ี 2 ประสานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข	าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง รายละเอียดดังนี้  ข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-นในการสร�างเครือข	าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    1.1 สถานศึกษาสร�างความตระหนักแก	สมาชิกในองค<กร              1.2 สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของเครือข	าย             1.3 ก	อนสร�างเครือข	ายมีการเตรียมกลุ	มหรือเตรียมเครือข	าย             1.4 เครือข	ายมีวัฒนธรรมองค<กรร	วมกัน             1.5 สมาชิกท่ีเข�าร	วมมีความศรัทธาเครือข	าย  ข้ันท่ี 2 ประสานงานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                    2.1 มีการติดต	อสื่อสารกันอย	างต	อเนื่อง             2.2 สื่อสาร เผยแพร	 ประชาสัมพันธ<บทบาทของเครือข	ายและมวลสมาชิก             2.3 ชี้ให�สมาชิกเครือข	ายเห็นสภาพปBญหาและประเด็นการพัฒนาร	วมกัน             2.4 ประสานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	ายท่ีเป-นแหล	งวิชาการและแหล	งทุนเพ่ือการให�ความช	วยเหลือ             2.5 เสนอโครงการความร	วมมือเพ่ือการแบ	งปBนทักษะและประสบการณ<แก	เครือข	าย  ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน มีแนวปฏิบัติดังนี้                    3.1 กําหนดและสร�างข�อตกลงเป-นพันธสัญญาร	วมกัน             3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค<และข�อตกลงในการทํางานร	วมกัน             3.3 มีบุคลากรฝKายกํากับติดตามและประเมินผลแบบมีส	วนร	วม             3.4 มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย	างชัดเจน             3.5 มีการสื่อสารแบบสองทางและสื่อสารอย	างท่ัวถึง       3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และดําเนินตามแผนอย	างเป-นระบบ  ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข	าย มีแนวปฏิบัติดังนี้                     4.1 มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอย	างเป-นระบบ              4.2 เครือข	ายมีการกําหนดโครงสร�างและบทบาทหน�าท่ี 



311               4.3  มีการกําหนดกฎ กติกา ของเครือข	าย              4.4 มีการสื่อสารระหว	างผู�นํากับสมาชิกเครือข	ายอย	างหลากหลายรูปแบ  ข้ันท่ี 5 การพัฒนาความสัมพันธ< มีแนวปฏิบัติดังนี้                            5.1 สมาชิกเครือข	ายมีความสัมพันธ<ต	อกันในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีแท�จริง             5.2 มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมเครือข	ายเพ่ือขจัดความขัดแย�ง             5.3 เครือข	ายมีบรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ช	วยเหลือซ่ึงกันและกัน             5.4 เครือข	ายมีความโปร	งใสสามารถตรวจสอบได�             5.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข	ายเป-นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ  ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง             6.1 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว	างสมาชิกเครือข	ายทุกระดับ             6.2 เครือข	ายมีความสัมพันธ<ท่ีแน	นแฟOนต	อกัน             6.3 มีการกําหนดและสร�างระบบแรงจูงใจในการทํางาน             6.4 มีการสร�างสรรค<กิจกรรมใหม	 ๆ อย	างต	อเนื่อง             6.5 มีการสร�างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันท<             6.6 มีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช�ในระบบการประสานงาน  องค<ประกอบท่ี 3 ขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ    ขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด�วย 4 องค<ประกอบย	อย ได�แก	   1) ความร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ความร	วมมือในการจัดการเรียนรู�  และ 4) ความร	วมมือในการใช�แหล	งเรียนรู�  มีรายละเอียดดังนี้              3.1 ความร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้     3.1.1 ร	วมประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�บริหาร ครู และผู�มีส	วนเก่ียวข�องกับองค<กรในชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือร	วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    3.1.2 ร	วมกําหนดทิศทางและจุดมุ	งหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา    3.1.3 ร	วมดําเนินการเป-นเครือข	ายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    3.1.4 ร	วมประเมินและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา  3.2 ความร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้     3.2.1 ส	งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ร	วมกับท�องถ่ิน     3.2.2 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างองค<ความรู�และทักษะท่ีสําคัญสําหรับผู�เรียน     3.2.3 วิจัยรูปแบบเพ่ือเสริมสร�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนให�สอดคล�องตามความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการ 



312      3.2.4 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพ  3.3 ความร	วมมือในการจัดการเรียนรู� มีแนวปฏิบัติ ดังนี้           3.3.1 ร	วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู�กับเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ           3.3.2 ร	วมกันดําเนินการตามแผนเพ่ือร	วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู�           3.3.3 ร	วมกันติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนรู�กับเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ  3.4 ความร	วมมือการใช�แหล	งเรียนรู� มีแนวปฏิบัติ ดังนี้     3.4.1 ร	วมกันสํารวจแหล	งเรียนรู�ในท�องถ่ินเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ          3.4.2 ร	วมกันสร�างข�อตกลงเป-นพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการใช�แหล	งเรียนรู�สําหรับผู�เรียน      3.4.3 ร	วมกันปรับปรุงพัฒนาแหล	งเรียนรู�ให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      3.4.4 ร	วมกันจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการใช�แหล	งเรียนรู�  3.4 ร	วมติดตามและประเมินผล มีแนวปฏิบัติดังนี้     3.4.1 พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมินผลการเรียนให�มีประสิทธิภาพ          3.4.2 ร	วมกันพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ           3.4.3 จัดทําคู	มือการประเมินผลการเรียนรู�ร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ   3.4.4 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล  องค<ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ          คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ รายละเอียดดังนี้  1. คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ   1.1 องค<ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย          1.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป-นประธานกรรมการ     1.1.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป-นรองประธานกรรมการ                 1.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป-นกรรมการ (จํานวน 1 คน)          1.1.4 ผู�แทนสถานประกอบการ เป-นกรรมการ (จํานวน 1 คน)            1.1.5 ผู�แทนชุมชน เป-นกรรมการ (จํานวน 1 คน)           1.1.6 ผู�แทนครู เป-นกรรมการ (จํานวน 2 คน)             1.1.7 รองผู�อํานวยการฝKายวางแผนงานและความร	วมมือ เป-นกรรมการและเลขานุการ   1.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ 



