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บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลัง ประชารัฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจาเป็ น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็ นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปั จจัยนาเข้าของ
โครงการเกี่ ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ความเหมาะสม
อาคารสถานที่ การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุ นโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนิ นงาน ติดตามกากับและประเมินผลนามาปรับปรุ งและ
พัฒนา และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ความสาเร็ จของการดาเนิ นงานพัฒนา
ทักษะอาชีพ ดังนี้ 4.1) คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 4.2) พฤติกรรมการสอน
ของครู ในการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน 4.3) ทัก ษะ
อาชี พ ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 และ 4.4) ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชนที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการ
พัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี รายได้ร ะหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู จานวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จานวน 108 คน
กลุ่มตัวอย่างผูป้ กครอง จานวน 108 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน
และกลุ่มตัวอย่างเครื อข่ายชุ มชน จานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือ โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18 ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับอยู่ระหว่าง
0.75 – 0.91 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)

ข
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็น
ของครู และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่ มที่ ประเมิ นมี ความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสู งสุ ด (  = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่
กลุ่มครู ( = 3.94,  =.25) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัยนาเข้า
ตามความคิดเห็ นของครู โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41,  = 0.07)
คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่าย
ชุ มชน โดยภาพรวมพบว่า ทุกกลุ่มที่ ประเมิน มี การปฏิบตั ิและคุณภาพ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.52, = 0.11) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน (  = 4.51, S.D.= 0.12) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
ส่ วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.46, S.D.= 0.12) อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการ ได้แก่
4.1 ระดับคุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน หลังการพัฒนาพบว่า ทุกกลุ่มที่
ประเมิ นอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า กลุ่ มครู มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
(= 4.52,  = 0.11) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(  = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรี ยน
และกลุ่มเครื อข่ายชุ ม (  = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวม
เฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.2 ระดับคุ ณภาพของพฤติกรรมการสอนของครู ในการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนและผูป้ กครอง โดยภาพรวมพบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม

ค
กลุ่มที่ประเมิ น พบว่า กลุ่ มนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.49, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง (  = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยทั้งสองกลุ่มที่
ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.3 ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง โดยภาพรวมพบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.46,
S.D. = 0.16) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.4 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน ครู ผู้ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 โดยภาพรวมพบว่า ทุ ก กลุ่ ม ที่ ป ระเมิ นมี ระดับ ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก – มากที่ สุ ด
เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ มผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.59, S.D. = 0.08) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน
(  = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ กลุ่มครู (= 4.42,
 = 0.25) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญในการรวมพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุ มชน
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
1.2 โรงเรี ย นควรให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและสร้ า งความตระหนัก ให้ แก่ นัก เรี ย น ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชน เครื อข่ายชุ มชน ถึ งความสาคัญในการพัฒนา
พัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุ กฝ่ าย
เพราะจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
1.3 การดาเนินกิจกรรมควรดาเนินการอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ และควรประเมินผลผลิต
ด้านทักษะอาชีพของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อดูการพัฒนาและเสริ มแรงสร้างขวัญกาลังใจ ตลอดจน
แนวโน้มในการต่อยอดเพื่อเป็ นอาชีพในโอกาสต่อไป

ง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน เช่น ด้านการตลาด การบรรจุหีบห่อที่สวยงามและมีมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.2 ควรศึ กษาทักษะอาชี พของท้องถิ่ นหรื อชุ มชนดั้งเดิ มเพื่ออนุ รักษ์ไว้และพัฒนาสู่
ความเป็ นสากลหรื อสิ นค้าโอทอป

จ
The Report of the Evaluation of Professional Skills Development Project for earning
income during student’s study by using Strategy “Palang Pracharat
(Power of People)”, Takhriawittayakom School, Academic Year 2017
Reporter:
Miss. Wanida Maiprom
Position:
Director of Sathingprawittaya School
The Office of Secondary Educational Service Area, Region 16
Reported Year: 2017
Title Name:

Summary
The purpose of this report is to 1) evaluate the environment of this project which is the need,
the suitability of the objectives, the compliance with the policy of the original affiliation and the
possibility of the project. 2) evaluate the input factors of the project regarding the personal availability,
the adequacy of budget, the equipment, the appropriateness of buildings, management and the agencies
that support the project. 3) evaluate the operational process of the project regarding the planning, the
implementation, monitoring and evaluation, improvement and development. 4) evaluate the project
output consisting of the success of professional skills development activities as follows: 4.1) the quality
of professional skills development for earning income during student’s study by using strategy “Palang
Pracharat”, Takhria Wittayakom School, academic year 2017. 4.2) the teaching behavior of teachers in
promoting professional skills development for earing income during student’s study. 4.3) the
professional skills of students in Takhria Wittayakom School, academic year 2017. 4.4) the satisfaction
of students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community network towards the
implementation of professional skills development project for earning income during student’s study
using strategy “Palang Pracharat” in Takhria Wittayakom School, academic year 2017. The target groups
used in this report consisted of the population groups and sample groups as follows: 15 teachers, sample
group of students in total of 108, sample group of parents in total of 108, sample group of the Basic
School Board Committees in total of 7 persons., and sample group of community networks in total of 15
persons. The tools used in this analysis can be divided in two types. First, the questionnaires which are a
five-level estimation scale in total of 7 issues. Every issue can be checked by using SPSS Version 18
program. Each issue is shown the confidence value between 0.75-0.91 by using mean and standard
deviation and percentage.
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Evaluated Results
1. The assessment result of professional skills development project for earning income
during student’s study by using the strategy “Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school,
academic year 2017 was focused on environment according to teacher group and the Basic School
Board Committee group. There were found that both evaluated groups were appropriated in high
level with the average total score of 15 which was passed the assessed criteria set. The Basic School
Board Committee group had the highest average score of opinions ( X =4.04, S.D.=0.14) in high
level, followed by the teacher group (= 3.94, = 0.25) in the same level as well.
2. The assessment result of professional skills development project for earning income
duringstudent’s class focused on input factors according to teachers’ opinions can be totally found
that the appropriate score was in high level (= 4.41, = 0.07) which shown the average score of
15 that passed the evaluated criteria set.
3. The assessment result of professional skills development project for earning income
during student’s study by using the strategy “Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school,
academic year 2017 focused on the process according to the opinions of students, teachers, parenets,
the Basic School Board Committees and the community networks, it can be found that overall every
evaluated group showed high to the highest level of practice and quality with an average score of 20
which was passed the evaluated criteria set. Teacher group was the highest average score (= 4.52,
= 0.11) in the highest level as well. For the Basic School Board Committee group, it was shown
the lowest average score ( X =4.46, S.D.=0.12) in high level.
4. The assessment result of operational process of the project can be described as follow:
4.1 The quality level of professional skills development project for earning income
during student’s study by using strategy “ Palang Pracharat”, Takhria Wittayakom school, academic
year 2017, according to the opinions from students, teachers, parents, the Basic School Board
Committees and the community networks after the project was developed, and it can be explained
that every group of assessment had high and the highest score. When considering each evaluated
group, it can be described that the teacher group were the highest average score (= 4.52, = 0.11)
as the highest level. The second group was the Basic school Board Committee group ( X =4.51,
S.D.=0.14) in highes laverage score. There were two groups that had the same lowest average score,
student and community network groups ( X =4.48, S.D.=0.10) which shown the score in high level. In
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short, every assessment group had the average score of 10 which was passed the assessed criteria set
accordance with the hypothesis.
4.2 The quality level of teaching behavior of teachers in order to support the professional
skills development project for earning income during student’s study, Takhria Wittayakom school,
academic year 2017, according to the opinions of students and parents can be shown that the overall
picture from these two evaluated groups had high level. When considering each evaluated group, the
student group seemed to have the highest average score ( X =4.49, S.D.=0.11) in high level, followed by
parent group ( X =4.48, S.D.=0.13) in the same level as well. Both evaluated groups had the average
score of 15 which passed the assessed criteria set accordance to the hypothesis.
4.3 The professional skills for earning income during student’s study, Takhria
Wittayakom school, academic year 2017, according to the opinions of teachers and parents can be
concluded that both evaluated groups had high level. When considering each evaluated group, the
parent group was the highest average score ( X =4.46, S.D.=0.16) in high level, followed by teacher
group (= 4.41, = 0.22). These two evaluated groups had the average total score of 15 which was
passed the assessed criteria set accordance to the hypothesis.
4.4 The assessment result of satisfaction of students, teachers, parents, the Basic
School Board Committees and the community networks towards the implementation of professional
skills development project for earning income during student’s study by using strategy “ Palang
Pracharat”, Takhria Wittayakom school, academic year 2017 can be shown that overall every
assessed group had the satisfaction level in high to the highest level. When considering each
assessed group, it can be found that the parent Group and the Basic School Board Committee group
had the highest average score ( X =4.59, S.D.=0.08) in the highest level, followed by the community
network group ( X =4.51, S.D.=0.19) in the highest level. The teacher group seemed to have the lowest
average score (= 4.42, = 0.25) in high level. Every assessed group had the average score of 10
which was passed the evaluated criteria set accordance to the hypothesis.