313           1.2.1 กําหนดเปOาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร<ในการบริหารการพัฒนาเครือข	ายความร	วมมือ          1.2.2 ให�ความเห็นชอบแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ          1.2.3 กําหนดการรับผู�เรียน การยุบ การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเปQดสอนในสถานศึกษา          1.2.4 ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับระเบียบ และข�อบังคับต	าง ๆ ของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ          1.2.5 กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ  2. คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ     2.1 องค<ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย          2.1.1 ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป-นประธานกรรมการ                      2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป-นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.3 ผู�แทนสถานประกอบการ เป-นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.4 ผู�แทนชุมชน เป-นกรรมการ (จํานวน 2 คน)            2.1.5 ผู�แทนครู เป-นกรรมการ (จํานวน 2 คน)              2.1.6 รองผู�อํานวยการฝKายแผนงานและความร	วมมือ เป-นกรรมการและเลขานุการ    2.2 หน�าท่ีของคณะกรรมการ          2.2.1 จัดทําแผนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ          2.2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน           2.2.3 ประสานงานความร	วมมือและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต	าง ๆ เก่ียวกับการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ          2.2.4 จัดทําข�อตกลงความร	วมมือกับเครือข	าย          2.2.5 รายงานผลการดําเนินงานการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  



314             1. หลักการทํางานเป-นทีม  2. หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3. หลักการตัดสินใจร	วมกัน 4. หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง   ขั้นที่ 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-นในการสร�างเครือข	าย ขั้นที่ 2 ประสานงานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย ขั้นที่ 3 สร�างพันธสญัญาร	วมกัน ขั้นที่ 4 บริหารจัดการเครือข	าย ขั้นที่ 5 การพัฒนาความสัมพันธ< ขั้นที่ 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง     1. หลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 2. กระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ     รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ  ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  องค'ประกอบของคณะกรรมการ 1. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป-นประธานกรรมการ          2. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป-นกรรมการ 3. ผู�แทนสถานประกอบการ เป-นกรรมการ   4. ผู�แทนชุมชน เป-นกรรมการ 5. ผู�แทนครู เป-นกรรมการ  6. รองผู�อํานวยการฝKายแผนงานและความร	วมมือ เป-นกรรมการและเลขานุการ หน�าที่ของคณะกรรมการ    4.1 คณะกรรมการบริหาร  4.2 คณะกรรมการดําเนินการองค'ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด�วย 1. ผู�ทรงคุณวุฒิจากชุมชนและสถานประกอบการ เป-นประธานกรรมการ 2. ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป-นรองประธานกรรมการ        3. ผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป-นกรรมการ  4. ผู�แทนสถานประกอบการ เป-นกรรมการ  5. ผู�แทนชุมชน เป-นกรรมการ 6. ผู�แทนครู เป-นกรรมการ   7. รองผู�อํานวยการฝKายวางแผนงานและความร	วมมือ เป-นกรรมการและเลขานุการ หน�าที่ของคณะกรรมการ 4. คณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ 1. ความร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ความร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถิ่น 3. ความร	วมมือการจัดการเรียนรู� 4. ความร	วมมือการใช�แหล	งเรียนรู�       3. ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ 



315  ส�วนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงานทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ...................................................................................................................................  แนวทางการดําเนินงานทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ดําเนินการตามปฏิทินการทดลองใช�รูปแบบ ดังนี้  ปฏิทินการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  วัน/เดือน/ปA รายการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ เม.ย. 2561 ประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�อง ชี้แจงรูปแบบ ร	วมกันอภิปราย ระดมความคิดท่ีเก่ียวกับการทดลองใช�รูปแบบ ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ  10-12 พ.ค. 2561 การเก็บข�อมูลตามโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน    สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ                            ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมย	อยต	อเนื่องตลอดปfการศึกษา 2561 20 พ.ค.2561 การเก็บข�อมูลตามโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมย	อยตลอดปf 2561 4-5 มิ.ย. 2561 การเก็บข�อมูลตามโครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมย	อยต	อเนื่องตลอดปfการศึกษา 2561 23-24 มิ.ย. 2561 การเก็บข�อมูลตามโครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมย	อยต	อเนื่องตลอดปfการศึกษา 2561 