ซ
Suggestions:
1. Proposal suggestions for applying this assessment results.
1.1 The school should pay more attention to the integration of public power including
public, private and community sectors in order to participate in systematic and continuous
educational development.
1.2 The school should provide knowledge, understanding and raising awareness for
students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks in order
to realize the importance of developing professional skills for earning income during student’s
study. This is required the participation of all parties because it will help students to earn income
while they are studying. Hence, they can take care of themselves and lighten the burden of their
family.
1.3 The activities in school should be carried out consistently. The school should
continuously evaluate the students’ professional skills in order to see the development and reinforce
morale as well as the tendency to grow as a career.
2. Suggestions for further research
2.1 There should be studied the factors or elements that affect to the professional
skills for earning income during student’s study such as marketing, packaging in order to add value
to the standard.
2.2 There should be studied the local professional skills or traditional communities to
preserve and develop into global or OTOP (One Tumbon, One Product) products.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วง
ได้ดว้ ยความกรุ ณาของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้ความอนุ เคราะห์ ช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึ กษา และ
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือ ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ รศ.สุ เทพ สันติวรานนท์ รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาการประเมินผล
และวิจยั มหาวิทยาลัยทัก ษิณ นางชนิ ดา วิสะมิ ตนันท์ อดี ตศึ ก ษานิ เทศก์ วิทยฐานะเชี่ ย วชาญ
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 16 นายวัฒนา ถนอมศัก ดิ์ ผูอ้ านวยการวิท ยฐานะ
เชี่ ย วชาญ โรงเรี ย นมหาวชิ ราวุธ จังหวัดสงขลา ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 16
นางวรรณี เสื อสิ งห์ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ โรงเรี ยนสามแยกบ้านเนี ยง(สิ ทธิ พนั ธ์อนุ กูล)
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 และ ดร.ปรี ชา เวชศาสตร์ ผูอ้ านวยการ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือ และให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครื อข่า ยชุ มชน โรงเรี ย นตะเครี ยะวิท ยาคม ที่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อและความสะดวกในการเก็บ ข้อมูล
เพื่อการวิจยั เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครื อข่ายชุ มชน โรงเรี ยนคลองแดนวิทยา และโรงเรี ยนสทิ งพระชนู ปถัมภ์ ที่ ให้ความร่ วมมื อและ
ความสะดวกในการทดสอบเครื่ องมือเพื่อการประเมินโครงการเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุ ณ ท่า นที่ ไม่ไ ด้ก ล่ าวนาม ที่ กรุ ณาให้ก าลังใจ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ผูร้ ายงาน
มาโดยตลอด
คุ ณค่า ประโยชน์ คุ ณงามความดี ท้ งั หลายที่ ไ ด้รับจากรายงานประเมิ นโครงการในครั้ ง นี้
ผูร้ ายงานขอมอบเป็ นกตัญญู ก ตเวที แด่ บิดา มารดา และบุ รพาจารย์ที่ เคยอบรมสั่ งสอน รวมทั้งผูม้ ี
พระคุณทุกท่าน ที่ให้ความรู ้ ประสบการณ์ สติปัญญา ที่เป็ นเครื่ องนาพาชี วิตเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วนิดา ไหมพรม
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน( N = 15) ............................................ 137
แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของการประเมิน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 7) ...................................................................................... 140
สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านสภาพแวดล้อม จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ................. 143
แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความเหมาะสมเพียงพอ
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านปัจจัยนาเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน (N = 15) ................ 145
สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านปัจจัยนาเข้า ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามกลุ่มประเมิน ค่าน้ าหนัก
และเกณฑ์การประเมิน ........................................................................................................ 148
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แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพ ของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 108) .................................. 149
แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน (N = 15) ............................................... 153
แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 108) .................................. 157
แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 7) ........................................................................................... 161
แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 15) ......................... 165
สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านกระบวนการ จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ............. 169
แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
นักเรี ยน โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108) ...................................................................... 173
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16 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมและรายข้อ (N = 15) ........................................................................................ 177
17 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต
เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108) ................................. 181
18 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายข้อ ( n = 7) ............................. 185
19 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
เครื อข่ายชุมชนโดยภาพรวมและรายข้อ (n = 15) .............................................................. 189
20 สรุ ปผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก
และเกณฑ์การประเมิน ...................................................................................................... 193
21 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวมและรายข้อ
( n = 108) .......................................................................................................................... 194
22 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108) ................................. 197
23 สรุ ปผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และ
เกณฑ์การประเมิน ............................................................................................................. 200
24 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมิน ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมและรายข้อ (N = 15) ..................................................................................... 201
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25 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต
เกี่ยวกับทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็น
ของผูป้ กครองโดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108) ............................................................. 204
26 สรุ ปผลการประเมิน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน .................... 206
27 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
(n = 108) ........................................................................................................................... 207
28 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
(N = 15) ............................................................................................................................ 209
29 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
(n = 108)......................................................................................................................................................... 211
30 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (n = 7) ................................................................. 213
31 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของเครื อข่าย
ชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
(n = 15) ............................................................................................................................. 215
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32 สรุ ปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ........... 217
33 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามกลุ่มผู ้
ประเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน .................................................................... 218
34 แสดงการกาหนดค่าน้ าหนักแต่ละประเด็นและตัวชี้วดั ของโครงการ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ....... 326
35 สรุ ปการกาหนดค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วดั แต่ละประเด็น
การประเมิน ....................................................................................................................... 327
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒ นาประเทศไทยในช่ ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560- 2564) อยูใ่ นห้วงเวลาของการปฏิ รูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสม
มานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและเชื่ อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นการแข่งขัน
ด้า นเศรษฐกิ จ จะเข้ม ข้นมากขึ้ น สั ง คมโลกจะมี ค วามเชื่ อมโยงใกล้ชิ ดกันมากขึ้ นเป็ นสภาพ
ไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ ยนแปลง อย่างรวดเร็ วและจะกระทบชี วิตความ
เป็ นอยู่ในสังคมและการดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จอย่างมาก ขณะที่ ประเทศไทยมีขอ้ จากัด
ของปั จจัยพื้นฐานเชิ งยุทธศาสตร์ เกื อบทุ กด้านและจะเป็ นอุ ปสรรคต่ อการพัฒนา ที่ ชัดเจนขึ้ น
ช่ วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 นับ เป็ นจัง หวะเวลาที่ ท ้า ทายอย่า งมากที่ ป ระเทศไทยต้องปรั บ ตัว
ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่ งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็ น
ปั จ จัย หลัก ในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาในทุ ก ด้า นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน
ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีขอ้ จากัดหลายด้าน
อาทิคุณภาพคนไทยยังต่า แรงงานส่ วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ ององค์ความรู ้ ทักษะและทัศนคติ สังคม
ขาดคุณภาพและมีความเหลื่ อมล้ าสู งที่เป็ นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่ สังคมสู งวัยส่ งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี
2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในสิ้ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่ อมโทรมอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นทั้งต้นทุนในเชิ ง
เศรษฐกิ จและผลกระทบร้ ายแรงต่อคุ ณภาพชี วิตประชาชน ในขณะที่การบริ หารจัดการ ภาครัฐ
ยังด้อยประสิ ทธิ ภาพ ขาดความโปร่ งใส และมีปัญหาคอร์ รัปชันเป็ นวงกว้าง จึงส่ งผลให้การผลักดัน
ขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาไม่ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เต็ ม ที่ บางภาคส่ ว นของสั ง คมจึ ง ยัง ถู ก ทิ้ ง อยู่ข้างหลัง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2560 : 1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ 1–11 ที่ ผ่า นมา ประเทศไทยประสบ
ความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ ว พ้นจากการถูกจัดให้
เป็ นประเทศที่ ยากจน แต่การเติ บโตทางเศรษฐกิ จดังกล่ าวนั้น เป็ นเพียงแค่การเจริ ญเติ บโตใน
ลักษณะของภาพรวมภายนอกที่ ยังขาดความสมดุลของการพัฒนาที่แท้จริ ง เพราะปั ญหาความ
ยากจนยังคงมีอยูแ่ ละขยายวงกว้างมากขึ้น มีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้การกระจายความ
เจริ ญระหว่างชนบทกับเมือง และการกระจายผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมแสดงให้เห็นถึง
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การพัฒนาที่ลม้ เหลว และไม่ยงั่ ยืนคือ มีเศรษฐกิจที่ดีแต่สังคมมีปัญหา คุณภาพชีวิตของประชาชน
ต่าลง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 11)
ดังนั้นแนวคิดในการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ยึดหลักการ เป้ าหมายและ
แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรี ยน วัยทางาน และ
ผูส้ ู งอายุมีโอกาสในการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต เพื่อให้แต่ละบุ ค คลได้พฒั นาตามความ
พร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสู งสุ ด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
ดารงชีวติ และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทางานเพื่อการประกอบอาชีพ
ตามความถนัด และความสนใจ สอดคล้องกับ ความต้อ งการของตลาดแรงงานและการพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ อันจะนาไปพัฒนาตนเอง ครอบครั ว สัง คม และประเทศชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องกาหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปะละเลย
หรื อทิ้ ง ใครไว้ข ้า งหลัง เป็ นการจัดการศึ ก ษาส าหรั บ ผูเ้ รี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย และต้องพัฒนา
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันว่า เด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยนประถมศึกษา ทุกคนสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลลัพธ์ทางการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชี วศึ กษาและอุ ดมศึ กษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสมและมี คุณภาพกาลังแรงงานที่ มีทกั ษะ
ที่จาเป็ น รวมทั้งทักษะทางเทคนิ คและอาชี พสาหรับการจ้างงาน การมี งานทาที่ ดี (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2560 : 19)
สอดคล้องกับหลัก การของแผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคต
นั้น จะต้อง ให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างทุนของประเทศที่มีอยูใ่ ห้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอใน
การขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มี
การเตรี ยมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ทักษะ
การเรี ยนรู้และการเสริ มสร้างปั จจัย แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุ ณภาพของคน โดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์
ใช้ท้ งั ในเชิ งระบบและโครงสร้ างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ จะ
เกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10)
กระทรวงศึ กษาธิ การมี นโยบายให้ทุ กสถานศึ กษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นักเรี ยนมี
ความรู้ ด้านอาชี พสามารถประกอบอาชี พได้ โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ ยากจน ขาดแคลนทุ นทรั พย์ใน
การศึ ก ษาและต้องการหารายได้ระหว่ า งเรี ยนโดยมี ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 ในการจัด การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระ การเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
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(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 19) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถ เข้าใจแนวทางการเลือกอาชี พ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ ประกอบกับรัฐบาลโดย กระทรวงศึกษาธิ การได้ให้ความสาคัญ
กับการจัดการศึกษาด้านสามัญศึกษาและอาชี วศึกษา ในสัดส่ วน 50 : 50 เพื่อต้องการให้นกั เรี ยน
สนใจเรี ยนสายอาชีพมากขึ้น โรงเรี ยนนอกจากมีการดาเนินงานเพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ยังต้องเน้นให้นักเรี ยนมี ทกั ษะวิชาชี พเพียงพอต่อการเข้าตลาดแรงงาน หรื อประกอบ
อาชี พอิสระให้สอดคล้องต่อการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อศึกษาต่อใน
ระดับสู ง ขึ้ น ซึ่ ง ในจุ ดเน้น ด้า นการให้นักเรี ยนมี ทกั ษะวิชาชี พเพีย งพอต่อการเข้าตลาดแรงงาน
การศึกษาเป็ นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการพัฒนาชาติ เนื่ องจากการศึกษาช่วยให้ประชาชนอ่านออก
เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็ น เรี ยนรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นพลเมือง และการดารงชี วิตอยูใ่ นสังคม
ตลอดจนทักษะการประกอบอาชี พและทักษะทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มความสามารถในการ
แข่งขัน ลดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในระยะยาว (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1, ม.ป.ป. : 1-4)
จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจยั และติดตามผลการใช้หลักสู ตรที่ผา่ นมา จึงเกิดการทบทวน
หลักสู ตร และนามาสู่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม
ชัดเจน ทั้งเป้ าหมายของหลักสู ตรในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน และการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ น
มนุ ษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรม มีจิตสานึ กของความเป็ นพลเมืองไทยและ
เป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
มีความรู ้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชี พ (กระทรวง
ศึกษาธิ การ, 2551 : 2) โดยได้กาหนดสาระสาหรับส่ งเสริ มด้านทักษะอาชี พไว้ในสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 การอาชี พ มาตรฐาน ง.4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์
เห็ นแนวทางในงานอาชี พ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชี พ มี คุ ณธรรม และมี เจตคติ ที่ ดีต่ออาชี พ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19)
จากที่กล่าวมาการพัฒนาทักษะอาชี พมีความสาคัญโรงเรี ยนควรจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นอาชี พ
เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ การทางานและสามารถหารายได้ระหว่างเรี ยนได้ซ่ ึ งโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคมได้นาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนสู่ โมเดล “ประเทศไทย
4.0” ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลปั จจุบนั โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้ารั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสชฺ .) จะนาพาประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนที่ มากที่ สุดใน
ประเทศ ให้หลุดพ้นจาก “โง่ จน เจ็บ” ไปสู่ ประเทศที่พฒั นาแล้ว ทั้งทางร่ างกายและจิตใจโดย
มุ่งเน้นพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของคนเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายพื้นฐานของการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ น
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เป็ นลาดับแรก เพื่อให้ประชาชน “กินดี อยูด่ ี มีความสุ ข” ชุมชนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองได้ ดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง” เหลื อกิ นเหลื อใช้ก็นาไปขาย
มีการรวมกลุ่มกันทาวิสาหกิจชุ มชนโดยชุ มชนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จากความต้องการพัฒนาของคน
ในชุ มชนเอง “การเรี ยนรู้ คือหัวใจ เป้ าหมายคือการพึ่งตนเอง” “น้ าไหลดี ไฟสว่างดี ถนนหนทางดี
สิ่ งแวดล้อมดี การศึกษาดี อนามัยดี อาชี พดี และวัฒนธรรมประเพณี ดี ” ต้องการเห็ นประเทศไทย
โดยเฉพาะชุ มชนท้องถิ่ นที่เป็ นรากหญ้าสาคัญของประเทศ เกิ ดการพัฒนาทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ควบคู่
กันไปตามภารกิจของรัฐบาลที่วา่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ขับเคลื่อนตามกลไก พลังประชารัฐ
(วงศ์สถิตย์ วิสุภี, 2560 : ออนไลน์).