316  วัน/เดือน/ปA รายการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ มี.ค. 2562 ประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�อง สรุปผลการเก็บข�อมูลท่ีเก่ียวกับการทดลองใช�รูปแบบ ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ  เม.ย. 2562 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชนและสถานประกอบการ      แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ต�องดําเนินโครงการ 4 โครงการท่ีใช�ทดลองรูปแบบ ได�แก	 1) โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ 2) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 3) โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน และ    4) โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา โดยการดําเนินโครงการแต	ละโครงการจะต�องจัดระบบการดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว�ในองค<ประกอบของรูปแบบ ได�แก	 1) มีหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ     2) กําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ 3) กําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ และ 4) แต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ      จุดประสงค'  เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข	ายความร	วมมือ ได�ร	วมกันพัฒนาความเข�มแข็งของเครือข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพของชุมชนและสถานประกอบการ และยกระดับความสัมพันธ<ของเครือข	ายความร	วมมือด�านวิชาการและวิชาชีพของชุมชนและสถานประกอบการ   เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน   เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน ได�แก	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ และแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ   



317  แนวปฏิบัติสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข�ายความร�วมมือ      กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 1. การศึกษาและปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ เพ่ือร	วมกัน สร�างความตระหนักและให�ความสําคัญกับ 1) หลักการทํางานเป-นทีม 2) หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3) หลักการตัดสินใจร	วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง ซ่ึงเป-นหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือของรูปแบบ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 2. กําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ ร	วมกันกําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วยข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-น ในการสร�างเครือข	าย ข้ันท่ี 2 ประสาน องค<กรเครือข	าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารเครือข	าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ     ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 3. กําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ - ร	วมกันกําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คือ 1) ร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        2) ร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน    3) ร	วมมือในการจัดการเรียนรู� และ        4) ร	วมมือในการใช�แหล	งเรียนรู� - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 4. การแต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ - แต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย           1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ                2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 



318  กิจกรรม วิธีดําเนนิการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 5. ดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมภายใต�โครงการ 1. จัดประชุมพบปะและประสานเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง 2. สร�างพันธสัญญาร	วมกันเพ่ือพัฒนา ด�านวิชาการและวิชาชีพ 3. พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 6. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ - ประเมินผล ด�านความพึงพอใจต	อ การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ    2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับชุมชนและสถานประกอบการ           จุดประสงค'  เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ ได�ร	วมกันให�บริการและรับบริการวิชาการและวิชาชีพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ       เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน         เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน ได�แก	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ และแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร	วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  แนวปฏิบัติสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข�ายความร�วมมือ      กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 1. การศึกษาและปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ เพ่ือสร�าง ความตระหนักและให�ความสําคัญกับ        1) หลักการทํางานเป-นทีม 2) หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3) หลักการตัดสินใจร	วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง ซ่ึงเป-นหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือของรูปแบบ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 



319  กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 2. กําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ เพ่ือการร	วมกันดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ด�วยกระบวนการประกอบด�วยข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-น ในการสร�างเครือข	าย ข้ันท่ี 2 ประสานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข	าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 3. กําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข	ายความร	วมมือเพ่ือร	วมกันกําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คือ    1) ร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ร	วมมือในการจัดการเรียนรู� และ 4) ร	วมมือในการใช�แหล	งเรียนรู� - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 4. การแต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ - แต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย           1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ                2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 5. ดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมภายใต�โครงการ 1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพสู	ชุมชนและสถานประกอบการ 2. จัดกิจกรรมร	วมกันของสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการออกให�บริการวิชาการและวิชาชีพโดยการนําผู�เรียนไปร	วมกิจกรรมเพ่ือเป-นการเสริมสร�างประสบการณ<อาชีพจากสถานการณ<ในสถานท่ีจริง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ  



320  กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 6. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ - ประเมินผล ด�านความพึงพอใจต	อ การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ   3. โครงการร�วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน          จุดประสงค'  เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ ได�ร	วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน       เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน         เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน ได�แก	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ และแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการร	วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด�านวิชาการและวิชาชีพให�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน   แนวปฏิบัติสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข�ายความร�วมมือ      กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 1. การศึกษาและปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ และร	วมกันปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ท่ีประกอบด�วย 1) หลักการทํางานเป-นทีม 2) หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3) หลักการตัดสินใจร	วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง ซ่ึงเป-นหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือของรูปแบบ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 



321  กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 2. กําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ เพ่ือร	วมกันดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือตามข้ันตอนประกอบด�วยข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-น ในการสร�างเครือข	าย ข้ันท่ี 2 ประสานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข	าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 3. กําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข	ายความร	วมมือเพ่ือร	วมกันดําเนินการตามขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คือ 1) ร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ร	วมมือในการจัดการเรียนรู� และ4) ร	วมมือในการใช�แหล	งเรียนรู� - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 4. การแต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ - แต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย           1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ                2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 5. ดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมภายใต�โครงการ 1. จัดกิจกรรมโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  2. จัดประชุมร	วมเครือข	ายความร	วมมือชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร	วมกันจัดทําหลักสูตรท�องถ่ิน และสํารวจแหล	งเรียนรู�ในท�องถ่ินเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 



322  กิจกรรม วิธีดําเนนิการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ  3. จัดประชุมร	วมเครือข	ายความร	วมมือชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร	วมกันส	งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ<ของผู�เรียนให�สามารถนําไปใช�ประโยชน<ในชุมชนได�อย	างมีประสิทธิภาพ  6. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ - ประเมินผล ด�านความพึงพอใจต	อ การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ     4. โครงการส�งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร�วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา          จุดประสงค'  เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข	ายชุมชนและสถานประกอบการ ได�ร	วมกันส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา       เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน         เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน ได�แก	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ และแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการส	งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด�วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา  แนวปฏิบัติสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และเครือข�ายความร�วมมือ      กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ 1. การศึกษาและปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ และร	วมกันปฏิบัติตามหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ท่ีประกอบด�วย 1) หลักการทํางานเป-นทีม  - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 



323  กิจกรรม วิธีดําเนินการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ  2) หลักการมีส	วนร	วมของสมาชิกเครือข	าย 3) หลักการตัดสินใจร	วมกัน และ 4) หลักการพัฒนาสมาชิกเครือข	ายอย	างต	อเนื่อง ซ่ึงเป-นหลักการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือของรูปแบบ  2. กําหนดกระบวนการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ประชุมผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ เพ่ือร	วมกันดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือตามข้ันตอนประกอบด�วยข้ันท่ี 1 สร�างความตระหนักถึงความจําเป-น ในการสร�างเครือข	าย ข้ันท่ี 2 ประสานหน	วยงาน/องค<กรเครือข	าย ข้ันท่ี 3 สร�างพันธสัญญาร	วมกัน ข้ันท่ี 4 บริหารจัดการเครือข	าย ข้ันท่ี 5 พัฒนาความสัมพันธ<ของเครือข	าย และ ข้ันท่ี 6 รักษาความสัมพันธ<อย	างต	อเนื่อง - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 3. กําหนดขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข	ายความร	วมมือเพ่ือร	วมกันดําเนินการตามขอบข	ายความร	วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คือ 1) ร	วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ร	วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน 3) ร	วมมือในการจัดการเรียนรู� และ4) ร	วมมือในการใช� แหล	งเรียนรู� - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 4. การแต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ - แต	งต้ังคณะกรรมการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ ประกอบด�วย           1) คณะกรรมการบริหารการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ                2) คณะกรรมการดําเนินการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือ  - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ 5. ดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมภายใต�โครงการ 1. จัดกิจกรรมส	งเสริมเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน  



324  กิจกรรม วิธีดําเนนิการ/ผลสําเร็จ ผู�รับผิดชอบ  2. จดัเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเครือข	ายความร	วมมือด�านวิชาการและวชิาชีพ และแสดงนิทรรศการผลงานของผู�เรยีน 3. จดัประชุมสรุปผลการส	งเสรมิบทบาทภาครัฐและเอกชนในการร	วมผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา และมอบเกียรติบตัรแก	เครือข	ายท่ีร	วมโครงการ และสถานประกอบการ 6. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ - ประเมินผล ด�านความพึงพอใจต	อ การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของผู�ร	วมกิจกรรมภายใต�โครงการ - ผู�วิจัย ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ชุมชน และสถานประกอบการ                    



325  ส�วนท่ี 4 เคร่ืองมือในการทดลองใช�รูปแบบ ...................................................................................................................................  เครื่องมือในการทดลองใช�รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว มีดังนี้  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ  ท่ีมีต�อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  *******************************************************************  คําช้ีแจง  1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต	อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ แบ	งเป-น 2 ตอน ได�แก	  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป-นแบบสํารวจรายการ (Check List)            ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต	อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ     2. การสอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต	อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ จะสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต	อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ        3. ข�อมูลท่ีท	านตอบจะวิเคราะห<เป-นภาพรวมเพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว จึงมิได�เกิดความเสียหายต	อท	านหรือสถานศึกษาของท	าน                                                         ขอขอบพระคุณทุกท	านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม     นายจรัส เล	ห<สิงห< ผู�ดําเนินการวิจัย 



326  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช	อง  �  ให�ตรงกับความเป-นจริงของท	าน  1. เพศ         �    ชาย            �    หญิง   2. อายุ      �    ตํ่ากว	า  30  ปf      �    30 – 39  ปf          �    40 – 49  ปf                  �    50  ปf ข้ึนไป  3.  วุฒิการศึกษา      �    ตํ่ากว	าปริญญาตรี      �    ปริญญาตรี          �    สูงกว	าปริญญาตรี   4.  ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน	วยงาน      �    ผู�บริหารสถานศึกษา      �    ครูผู�สอน          �    ชุมชน/สถานประกอบการ           ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ ชุมชนและสถานประกอบการ ท่ีมีต	อโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ   คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาข�อความแต	ละข�อและกรุณาตอบคําถามว	า มีความพึงพอใจมากน�อยเพียงใด ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  โดยเขียนเครื่องหมาย �  ในช	องระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับความพึงพอใจของท	านมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจตามความหมายต	อไปนี ้    5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด   4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก   3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง   2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น�อย   1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น�อยท่ีสุด 



327  รายการ ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น�อย  (2) น�อยท่ีสุด (1) 1. การมีส	วนร	วมในการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ...................................  .........  ........  .........  .........  ......... 2. การจัดทํากิจกรรมต	าง ๆ สอดคล�องกับวัตถุประสงค<ของโครงการ......................................................................  .........  ........  .........  .........  ......... 3. มีการประชาสัมพันธ<ให�ผู�มีส	วนเก่ียวข�องรับรู�ข�อมูลของกิจกรรมภายใต�โครงการ.................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม........ ......... ........ ........ ......... ......... 5. กิจกรรมต	าง ๆ ภายใต�โครงการเกิดจากการระดมความคิดของชุมชนและสถานประกอบการ........................  .........  ........  ........  .........  ......... 6. ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส	วนได�ส	วนเสียทราบ............................  .........  ........  ........  .........  ......... 7. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีเครือข	ายความร	วมมือเพ่ิมข้ึน..................................................   .........   .........   .........   .........   ......... 8. กิจกรรมภายใต�โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ น	าสนใจและมีประโยชน<ต	อเครือข	าย......................   .........   .........   .........   .........   ......... 9. โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย	างต	อเนื่อง.........................    .........   .........   .........   .........   ......... 10. ผู�เรียน ชุมชน และสถานประกอบการได�รับประโยชน<จากการดําเนินโครงการ.....................................................  .........  .........  .........  .........  .........        