แต่สภาพปั จจุบนั การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ ยวกับ การส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ
ในสภาพจริ งนั้น มีนกั วิชาการหลายท่านได้สะท้อนข้อมูลออกมา ดังเช่ น อมเรศ ศิลาอ่อน (2552)
กล่ าวว่า การศึ ก ษาในปั จจุ บนั สร้ า งคนให้ทา อะไรไม่ เป็ น เด็ก ไม่ รู้ว่า ตนเองถนัดอะไร มี ปัญหา
ในการตัดสิ นใจ ในวิชาชี พ ดังนั้นการศึ กษาควร“ฝึ กให้รู้จริ ง ฝึ กให้ทา เป็ น” เช่ นเดี ยวกับวิธี
ของประเทศเยอรมัน สอดคล้องกับ กฤษณพงศ์ กีรติกร (2552) ที่กล่าวถึงแนวคิดระบบ การศึกษา
ดั้งเดิมตามสาระของ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ว่า “นักเรี ยนสามารถออกไปประกอบอาชี พ
ได้หลายระดับตั้งแต่ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุ ดมศึกษา” ต่างจากปั จจุ บนั ที่ จะต้อง
ขึ้นบันได 12 ปี การศึกษาขั้นพื้นฐานและขึ้นบันไดอุดมศึกษาอีก 4 ปี ถึงจะไปประกอบอาชี พได้
ปั จจุ บนั คนคิ ดว่าต้องจบ อุดมศึกษา ต้องเรี ยนหนังสื อ 16 ปี จึงทางานได้โดย การศึกษาในอดี ต
สร้างคนเข้าสู่ การประกอบอาชีพได้ ทุกระดับ แต่การศึกษาในปั จจุบนั ไม่ได้เตรี ยมคนเข้าสู่ อาชีพ และ
จากตัวเลขล่ าสุ ดนักเรี ยนที่ จบชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เรี ยนต่อมัธยมปลายและอาชี วศึ กษา ประมาณ
ร้อยละ 70 ที่เหลือประมาณร้อยละ 30 ออกไปสู่ ตลาดแรงงาน ซึ่ งต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะ
กับตาแหน่ งงาน ดังนั้น การเชื่ อมโยงการมี งานทา ทักษะการทางาน น่ าจะเหมาะกับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์, 2552)
ผูร้ ายงานได้มาด ารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม สั ง กัด ส านัก งาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2557 ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริ บท
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม พบว่า โรงเรี ยน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ตาบลตะเครี ยะ อาเภอระโนด
จัง หวัดสงขลา จัดการศึ ก ษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 ปี การศึกษา 2560 มี จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
153 คน ครู จานวนทั้งหมด 15 คน ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 80
ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 20 อาชีพหลักของผูป้ กครอง คือ อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 80 อาชี พ
รั บ จ้า งคิ ดเป็ นร้ อยละ 12 อาชี พ ค้าขายคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 และอาชี พ รั บราชการคิ ดเป็ นร้ อยละ 3
จากสภาพบริ บทโดยทัว่ ไปโรงเรี ยน มี เนื้ อที่ 51 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา อยู่ห่างจากอาเภอระโนด
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ประมาณ 15 กิ โลเมตร และห่ า งจากจัง หวัดสงขลา ประมาณ 90 กิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่ใ นที่ ร าบลุ่ ม
ซึ่ งอดีตเป็ นที่นา สภาพของดินเป็ นดินเหนี ยว การคมนาคมตอนเปิ ดโรงเรี ยนใหม่ๆ ยังไม่สะดวก
เพราะถนนเป็ นถนนดิ น ในฤดู ฝนใช้งานไม่ได้ตอ้ งใช้การคมนาคมทางน้ า ตามลาคลองตะเครี ยะ
แต่ในปั จจุบนั การคมนาคมสะดวกขึ้น มีถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรี ยน เป็ นถนน ร.พ.ช. มีการใช้
รถจักรยาน จัก รยานยนต์ และรถยนต์ การเดิ นทางและการขนส่ งจึ ง สะดวกมากขึ้ น ประชากร
ส่ วนใหญ่ นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ คนในชุ ม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย มี ก ารเกื้ อ กู ล
ซึ่ งกันและกัน มีการรักษาขนบธรรมเนี ยมอันดีงาม พื้นที่ต้ งั มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ ชาวบ้านส่ วนใหญ่
รักสงบ อาชีพหลักคือการทานา เนื่องจากมีแหล่งน้ าที่เอื้อต่อการทานาและเพาะปลูก ประกอบอาชีพ
หลักคือเกษตรกรรม ได้แก่การทานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุง้ และรับจ้างทัว่ ไป การค้าขาย การทา
ขนมเพื่ อจาหน่ า ยในเทศกาลต่ างๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้รายได้ของชาวบ้านไม่ แน่ นอน เพราะรายได้
ส่ วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ฐานะทางเศรษฐกิ จ/รายได้ต่อเฉลี่ ยครัวเรื อน 30,000-40,000 บาท
ต่อปี (โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2559 : 1)
สภาพปัญหาด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
ในการจัดการศึกษาโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน การเรี ยนรู้
ด้า นอาชี พ เพื่ อ การหารายได้ร ะหว่ า งเรี ย นจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง แต่ ที่ ผ่า นมาทางโรงเรี ย น
ขาดการส่ งเสริ มทักษะอาชีพ โรงเรี ยนไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการจัด ทาหลักสู ตรการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานเพื่ อการประกอบ อาชี พ โรงเรี ยนไม่ ไ ด้ป ระสานความร่ วมมื อกับ หน่ วยงานอื่ นที่
เกี่ ย วข้อง ให้เข้า มา เพิ่ ม ศัก ยภาพในการจัดการศึ ก ษาวิชาชี พ นัก เรี ย นไม่มี รายได้ระหว่า งเรี ย น
นักเรี ยนกว่าครึ่ งของโรงเรี ยนเป็ นครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินให้ลูกมาเรี ยนมากนัก นักเรี ยน
ขาดทักษะในการดาเนิ นชี วิต นอกจากนี้ โรงเรี ยนไม่ได้ให้ความสาคัญในการจัดรายวิชาแนะแนว
เพื่อแนะนาลักษณะการทางานของแต่ละอาชี พที่สาคัญให้นักเรี ยน ขาดการประเมินบุคลิ กภาพ
ความเหมาะสมด้านอาชี พ ไม่มีขอ้ มูลการสารวจความต้องการอัตรากาลังแรงงานของท้องถิ่ น
ระดับ จัง หวัด และอ าเภอ การจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาในรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง
ความสอดคล้องกับความถนัดทางทักษะและสมรรถนะทางอาชี พ และความถนัดทางสาขาวิชาชี พ
ซึ่ งจะต้องจัดให้สอดรั บกัน และรองรั บพื้นฐาน การศึกษาต่ อ และครู ออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้
โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้เน้นไปที่บทบาทของตัวครู ยงั ใช้บทบาทที่เป็ นผูส้ อน (Teacher) ยังสอนแบบ
Passive Learning มากกว่า Active Learning ตามแนวทางการจัดทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ และด้านนักเรี ยน ไม่มีทกั ษะและสมรรถนะตามประเภทวิชาชีพ และ
สาขาวิชาชี พ นักเรี ยนที่ จบการศึ กษาและไม่เรี ยนต่อไม่สามารถเข้าอยู่ในสถานประกอบการอย่างมี
ฝี มือ ไม่สามารถไปเป็ นผูป้ ระกอบการในอาชี พอิสระได้ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากขาดประสบการณ์
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การเรี ยนรู้ การเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ไม่ได้จดั กิจกรรมชุ มนุ มที่เน้นการ
ฝึ กอาชี พ และขาดการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนเข้ามาพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน (โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม, 2559 : 2)
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ ยวกับปั ญหาข้างต้น โรงเรี ยนจึงได้กาหนดนโยบายเร่ งด่วน
ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 ภายใต้การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ทั้งผูบ้ ริ หาร คณะครู นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
ในฐานะผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 มีหน้าที่บริ หารจัดการกิจการของหน่วยงานสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบตั ิงาน นิ เทศ
ควบคุ ม ก ากับ ติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นการของโรงเรี ยนในทุ กๆ ด้าน ได้ตระหนัก และ
เห็นความสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีความ
เชื่ อว่าในการบริ หารงานสถานศึก ษา สิ่ งที่ สาคัญที่ สุดที่ ใ ช้ป ระกอบการตัดสิ นใจในการกระทา
หรื อไม่กระทาการใดๆ คือ ข้อมูลและสารสนเทศของกิจกรรมหรื อโครงการนั้นๆ ทั้งทางด้าน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานของ
กิ จกรรมหรื อโครงการต่ างๆ อย่างเป็ นระบบ จาเป็ นต้องมี การประเมิ นโครงการ จึ งได้ร่วมมื อกัน
วางแผน และประสานความร่ วมมือ ระหว่างครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ที่ ปรึ กษา คณะกรรมการดาเนิ นงาน นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชน ในการจัดทาโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์พลังประชารัฐ โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ซึ่งโครงการจะประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยหลายประการ การที่จะทราบผลการดาเนิ นงานว่าสาเร็ จหรื อล้ม เหลวมีสิ่งใดควรปรับปรุ ง
แก้ไข จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นผลที่ เป็ นระบบ และมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่
น่าเชื่ อถือ อันจะนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาและตัดสิ นใจ และจากการที่ผปู ้ ระเมินได้ศึกษารู ปแบบ
การประเมิน พบว่า รู ปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 คือ รู ปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) เหตุเพราะเป็ นการประเมิ นที่
ช่ ว ยในการตัดสิ นใจ เป็ นการได้ข ้อมู ลอย่ างครอบคลุ ม และผลการประเมิ นครบทั้ง 4 ด้าน คื อ
การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปั จจัยนาเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตจะ
ทาให้ทราบผลสาเร็ จของโครงการว่ามีม ากน้อยเพีย งใด ตลอดจนได้ขอ้ มูลย้อนกลับไปทบทวน

7
วัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ ปั จจัย ป้ อน และผลผลิ ต เพื่ อให้ไ ด้ข้อ มู ล สารสนเทศที่ ครอบคลุ ม
เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโครงการให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
วัต ถุป ระสงค์ข องการประเมิน การดาเนิน งานโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี
รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นโดยใช้ ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม
ปี การศึกษา 2560 แบ่งเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
เกี่ยวกับความต้องการจาเป็ น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด
และความเป็ นไปได้ของโครงการ
2. เพื่อ ประเมิน ปั จจัย นาเข้า ของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ร ะหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
เกี่ ย วกับ ความพร้ อมของบุ ค ลากร ความพี ย งพอของงบประมาณ วัส ดุ อุ ปกรณ์ อาคารสถานที่
ความเหมาะสม การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
3. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน ติดตามกากับและประเมินผลนามาปรับปรุ งและพัฒนา