328  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู�เข�าร�วมกิจกรรม โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน  สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ *******************************************************************   คําช้ีแจง  1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู� เข�าร	วมกิจกรรมโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพฉบับนี้ แบ	งเป-น 2 ตอน ได�แก	  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป-นแบบสํารวจรายการ (Check List)        ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร	วมกิจกรรมโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ    2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเองของผู�เข�าร	วมกิจกรรม โครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร	วมกิจกรรมโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ   3. ข�อมูลท่ีท	านตอบจะวิเคราะห<เป-นภาพรวมเพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก�ว จึงมิได�เกิดความเสียหายต	อท	านหรือสถานศึกษาของท	าน                                                         ขอขอบพระคุณทุกท	านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม          นายจรัส เล	ห<สิงห< ผู�ดําเนินการวิจัย 



329  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช	อง  �  ให�ตรงกับความเป-นจริงของท	าน  1.  เพศ         �   ชาย             �   หญิง   2.  อายุ      �   ตํ่ากว	า  30  ปf      �   30 – 39  ปf          �   40 – 49  ปf                   �   50  ปf ข้ึนไป  3. วุฒิการศึกษา      �   ตํ่ากว	าปริญญาตรี      �   ปริญญาตรี          �   สูงกว	าปริญญาตรี   4.  ปฏิบัติหน�าท่ี/สังกัดหน	วยงาน      �   ผู�บริหารสถานศึกษา      �   ครูผู�สอน          �   ชุมชน/สถานประกอบการ                      



330  ตอนท่ี 2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาข�อความแต	ละข�อและกรุณาตอบคําถามว	า มีผลสัมฤทธิ์มากน�อยเพียงใด ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ ท่ีใช�ในการทดลองรูปแบบการสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายความร	วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด�านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว โดยเขียนเครื่องหมาย �  ในช	องระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท	านมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจตามความหมายต	อไปนี ้    5  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มากท่ีสุด   4  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ มาก   3  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง   2  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น�อย   1  หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ น�อยท่ีสุด  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์ มากท่ีสุด (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น�อย  (2) น�อยท่ีสุด (1) 1. ได�ร	วมประชุมและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรมภายใต�โครงการ...................................  .........  ........  .........  .........  ......... 2. กิจกรรมต	าง ๆ ภายใต�โครงสอดคล�องกับวัตถุประสงค<ของโครงการ......................................................................  .........  ........  .........  .........  ......... 3. การร	วมกิจกรรมภายใต� โครงการเป-นไปอย	างมีประสิทธิภาพ..................................................................... ......... ........ ......... ......... ......... 4. การมีส	วนร	วมในการประสานงานและติดต	อสื่อสารกับเครือข	ายความร	วมมือ....................................................... ......... ........ ........ ......... ......... 5. การได� เห็นสภาพปBญหาและประเด็นการพัฒนาเครือข	ายด�านวิชาการและวิชาชีพของสถานศึกษา.............  .........  ........  ........  .........  ......... 6. ผู�รับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมให�ผู�มีส	วนได�ส	วนเสียทราบ............................  .........  ........  ........  .........  ......... 7. เครือข	ายมีความสัมพันธ<ท่ีแน	นแฟOนต	อกันและการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว	างสมาชิกเครือข	ายทุกระดับ...............  .........  .........  .........  .........  ......... 



331  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์ มากท่ีสุด (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น�อย  (2) น�อยท่ีสุด (1) 8. มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานภายใต�กิจกรรมของโครงการอย	างเป-นระบบ...............................................  .........  .........  .........  .........  ......... 9. ได�มีส	วนร	วมกับเครือข	ายความร	วมมือในการพัฒนาสร�างความเข�มแข็งเครือข	ายและพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�านวิชาการและวิชาชีพ......................................................    .........   .........   .........   .........   ......... 10. ได� เข�าร	วมประชุมกับเครือข	ายความร	วมมือของสถานศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินงานของโครงการ อย	างต	อเนื่อง.....................................................................   .........   .........   .........   .........   .........                   



332  บรรณานุกรม    ครรชิต พุทธโกษา. (2556). คู�มือการพัฒนาชุมชนแห�งการเรียนรู� ฉบับสมบูรณ'. กรุงเทพฯ:   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห	งชาติ. ประยูร ศรีประสาธน< และคณะ. (2551). การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ:  รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ	นดิน ม.ป.ท. พรรษา จุดาบุตร. (2558). ปJญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย  อาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุร.ี วิทยานิพนธ<การศึกษา  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยบูรพา. วรากรณ< สามโกเศศ และคณะ. (2558). ข�อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะ  คนไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.). วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว. (2559). รายงานการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว. ฝKายแผนงานและความร	วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว. ________. (2560). แผนปฏิบัติการปAการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว. ฝKายแผนงานและความร	วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว. สรัญญา จุฑานิล. (2556). การบริหารเครือข�ายของสถาบันพัฒนาองค'กรชุมชน สํานักงาน  ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ<มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร<  สถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร<. ไสว อุทุมประเสริฐ. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). การดําเนินงานเครือข	ายความร	วมมือทางวิชาการ  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วารสาร  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ' ในพระบรมราชูปถัมภ', 8(2), 183-190. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ยุทธศาสตร'การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  ***************************************         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 โครงการที่ใช้ทดลองรูปแบบการสรา้งความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมอืชุมชน 

สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน  
สถานประกอบการด้านวิชาการและวิชาชีพ 

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์/มาตรการ...ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 

4.  สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5.  สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ 
 

6.  สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ทั้ง 12 ประการ 
 

7.  ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

9.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
การด าเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ        
ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ ปฏิรูปครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา ให้กระจายอ านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน 
และบุคลากรในชุมชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม  
 ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
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10.  วัตถุประสงค์ 
 10.1 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพของชุมชน
และสถานประกอบการ 
 10.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการที่มีต่อการด าเนิน โครงการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 10.3 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชน
และสถานประกอบการ 
   

11.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 11.1 เชิงปริมาณ  
                 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบ   
 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 แห่ง 
 11.2 เชิงคุณภาพ 
 11.2.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับมากขึ้นไป   
11.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 11.2.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

                  

12. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

13.  วิธีการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

      
 

     

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ด าเนินงานตามโครงงาน             
5. ติดตามและประเมินผล             
6. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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14.  ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 

ประเภทรายจ่าย 
 
 

   รายการ 

แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

อื่นๆ 
งบประมาณ 

รายได้
สถานศึกษา 

อุดหนุน 
ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
1. ค่าตอบแทน 20,000     
2. ค่าใช้สอย 2,000     
3. ค่าวัสด ุ 8,000     

รวมทั้งสิ้น 30,000     
 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบ   
 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 แห่ง 
 15.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
 

16.  ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
 

17.  การติดตามและการประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
…………………………………………………………………………………….. 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจ า. 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์/มาตรการ...ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 

4.  สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5.  สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ 
 

6.  สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   ทั้ง 12 ประการ 
 

7.  ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

9.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมี
การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของ   
ทุกคนและทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่ง
ว่า “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยึดเรื่องเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่ 
จัดการศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร 
หรือสถาบันต่าง ๆ ในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  และการก าหนดเป็น
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ 
 ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพใน
จังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการสร้าง
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ชุมชนและสถาน
ประกอบการ จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการขึ้น 
เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและเป็นการฝึกประสบการณ์ทางทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้วให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในสถานที่จริงไปด้วย 
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10.  วัตถุประสงค์ 
 10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
 10.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

 

11.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 11.1 เชิงปริมาณ 
   มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

11.2 เชิงคุณภาพ 
 11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

           

12. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

13.  วิธีการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ด าเนินงานตามโครงงาน             
5. ติดตามและประเมินผล             
6. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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14.  ค่าใช้จ่าย 
 
 ประเภทรายจ่าย 

 
 

รายการ 

แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

อื่น ๆ 
งบประมาณ 

รายได้
สถานศึกษา 

อุดหนุน 
ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
1. ค่าตอบแทน -     
2. ค่าใช้สอย 27,000     
3. ค่าวัสด ุ 3,000     

รวมทั้งสิ้น 30,000     
 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

 15.2 ความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 15.3 ผลสมัฤทธ์ิของผู้ร่วมกิจกรรมภายใตโ้ครงการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน
และสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 
 

16.  ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
 

17.  การติดตามและการประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน 
ด้านวชิาการและวชิาชพีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
…………………………………………………………………………………………. 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจ า. 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์/มาตรการ...ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 

4.  สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5.  สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ 
 

6.  สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ ทั้ง 12 ประการ 
 

7.  ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

9.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่
รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 6 ประการ คือ       
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษา 4) การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษา และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาได้ ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านวิชาการและวิชาชีพ ปัญหาส่วน
หนึ่งเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณภาพส าเร็จการศึกษามีงานท าและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน
และสถานประกอบการ ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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10.  วัตถุประสงค์ 
 10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมมือกับชุมชนและ
สถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 10.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

 

11.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 11.1 เชิงปริมาณ 
   มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

11.2 เชิงคุณภาพ 
 11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมมือกับชุมชนและ
สถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

           

12. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
 

13.  วิธีการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ด าเนินงานตาม
โครงงาน 

            

5. ติดตามและประเมินผล             
6. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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14.  ค่าใช้จ่าย 
 

 ประเภทรายจ่าย 
 
 

รายการ 

แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

อื่น ๆ 
งบประมาณ 

รายได้
สถานศึกษา 

อุดหนุน 
ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
1. ค่าตอบแทน 16,000     
2. ค่าใช้สอย 1,000     
3. ค่าวัสด ุ 8,000     

รวมทั้งสิ้น 25,000     
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  15.1 มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

 15.2 ความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 15.3 ผลสมัฤทธ์ิของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการร่วมมือกับชุมชนและสถาน
ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 

16.  ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
 

17.  การติดตามและการประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 

18.  วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 

  1. ความพอประมาณ - มีความพอประมาณกับสถานที่ อุปกรณแ์ละงบประมาณ         
        ในการด าเนินการตามโครงการ 
  2. ความมีเหตุผล  - มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
     - วิเคราะห์ความส าคัญ/ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
     - เลือกโครงการได้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและ
       ยุทธศาสตร ์
     - เห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
       น าไปพัฒนาชีวิต 
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  3.  มีภูมิคุ้มกันที่ด ี - มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
     - ศึกษาขั้นตอนและวีการอย่างชัดเจน 
     - มีความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
     - มีความตระหนัก รู้จักประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2  เงื่อนไข 
  1.  ความรู ้  - วิธีการจัดท าโครงการ 
     - การสืบค้นข้อมูล 
     - การบันทึกข้อมูล 
  2.  คุณธรรม  - การตรงต่อเวลา 
     - ความซื่อสัตย์สุจริต 
     - ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     - ความขยันอดทน 
 4  มิต ิ
  1.  สังคม  - นักเรียนได้น าความรู้จากการท ากิจกรรมไปประยุกต์ใช้
       ในชีวิตจริงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     - รู้จักช่วยเหลือสังคม 
     - ปลูกจิตส านึกสาธารณะ 
     - ปลูกฝังความสามัคค ี
     - เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  เศรษฐกิจ  - รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างประหยัดเห็นคุณค่าของ   
       สรรพสิ่งไม่ฟุ่มเฟ่ือย 
     - ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล อย่างพอประมาณ ประหยัด 
       เท่าที่จ าเป็น 
     - ใช้พลังงานเท่าที่จ าเป็น 
     - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  3.  วัฒนธรรม  - มีคุณธรรม ท าเพื่อส่วนรวม 
     - มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อองค์กร 
  4.  สิ่งแวดล้อม  - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครฐั 
และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 

………………………………………………………………………………………. 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจ า. 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์/มาตรการ...ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 

4.  สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5.  สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 มิติ 
 

6.  สนองนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ ทั้ง 12 ประการ 
 

7.  ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
   งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม - กันยายน 2561 
 

9.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษา การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน ปัญหาส่วนหนึ่งที่พบคือผู้เรียนได้รับทักษะและประสบการณ์
ตรงจากชุมชนและสถานประกอบการน้อยและไม่ต่อเนื่อง วิทยาลัยจึงต้องจัดท าโครงการส่งเสริมการ
จัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อการ
สนับสนุนการน าชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
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10.  วัตถุประสงค์ 
 10.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 
 10.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 

 

11.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 11.1 เชิงปริมาณ 
   มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

11.2 เชิงคุณภาพ 
 11.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีว 
ศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 11.2.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 

12. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

13.  วิธีการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

พ.ศ.2560   พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ด าเนินงานตามโครงงาน             
5. ติดตามและประเมินผล             
6. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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14.  ค่าใช้จ่าย 
 
 

ประเภทรายจ่าย 
 
 

รายการ 

แหล่งเงิน/จ านวนเงิน 

อื่น ๆ 
งบประมาณ 

รายได้
สถานศึกษา 

อุดหนุน 
ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
1. ค่าตอบแทน 19,000     
2. ค่าใช้สอย 1,500     
3. ค่าวัสด ุ 9,500     

รวมทั้งสิ้น 30,000     
 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน/สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นหลังด าเนิน
โครงการ อย่างน้อย 10 แห่ง 

  15.2 ความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

  15.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการ
เพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

16.  ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
 

17.  การติดตามและการประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
 

18.  วิเคราะห์หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
- วางแผนงานให้บริการในจ านวนที่เหมาะสมไม่กระทบภารกิจหลักด้านการสอนหลักความมี

   เหตุผล 
- จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมท าการฝึกอบรมอาชีพตามที่ชุมชน

   ต้องการ 
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชน ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพหลักภูมิคุ้มกัน 
- ใส่ใจในความละเอียดของงานที่ปฏิบัติ 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- รับผิดชอบผลของงานที่ปฏิบัต ิ
- ความซื่อสัตย์ในการท างาน 
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เงื่อนไขความรู้ 
- มีหลักฐานชัดเจนพร้อมรับการประเมิน 

การเช่ือมโยงสู่ 4 มิต ิ
มิติสังคม 
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การท างานร่วมกัน 
มิติเศรษฐกิจ 
- การวางแผนงานที่ชัดเจน ท าให้ประหยัดงบประมาณ 
- ได้ผลงานที่ตรงความต้องการ 
มิติวัฒนธรรม 
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- จัดซื้อวัสดุในจ านวนที่จ าเป็น และประหยัด 

 

               
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์/ขอเชิญ/เผยแพร่ 

1.  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  และแบบตอบรับ 
2.  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา (try out) 
3.  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และแบบตอบรับ 
4.  ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม   
5.  ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม   
6.  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ และแบบตอบรับ 

 7.  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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1.  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  และแบบตอบรับ 
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2.  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (try out) 
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3.  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย 
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4.  ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม   
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5.  ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  (ผู้เช่ียวชาญ) 
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6.  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
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7.  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก ช  
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ               

เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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เอกสารและภาพที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

 1. หนังสือออกจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องรูปแบบการ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 2. การเผยแพรผ่ลงานวิชาการทางเว็บไซด์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
http://www.sktc.ac.th 
 3. การเผยแพรผ่ลงานวิชาการทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio 
Network 101.25 MHz วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการเป็นวิทยากรประชุมเตรียมงาน “โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู อาจารย์ เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2562”  
 6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการเป็นวิทยากรบรรยายและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในงานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการเป็นวิทยากรบรรยายและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 
3/2562 ณ ห้องประชุมส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ ว ชั้น 3 อาคารอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 8. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการเป็นวิทยากรบรรยายและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว 
 9. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 10. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก 
 11. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 12. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว 

http://www.sktc.ac.th/
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รูปภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว http://www.sktc.ac.th 