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนัก เรี ย น โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ประกอบด้วย การประเมินเกี่ยวกับความสาเร็ จของการดาเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพ ดังนี้
4.1 คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.2 พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.3 ทักษะอาชี พ ของนัก เรี ยนโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครื อข่ ายชุ มชนที่มี ต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่า งเรี ย น
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ
ในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานในฐานะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ได้จดั ให้มี โครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานได้กาหนดขอบเขต
ของการประเมินโครงการไว้ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้ อหา ด้านประชากร และด้านระยะเวลา ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการดาเนิ นโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนัก เรี ย น
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานในฐานะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ได้จดั ให้มีโครงการพัฒนาทักษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของ
นัก เรี ย นโดยกลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม ปี การศึ ก ษา 2560 ในครั้ งนี้
ผู้ร ายงานได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ รู ปแบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ลบี ม
(Stufflebeam. 1983 : 169 - 179) โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ได้แก่ ความต้องการจาเป็ นในการ
ดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
และความเป็ นไปได้ของโครงการ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอ
ของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริ หารจัดการ และหน่วยงาน
ที่สนับสนุนโครงการ
3. การประเมินกระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation) ได้แก่ การวางแผน การดาเนิ นการ
จัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่ คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
และความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่าย
ชุ มชนที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
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ขอบเขตด้ านประชากร และกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ประกอบด้วย
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
2. ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
3. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน
9 คน
5. เครื อข่ายชุ มชน 5 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายองค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ
เครื อ ข่ า ยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร เครื อ ข่ า ยนาอิ น ทรี ย ์บ ้า นหนองถ้ว ย
เครื อข่ายกลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านขาว และเครื อข่ายสานักงานเกษตรอาเภอระโนด
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. นักเรี ยน กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่ มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ นสัดส่ วน (Stratified Random Sampling)
โดยใช้ระดับชั้นเป็ นหน่ วยการสุ่ ม และสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random) โดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
2. ครู ศึกษาจากประชากรครู ที่ปฏิบตั ิการสอน ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
3. ผูป้ กครอง กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผปู้ กครองของ
นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
4. คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ก าหนดกลุ่ มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยยกเว้นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและผูแ้ ทนครู ได้กลุ่ มตัวอย่าง ปี การศึ กษา 2560 จานวน
7 คน
5. เครื อข่ายชุ มชน 5 เครื อข่าย กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใช้เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
เพื่อให้การประเมินโครงการครอบคลุมทุกประเด็นและมีปฏิทินการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
สามารถนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผูร้ ายงานได้กาหนดระยะเวลา
ในการประเมินโครงการพัฒนาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ดังนี้
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ระยะที่ 1 ก่อนเริ่ มดาเนิ นโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและด้านปั จจัย
นาเข้าวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2560
ระยะที่ 2 ระหว่างดาเนิ นโครงการ ประเมินด้านกระบวนการดาเนิ นโครงการ ระหว่าง
วันที่ 15-25 ธันวาคม 2560
ระยะที่ 3 หลังสิ้ นสุ ดโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิต วันที่ 12 – 31 มีนาคม 2561
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลจากการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ทาให้ได้รับประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
1. ได้ข อ้ มูล สารสนเทศด้านสภาพแวดล้อม ด้านปั จจัย นาเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิตของโครงการเพื่อเป็ นข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน นักเรี ยน คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง ชุ มชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบความก้าวหน้าของ
โครงการ เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและสามารถตัดสิ นใจดาเนิ นการและแก้ไขที่
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
2. ครู ได้ปรับพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนา
ทักษะอาชีพ
3. นักเรี ยนมีทกั ษะการทางาน พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรี ยนได้
4. ผูเ้ กี่ ยวข้องมี ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
5. ผูป้ กครอง ชุมชนได้มีบทบาทและให้การช่วยเหลือสนับสนุ นในการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าใจวิธีการดาเนินการตรงกัน จึงกาหนดนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลการจัดกระทา และนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการเพื่อตัดสิ นใจให้คุณค่าต่อโครงการและการปรับปรุ งการดาเนิ น
โครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการนาสารสนเทศ หรื อผลจากการวัดมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ที่กาหนด
2. โครงการ หมายถึง แผนงานที่มีระยะเวลาการดาเนิ นงาน งบประมาณ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย กิจกรรมที่ชดั เจน มีระยะเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดการทากิจกรรมที่แน่นอน ซึ่ งเป็ นแผนงานที่
มีจุดหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของงานไม่ใช่งานในลักษณะงานประจา ในที่น้ ี หมายถึงโครงการ
พัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
3. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิ นคุณค่าของโครงการโดยใช้สารสนเทศ
หรื อผลการวัดมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อนดาเนิ นโครงการ
ระหว่างดาเนิ นการ และหลังดาเนิ นการว่าบรรลุ เป้ าหมายหรื อไม่ มีจุดเด่น จุดด้อยของโครงการ
อย่างไร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจว่าจะปรับปรุ ง แก้ไขโครงการเพื่อดาเนิ นงานต่อไปหรื อ
ยุติการดาเนิ นโครงการในที่น้ ี หมายถึง พัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบซิ ปป์
ประเมิน 4 ด้าน คือ
3.1 ประเมิ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มของโครงการ เป็ นการประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ความต้องการจ าเป็ นในการด าเนิ นโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุ ประสงค์ ความสอดคล้อง
ด้านนโยบายต้นสังกัด และความเป็ นไปได้ของโครงการ
3.2 ประเมิ น ด้ า นปั จจั ย น าเข้ า ของโครงการเกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของบุ ค ลากร
ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริ หารจัดการโครงการ
และหน่วยงาน ที่สนับสนุนโครงการ
3.3 ประเมินด้านกระบวนการดาเนิ นโครงการเกี่ ยวกับการวางแผน การดาเนิ นการ
ติดตามประเมินผล และการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนา
3.4 ประเมิ นด้านผลผลิ ตของโครงการเกี่ ยวกับคุ ณภาพที่ ได้จากการดาเนิ นโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ได้แก่
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3.4.1 คุ ณภาพของการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
3.4.2 พฤติ ก รรมการจัด การเรี ยนรู้ ของครู ในการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
3.4.3 ทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560
3.4.4 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560
4. การพัฒนา หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้วคือการทาให้
ลักษณะเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่น้ นั จะดีกว่าลักษณะเดิมของ
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
5. ทัก ษะอาชี พ หมายถึ ง ทัก ษะพื้ นฐานที่ จาเป็ นต่ อการประกอบอาชี พ และหรื อเห็ น
ช่องทางในการประกอบอาชี พในอนาคตของนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วยทักษะพื้นฐานสาคัญ 5 ด้าน
ตามตัวบ่ ง ชี้ ที่ โรงเรี ย นก าหนด ได้แก่ ทัก ษะการท างาน ทัก ษะการแก้ปั ญหา ทัก ษะการท างาน
ร่ วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู ้ และทักษะการจัดการ
5.1 ทัก ษะกระบวนการท างาน หมายถึ ง การลงมื อท างานต่ า งๆ ด้วยตนเอง โดย
มุ่งเน้นการฝึ กฝนวิธีการทางานอย่างสม่าเสมอ โดยการวิเคราะห์งาน วางแผนการทางาน การลงมือ
ทางาน และประเมินผลการทางาน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกาหนด
5.2 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบโดยมีการสังเกต การวิเคราะห์แยกแยะปั ญหา สร้างทางเลื อกในการแก้ปัญหา และประเมิน
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกาหนด
5.3 ทักษะการทางานร่ วมกัน หมายถึง ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้มี
การวางแผนการทางานร่ วมกัน ร่ วมมือกันทางานโดยมีเป้ าหมายอันเดียวกัน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยน
กาหนด