 
 
 



384 
 

 
 

 
 

รูปภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 
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 รูปภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio 
Network 101.25 MHz  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
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        รูปภาพการประชุมเตรียมงาน “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 
2562” 
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สรุปการประเมนิผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
การประชุมเตรยีมงาน “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารผู้บริหาร ครู อาจารย์ เตรยีมการจัดงาน

ประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขนัทักษะวิชาชพีและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวนัออก 

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2562” 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปรากฏผลดังตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ 
               ปฏิบัติหน้าที ่

 
 จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.46) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 40.54) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 91.89) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครู/อาจารย ์(ร้อยละ 51.35)   

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 22 59.46 
        หญิง 15 40.54 

รวม 37 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
        ปรญิญาตร ี 34 91.89 
        สูงกว่าปริญญาตร ี 3 08.11 

รวม 37 100 
3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  18 48.65 
        ครู/อาจารย ์ 19 51.35 
        อื่น ๆ  -  - 

รวม 37 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี ้
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
 

ตารางที่ 32  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (n = 37) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1 หัวข้อเรื่องวิจัยมีความชัดเจนและน่าสนใจ 4.57 0.56 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมและความชัดเจนของความเป็นมา

และปัญหาของการวิจัย 
4.64 0.68 มากที่สุด 

3 ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4.67 0.67 มากที่สุด 
4 ขั้นตอน/กระบวนการวิจัยมีความเหมาะสมและ

น่าเช่ือถือ 
4.55 0.78 มากที่สุด 

5 ออกแบบวิจัยรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม 4.48 0.57 มาก  
6 ขอบเขตการวิจัยมีความชัดเจน 4.46 0.78 มาก  
7 อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เป็นไป

ตามล าดับที่เหมาะสม 
4.68 0.65 มากที่สุด 

8 องค์ความรู้เป็นงานวิจัยที่ผู้เรียนสามารถสร้างใหม่
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการได้ 

4.77 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.37 มากที่สุด 
  

 จากตาราง  แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ความรู้เป็นงานวิจัยที่ผู้เรียนสามารถสร้างใหม่ร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการได ้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.77) รองลงมา ได้แก ่อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียด 
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 รูปภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ครั้งที่ 
7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
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 รูปภาพการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระแก้ว   ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ ว ชั้น 3 อาคาร
อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 



396 
 

 



397 
 

 
 



398 
 

 

 



399 
 

 
 

 
 

 รูปภาพการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
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 รูปภาพประกอบการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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สรุปการประเมนิผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
การอบรมโครงการเชิงปฏิบตัิการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสระแก้ว ปรากฏผลดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ 
              ปฏิบัติหน้าที ่
 

 

 จากตารางที่ 33  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.56) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 44.44) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 74.07) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 70.37   

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 15 55.56 
        หญิง 12 44.44 

รวม 27 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
        ปรญิญาตร ี 7 25.93 
        สูงกว่าปริญญาตร ี 20 74.07 

รวม 27 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  19 70.37 
        ครู/อาจารย ์ 8 29.63 
        อื่น ๆ  -  - 

รวม 27 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี ้
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
 

ตารางที่ 34  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถาน
ประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (n = 27) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1 หัวข้อเรื่องวิจัยมีความชัดเจนและน่าสนใจ 4.78 0.42 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมและความชัดเจนของความเป็นมา

และปัญหาของการวิจัย 
4.67 0.48 มากที่สุด 

3 ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4.81 0.40 มากที่สุด 
4 ขั้นตอน/กระบวนการวิจัยมีความเหมาะสมและ

น่าเช่ือถือ 
4.85 0.36 มากที่สุด 

5 ออกแบบวิจัยรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม 4.67 0.48 มาก  
6 ขอบเขตการวิจัยมีความชัดเจน 4.78 0.42 มาก  
7 อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เป็นไป

ตามล าดับที่เหมาะสม 
4.63 0.49 มากที่สุด 

8 องค์ความรู้เป็นงานวิจัยที่ผู้เรียนสามารถสร้างใหม่
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการได้ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 0.44 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 34  แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ความรู้เป็นงานวิจัย
ที่ผู้เรียนสามารถสร้างใหม่ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการได ้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70)  
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 รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา”             
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ชื่อ   นายจรัส เล่ห์สงิห ์
วัน เดือน ปีเกดิ 7  มีนาคม  2504 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 340 หมู่ที่ 2  ต าบลศาลาล าดวน  อ าเภอเมือง 
   จังหวัดสระแก้ว  27000 
ที่ท ำงำนปัจจบุัน วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 
   ต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 27160 
ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
  พ.ศ. 2528 ต าแหน่ง ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
  พ.ศ. 2548 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุร ี
  พ.ศ. 2554 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร ่
  พ.ศ. 2556 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน  าเย็น 
  พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ประวัติกำรศึกษำ  
  พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
   วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
  พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต ้       
  พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  พ.ศ. 2543 ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รำงวัลที่ได้รับ 
  พ.ศ. 2559 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่มจีรรยาบรรณดีเด่น” ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  พ.ศ. 2560 รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  พ.ศ. 2561  รางวัลเป็นผู้บริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
  พ.ศ. 2562 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ าปี 2562 
  พ.ศ. 2562 รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 
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