5.4 ทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึ ง การศึ กษาหาความรู ้ เพิ่มเติ มจากหนังสื อ
วารสาร หรื อแหล่งความรู ้ออนไลน์ ฯลฯ ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกาหนด
5.5 ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการวางแผน จัดระบบงาน จัดระบบ
บุคคล มอบหมายงาน และประเมินผลงานได้ ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกาหนด
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6. รายได้ระหว่า งเรี ยน หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การที่
นักเรี ยนได้รับ จากการประกอบอาชีพในระหว่างเรี ยน
7. กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่แยบยลของผูบ้ ริ หารในการดาเนินการพัฒนาเพื่อให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะประกอบอาชีพให้สาเร็ จ
8. พลัง ประชารั ฐ หมายถึ ง ความร่ วมมื อของผูเ้ กี่ ย วข้องจากทุ ก ภาคส่ วน ครอบคลุ ม
องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรี ยน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
9. กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” หมายถึง วิธีการที่แยบยลของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาเพื่อให้
นักเรี ย นเกิ ดทักษะอาชี พ โดยอาศัย ความร่ วมมื อจากทุ ก ภาคส่ วนไม่ว่า จะเป็ นผูป้ กครอง ชุ มชน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรี ยน สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 มีรายละเอียดของเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
1.1 ความหมายของการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
1.2 ความสาคัญของการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
1.3 แนวคิดในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
1.4 แนวทางในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
2. กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
2.1 ความหมายกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
2.2 ความสาคัญกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
2.3 แนวคิดในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
2.4 แนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
3. ปั จจัยที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
4.2 ความสาคัญของการประเมินโครงการ
4.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
4.4 ประเภทของการประเมินโครงการ
4.5 รู ปแบบของการประเมินโครงการ
4.6 รู ปแบบของการประเมินโครงการรู ปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model)
5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์
5.1 ความหมายของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
5.2 ความสาคัญของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
5.3 หลักการของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
5.4 กระบวนการของบริ หารเชิงกลยุทธ์
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6. เครื อข่ า ยการมี ส่ วนร่ วมพลังประชารั ฐ ในการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6.1 ความหมายของเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
6.2 ความสาคัญของเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
6.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
6.4 บทบาทการมีส่วนร่ วมของ “พลังประชารัฐ” ในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
7. องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
7.2 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
7.3 การวัดประเมินความพึงพอใจ
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8.1 งานวิจยั ในประเทศ
8.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดการศึกษาด้ านทักษะอาชีพ
1.1 ความหมายของการจัดการศึกษาด้ านทักษะอาชีพ
มีนักวิชาการและนัก การศึ กษาได้ใ ห้ความหมายของการจัดการศึ กษาด้านทัก ษะ
อาชีพที่น่าสนใจ ไว้ดงั นี้
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2557 : ออนไลน์) หมายถึง ความชานาญ ซึ่ งมาจากคา
ภาษาอังกฤษว่า skill นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทาพจนานุ กรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัย ยังได้
ขยายความของคาว่า ทักษะ (skill) มากขึ้นว่า หมายถึง ความชานาญหรื อความสามารถในการกระทา
หรื อการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นทักษะด้านร่ างกาย สติปัญญา หรื อสังคม ที่เกิดขึ้นจากการ
ฝึ กฝน หรื อการกระทาบ่อย ๆ เช่ น ครู มีทกั ษะการใช้คาถาม การนาเข้าสู่ บทเรี ยน การใช้สื่อการสอน
นักเรี ยนมีทกั ษะ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การคิดคานวณ หรื อทักษะทางสังคม ทักษะที่จะทาให้บุคคล
ประสบความสาเร็ จในการดาเนินชีวิตและการทางาน โดยรวมแล้วประกอบด้วย สมรรถนทักษะ (hard
skill) และจรณทักษะ [จะระนะ-] (soft skill) บุคคลที่มีจรณทักษะ จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานได้ดี ส่ วนบุคคล
ที่มีสมรรถนทักษะ จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานได้เก่ง
สหพัฒน์ ทิพยมาศ (2561 : ออนไลน์) สรุ ปความหมาย ทักษะ หมายถึง ความชัดเจน
หรื อความสามารถของบุคคลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นทักษะทางด้านร่ างกาย สติปัญญาและ

16
สังคม เกิดขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การสอนและการจัดการ ตัวอย่าง
การใช้ทกั ษะ เช่น ครู มีทกั ษะการใช้คาถาม การนาเข้าสู่ บทเรี ยน การใช้สื่อการสอน นักเรี ยนมีทกั ษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดคานวณ หรื อทักษะทางสังคม
คลังความรู้ออนไลน์ (2560 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมาย ทักษะ และ อาชี พ ไว้ ดังนี้
ทักษะ หมายถึง ความชัดเจน และความชานิชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งบุคคลสามารถสร้างขึ้น
ได้จากการเรี ย นรู ้ ได้แก่ ทัก ษะการอาชี พ การกี ฬ า การท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น การอ่ า น การสอน
การจัดการ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
อาชีพ หมายถึง การทางานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรู ปของรายได้เพื่อบุ คคลนาไป
ดารงชี พทั้งของตนและครอบครัว งานที่ทานั้นต้องเป็ นงานที่สุจริ ต ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่สังคม
โดยส่ วนรวม โดยไม่ทาให้ตนเอง และผูอ้ ื่นเดือดร้อน
อาชี พ หมายถึ ง งานหรื อการท ามาหากิ น ท าธุ รกิ จ ตามความชอบหรื อความถนัด
ได้ค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้าง หรื อเงินเดือน ตัวอย่างของอาชี พ เช่ น อาชี พค้าขาย พนักงาน ลูกจ้างรายวัน
เจ้าของธุ รกิ จตนเองที่ ไม่ได้ทางานเกี่ ยวกับวิชาชี พ ไม่ตอ้ งสอบเพื่อขอใบอนุ ญาต หรื อใบประกอบ
ตามที่กฎหมายรองรับ
นันทวัน จันทร์ ก ลิ่ น (2557 : 27) กล่ า วว่า การเรี ย นรู ้ เพื่ อสร้ างทัก ษะการท างาน
สาหรับเยาวชนคนรุ่ นใหม่เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นที่ครู ตอ้ งได้รับพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพชี วิตใน
ด้านทักษะชี วิตที่ ดี ทักษะชี วิตจะช่ วยให้คนเรารู ้ จกั เจตคติ และทัก ษะ ซึ่ งจะสามารถจัดการกับ
ปั ญหารอบๆ ตัวให้อยู่รอดในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข โดยเรี ยน
ตามพัฒนาการของ สมอง ครู จะต้องเรี ยนรู้วิธีการออกแบบการเรี ยนรู้แบบ PBL ให้แก่ศิษย์แต่ละ
กลุ่ มอายุและตามพัฒนาการของสมองเด็กแต่ละคน ทักษะที่ สาคัญดังกล่ าว ประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรั บตัว การริ เริ่ ม สร้ างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้าม
วัฒนธรรม การเป็ นผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิต ภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ
สรุ ปได้ว่า การจัดการศึ กษาทักษะอาชี พ หมายถึ ง การจัดการศึกษาให้ ความรู้ ความ
ชานาญ กระบวนการ และความสามารถอย่างชัดเจน ในการดาเนินการงานด้านอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรื อ
หลากหลายอาชีพที่สนใจ นับตั้งแต่การวางแผน ขั้นตอน วิธีการ การจัดการ การลงมือทา การตัดสิ นใจ
การควบคุมดูแล การตลาด ตลอดจนการติดตามผล เพื่อให้สามารถดาเนินการจนได้ผลผลิตหรื อบริ การ
ที่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
1.2 ความสาคัญของการจัดการศึกษาด้ านทักษะอาชีพ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึ กษาด้านสามัญศึ กษาและ
อาชี วศึกษาในสัดส่ วน 50 : 50 เพื่อต้องการให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนสานอาชี พมากขึ้น เมื่อนักเรี ยน
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เรี ยนจบแล้ ว สามารถมี ง านท าทัน ที ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการสนองนโยบายดัง กล่ า ว ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและเห็ นความสาคัญในการลดช่ องว่างและความ
แตกต่า งของบุ คคลในสังคมเพื่อพัฒนาประชากรในวัยเรี ยนด้วยการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุ มทั้ง สายสามัญและสายอาชี พ (สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลาพูน เขต 1,
ม.ป.ป. :1-4)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรี ลกั ษณ์ รัตนาพันธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การมี
อาชี พ เป็ นสิ่ งที่สาคัญในวิถีชีวิตและการดารงชี พในปั จจุบนั เพราะอาชี พเป็ นการสร้ างรายได้เพื่อ
เลี้ ย งชี พ ตนเองและครอบครั ว อาชี พ ก่ อให้เ กิ ดผลผลิ ต และการบริ ก าร ซึ่ งสนองตอบต่ อ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและที่สาคัญคือ อาชี พมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความสาคัญ
ของอาชี พ จึ ง เป็ นฟั น เฟื องส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนส่ ง ผลถึ ง ความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ
การจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ “อาชีพ” จึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการจัดการ
เรี ยนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาในการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนที่จะเลือก
การประกอบอาชี พของตนเองต่อไปในอนาคต ในที่น้ ี จะกล่าวถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้
การอาชี พใน 2 ประเด็น คือ ความสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้การอาชี พในระดับ
บุคคล และความสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้การอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน
ซึ่ งจะเสนอไว้ตามลาดับดังนี้
1. ความสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้สาระการอาชี พในระดับบุคคล
ประกอบด้วย
1.1 ความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้การอาชีพที่มีต่อผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ ดังนี้
1) ท าให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความส าคั ญ ของ
อาชีพ ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั อาชีพต่าง ๆ ที่มีอยูโ่ ดยเฉพาะอาชีพในชุมชน
2) ทาให้ผูเ้ รี ยนรู้จกั ตนเองในด้านของความสามารถและความสนใจใน
การประกอบอาชีพในอนาคต
3) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะพื้นฐานในการทางาน ได้แก่ มีทกั ษะในการทางาน
มีทกั ษะในการจัดการ การแก้ปัญหา การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้
4) ทาให้ผูเ้ รี ย นเป็ นผูม้ ี คุณธรรมที่ จาเป็ นต้องใช้ใ นการประกอบอาชี พ
ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ
1.2 ความส าคัญ ของการจัด การเรี ย นรู ้ ส าระการอาชี พ ที่ มี ต่อ ผูป้ กครอง การ
จัดการเรี ยนรู ้การอาชีพมีความสาคัญต่อผูป้ กครองนักเรี ยน ดังนี้
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1) ทาให้ผปู้ กครองได้ทราบถึงพัฒนาการด้านความสามารถในการทางาน
และความสนใจในการประกอบอาชี พในอนาคตของผูบ้ ุ ตรหลานที่ อยู่ในปกครอง ซึ่ งเป็ นข้อมูล
สาคัญที่จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของบุตร
หลานได้อย่างดี
2) ผูป้ กครองได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องงานอาชี พโดยทางอ้อมจากการมี
ส่ วนร่ วมในการช่วยเหลือให้เกิดการเรี ยนรู ้ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของบุตรหลานตามที่โรงเรี ยน
กาหนด เช่น การประเมินการปฏิบตั ิงานและประเมินชิ้นงานของนักเรี ยน การรายงานพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตนในช่วงที่นกั เรี ยนอยูท่ ี่บา้ น เป็ นต้น
3) การจัดการเรี ยนรู ้การอาชี พของสถานศึกษาส่ วนใหญ่จะมีการขยายผล
การจัดกิ จกรรมสู่ ผปู ้ กครองและชุ มชน ได้แก่ การจัดการฝึ กอาชี พในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็ นการ
ให้บริ การแก่ ชุม ชนที่ ทาให้ผูป้ กครองและบุ ค คลต่ างๆที่ อยู่ใ นชุ มชนมี ค วามรู ้ และทัก ษะในการ
ประกอบอาชี พและยังสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พก่อให้เกิดรายได้เสริ ม ซึ่ งจะส่ งผลให้
สถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีข้ ึนได้อีกทางหนึ่ง
4) การจัดการเรี ยนรู ้การอาชี พที่สถานศึกษาจัดขึ้นนั้น จะมีการให้ผเู ้ รี ยน
ได้เยี่ย มชมหรื อสั ง เกตการปฏิ บตั ิ จากผูร้ ู ้ ผูช้ านาญในแต่ ละสาขาอาชี พ ที่ กาหนดไว้ในหลัก สู ตร
การจัดประสบการณ์ ในลักษณะนี้ นิยมเชิ ญภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่อยู่ในชุ มชนเป็ นวิทยากรพิเศษให้
ความรู ้ แก่ ผูเ้ รี ยนซึ่ งอาจเป็ นผูป้ กครองนักเรี ยนหรื อบุคคลในชุ มชน การจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้
ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูป้ กครองกับครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. ความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้การอาชีพในระดับครอบครัวและชุมชน การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ สาระการอาชี พ ระดับประถมศึกษามีความสาคัญต่อครอบครัวและชุ มชน
ดังนี้
1) ช่วยส่ งเสริ มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิ กในครอบครัว การที่สถานศึกษา
จัดให้ผูเ้ รี ยนทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านอาชี พซึ่ งจะต้องมีการจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ และฝึ กฝนปฏิ บตั ิ
กิจกรรม ตลอดจนลงมือปฏิบตั ิจริ งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนาน งานบางอย่างต้องทาที่
บ้าน เช่น อาชีพด้านการถักทอ การทาเครื่ องประดับ ผูป้ กครองอาจมีส่วนร่ วมในการฝึ กหัดให้บุตร
หลานของตนที่บา้ น การได้อยูใ่ กล้ชิดกันจะทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ ผูป้ กครองและ
นักเรี ยนให้มีมากยิง่ ขึ้นได้
2) ช่วยให้บุคคลในชุมชนมีความรู ้ที่จะนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ ซึ่ งก่อเกิด
รายได้ที่จะนาไปใช้ในการดารงชีวติ ต่อไป บุคคลในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อนั เป็ นผลให้เกิด
มัน่ คงในทางเศรษฐกิจในชุมชน
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3) ก่ อให้เกิ ดความเข้มแข็งทางสั งคมระหว่างบุ คคลที่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชนการที่
บุคคลมาร่ วมรับความรู ้และฝึ กประสบการณ์ดา้ นอาชีพร่ วมกัน จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีความรักความสามัคคีกนั ระหว่างบุคคลในชุมชน
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า การจัดการศึกษาด้านทักษะอาชี พมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการ
จัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ “อาชีพ” ในการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็ นช่วงเวลา
ในการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนที่จะเลือกการประกอบอาชี พของตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งยัง
สามารถบู รณาการฝึ กทัก ษะด้า นอื่ นๆ ควบคู่ กบั การเรี ย นรู้ วิชาชี พ เพื่อเป็ นพื้ นฐานในการเลื อก
แนวทางศึกษาต่อแประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจ และถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่รัฐ มุ่งส่ งเสริ ม
เพื่อพัฒนาประเทศให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทักษะที่เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรง
1.3 แนวคิดในการจัดการศึกษาด้ านทักษะอาชีพ
หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้อง
ให้ค วามส าคัญกับ การเสริ ม สร้ า งทุ นของประเทศที่ มี อยู่ใ ห้ เข้ม แข็ง และมี พ ลัง เพี ย งพอในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มี
การเตรี ยมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ทักษะ
การเรี ยนรู ้ และการเสริ มสร้ างปั จจัยแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนาคุ ณภาพของคน โดยการน้อมนา
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมา
ประยุกต์ใช้ท้ งั ในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10)
กระทรวงศึกษาธิ การมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั เรี ยนมี
ความรู้ ด้านอาชี พสามารถประกอบอาชี พได้ โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ ยากจน ขาดแคลนทุ นทรั พย์ใน
การศึ ก ษาและต้องการหารายได้ระหว่ า งเรี ยนโดยมี ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 ในการจัด การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระ การเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลื อกรั บหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลื อกใช้วิธีการสื่ อสารที่มี ประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้ ม าใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี ก ารตัดสิ นใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยคานึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคลการจัดการปั ญหา
และความขัดแย้ง ต่ า งๆ อย่า งเหมาะสม การปรั บ ตัวให้ท ันกับ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อ กและใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ถู กต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6-7)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายด้านความสามารถ
ในการแข่งขันว่า กุญแจสาคัญในการแข่งขันในเวทีโลก คื อคุ ณภาพและสมรรถภาพของคนไทย
ทุก คน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การพัฒนาเด็ กไทยให้มี ค วามพร้ อมรองรั บ การเป็ นสั ง คมผูส้ ู ง อายุใ น
อนาคต คุ ณภาพและสมรรถภาพดังกล่าว หมายถึ งความสามารถในการอ่านเขียน การคิ ดคานวณ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และการสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและ
ภาษาของประเทศเพื่ อนบ้า น เป็ นต้น นอกจากนี้ เด็ ก ไทยควรมี ท กั ษะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ความรู ้ตามแกนตามศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวติ และทักษะอาชีพ ทักษะการเรี ยนรู้และการสร้าง
นวัตกรรม และทักษะทางข้อมูลสื่ อและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 17)
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ซุ ปเปอร์ (Super 1957, 99-108) ได้ศึกษาการเลือกอาชี พและสรุ ปรวบรวมตั้งเป็ น
ทฤษฎีการเลื อกอาชี พขึ้น โดยใช้ชื่อทฤษฎีว่า “ทฤษฎีการพัฒนาอาชี พ ” (theory of vocational
development) ซุ ปเปอร์ ใช้คาว่า “การพัฒนา” กินความหมายกว้าง ซึ่ งรวมถึง ความชอบ การเลือก
การพิจารณาตัดสิ นใจ และการเข้าประกอบอาชีพ
นอกจากนั้น ซุ ปเปอร์ (Super 1957, 185-190) ยังได้เสนอหลักเกี่ยวกับการ พัฒนา
ทางอาชีพไว้ ดังนี้
1) การพัฒนาทางอาชี พ เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ องตั้งแต่เริ่ มสนใจเลื อกอาชี พ
ไปจนถึงประกอบอาชีพได้อย่างมัน่ คงเป็ นระยะเวลานาน
2) การพัฒนาทางอาชีพ เป็ นขั้นตอน และมีระเบียบแบบแผน
3) บุคคลจะมองเห็ นความจริ งเกี่ ยวกับการเลื อกอาชี พมากขึ้น เมื่อมีอายุ เพิ่มขึ้น
นับตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยผูใ้ หญ่
4) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง เริ่ มตั้งแต่ก่อนวัยรุ่ น และ เข้าใจชัดแจ้ง เมื่อเข้าสู่
วัยรุ่ น
5) วิถีและอัตราการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลจากระดับหนึ่ งไปยังอีกระดับหนึ่ ง
มีความสัมพันธ์กบั สติปัญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จของบิดามารดา ความต้องการ
ค่านิยม ความสนใจ ทักษะ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6) แขนงอาชี พที่แต่ละบุคคลเลือกเกี่ยวกับความสนใจ ค่านิ ยม และความ ต้องการ
เลียนแบบบิดามารดา หรื อสังคมที่อาศัยอยู่ ระดับคุณภาพของการศึกษา
7) ความพอใจในงานและชี วิ ต ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความเหมาะสมของความสามารถ
ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพในงานอาชีพ
8) บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางอ้อม ซึ่ งมีบทบาทต่อการเลือก อาชีพด้วย
9) การพัฒนาทางอาชีพดาเนินไปตลอดเวลา
10) คุณสมบัติของบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ จาเป็ นสาหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ควรมีทกั ษะที่จาเป็ นหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะชี วิต และทักษะอาชี พ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญอีก
ส่ วนหนึ่ งในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น
ซึ่ งจะต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างทุนของประเทศที่มีอยูใ่ ห้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอใน
การขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว จึงต้อง “พัฒนาคน” ให้มีความ
พร้อม ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั เรี ยนมีความรู ้ดา้ นอาชี พสามารถ
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ประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและต้องการหารายได้
ระหว่างเรี ยน
1.4 แนวทางในการจัดการศึกษาด้ านทักษะอาชีพ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษาด้านทักษะอาชี พ ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กของความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มี ความรู ้ และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึ กษาต่อ และการประกอบอาชี พ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551 : 2) โดยได้กาหนดสาระการเรี ยนรู ้สาหรับส่ งเสริ มด้านทักษะอาชี พไว้ในสาระการงานอาชี พ
และเทคโนโลยี สาระที่ 4 การอาชี พ มาตรฐาน ง.4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็ น
แนวทางในงานอาชี พ ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ พัฒ นาอาชี พ มี คุ ณ ธรรม และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19)
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้กาหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชี พเป็ นวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ดา้ นอาชีพ โดยเพิ่มราย
วิชาชีพในสาระเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาและปรับสัดส่ วนเวลาเรี ยนให้ภาคปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี
ทั้งนี้ให้จดั ทาข้อตกลงกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการทางาน
ด้านอาชีพมีแนวทางดังนี้
1. การปรับโครงสร้างเวลาเรี ยนสถานศึกษาใช้โครงสร้ างเวลาเรี ยนของหลักสู ตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มรายวิชาชี พ
ในหลัก สู ตรศัก ยภาพ (สาระเพิ่ ม เติ ม ) ตามความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาและความต้องการของ
นักเรี ยน รวมทั้งปรับกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ในสาระที่เกี่ ยวกับวิชาชี พให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ ก
ประสบการณ์ จากสถานประกอบการโดยตรง และปรั บสัดส่ วนเวลาเรี ยนภาคปฏิ บตั ิ ให้มากกว่า
ภาคทฤษฎี คือ
1.1 ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น มี เ วลาเรี ย นในสาระเพิ่ ม เติ ม ไม่ น้ อ ยกว่า 200
ชัว่ โมงต่อปี
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี เวลาเรี ยนในสาระเพิ่มเติ มไม่น้อยกว่า 1,600
ชัว่ โมง
2. ขั้นตอนการดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ขั้น เตรี ย มการส ารวจความต้อ งการของตลาดแรงงาน ความพร้ อ มของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ และความสนใจของนักเรี ยนทาความตกลงระหว่างสถานศึกษา
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กับสถานประกอบการจัดให้มีการประชุ ม วางแผน กาหนดแนวทางการประชาสั มพันธ์ /การรั บ
สมัคร /การส่ งต่อที่ชดั เจนสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องจัดเตรี ยมความ
พร้อมนักเรี ยนครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.2 ขั้น ด าเนิ น การ ประสานความร่ วมมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการในการกาหนดเป้ าหมายการรั บนักเรี ยนประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการเพื่อดาเนิ นการรับสมัครการสอบคัดเลือกนักเรี ยน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
ให้ ก ับ นั ก เรี ยน ผู ้ป กครองและผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจัด บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลก ากับ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของนักเรี ยนจากสถานศึ กษาและสถานประกอบการเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนสู่
สถานประกอบการส่ ง ต่ อ นัก เรี ย นสู่ ส ถานประกอบการด าเนิ น การฝึ กประสบการณ์ ใ นสถาน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน และการตัดสิ นผลการเรี ยน
2.3 ขั้น ประเมิ น ผลประเมิ น ผลระหว่า งและหลัง การด าเนิ น การการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่ อประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
จากข้อค้นพบและสรุ ปผลรายงานผล
3. วิธี ก ารจัด การเรี ย นการสอน จัด การเรี ย นการสอนตามโครงสร้ า งหลัก สู ต ร
สถานศึกษาและจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมี
การฝึ กทัก ษะพื้ นฐานในงานอาชี พให้นัก เรี ยนเพื่ อสามารถนาไปต่อยอดในสถานประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดสมรรถนะที่สาคัญและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตร
นิ เทศ กากับ ติดตาม วัดผล ประเมินผลนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุ ปผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในปี ต่อไป
4. บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้อง
4.1 บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางอาชี พใน
อนาคตสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความสนใจของนักเรี ยน จัดให้มีการประชุ ม
วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร /การส่ งต่อที่ชดั เจนแต่งตั้ง
คณะกรรมการรั บผิดชอบ กากับ และติ ดตามการดาเนิ นโครงการประสานความร่ วมมื อระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา
ของการดาเนินงานและศึกษาความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4.2 บทบาทของครู ศึก ษาหลักสู ตรโครงสร้ าง เกณฑ์ก ารวัดและประเมิ นผล
การเรี ย น การเที ย บโอนและการจบหลัก สู ต ร จัด ท าหลัก สู ต รในการฝึ กอาชี พ ร่ ว มกับ สถาน
ประกอบการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ในการประกอบอาชีพในสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับอาชี พในสถานประกอบการเตรี ย มความพร้ อมและพัฒนาตนเองในอาชี พที่ จะส่ ง
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นักเรี ยนเข้าสู่ สถานประกอบการเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนเพื่อเข้าสู่ สถานประกอบการจัดทาแบบ
ประเมิ นผลการเรี ย น/การฝึ กงานในสถานประกอบการดาเนิ นการวัดและประเมิ นผลการเรี ย น
รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนให้กบั สถานศึกษา
4.3 บทบาทของนักเรี ยน มีหน้าที่เตรี ยมความพร้ อมในการเข้ารับการฝึ กอาชี พ
ในสถานประกอบการ และให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ
4.4 บทบาทของสถานประกอบการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง มีหน้าที่ เตรี ยม
แนวทางในการฝึ กประสบการณ์ เตรี ย มความพร้ อมสาหรั บการรั บนักเรี ย นให้คาแนะนาในการ
ปฏิ บตั ิงาน ควบคุ มดู แลการปฏิ บตั ิ งาน ร่ วมมื อในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ประเมิ นผลการฝึ ก
ประสบการณ์ให้ความคิดและเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึ กงาน
5. แนวทางการส่ งต่อนักเรี ยน สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ส่ งต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลการส่ งต่อ /ประวัติ เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (ม.ป.ป. : 5) ได้มีแนวทางในการจัด
การศึกษาด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยน โดยกาหนดเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนา 4H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้” ซึ่ งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ น
การเพิ่มเวลารู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั กลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ที่สถานศึกษาสามารถดาเนิ นการได้เป็ นหมวดหมู่ 4 หมวด 16 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน 2) สร้ างเสริ มสมรรถนะและการเรี ยนรู้ 3) สร้ างเสริ มคุ ณลักษณะและค่านิ ยม และ
4) สร้างเสริ มทักษะการทางาน การดารงชีวติ และทักษะชีวติ
สรุ ปว่า แนวทางในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ สามารถทาได้หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั
เป้ าหมาย สภาพ และบริ บท ของแต่ละสถานศึกษา หรื ออาจจะบูรณาการหลากหลายวิธีรวมกันก็ได้
เช่ น จัด ทัก ษะอาชี พ ในสาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น
กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ หรื อการส่ งเสริ มอาชีพอิสระตามความสนใจ เป็ นต้น
2. กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่ การมีรายได้ ระหว่างเรียน
2.1 ความหมายของกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ ระหว่างเรียน
วรรณิ ศา แก้วดี ชีพสุ มน รังสยาธร และนฤมล สราธพันธุ์ (2560 : 719) ได้ให้ความหมาย
ของการทางานระหว่างเรี ยน หมายถึงการทางานระหว่างการเรี ยนเต็มเวลาโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรี ยน
หรื อช่วงวันหยุดในการทางานและได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายได้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2561) การเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ อ าชี พ ของนัก เรี ย น
หมายถึง กระบวนการดาเนิ นให้นกั เรี ยนได้สารวจรู้จกั และค้นพบตนเองและอาชี พเข้าสู่ โลกของ
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การทางานตามสภาพจริ งในสถานประกอบการ แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเรี ยนรู ้ โลกของอาชี พสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์และพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
บ้านจอมยุทธ (ออนไลน์) การพัฒนาอาชี พ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชี พด้านต่าง ๆ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด การพัฒนาอาชี พมีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนา
สิ นค้าให้สามารถให้สามารถเข้าสู่ ตลาดการแข่งขัน และเป็ นที่ยอมรับของต่างประเทศ ด้านสังคม
ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะส่ งผลให้สภาพของสังคมดีข้ ึน ด้านการศึกษา ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีจะ
สามารถมุ่งส่ งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาได้ตามความต้องการการพัฒนาอาชีพจึงมีความจาเป็ นใน
การพัฒนากระบวนการผลิต และ กระบวนการตลาดโดยการนาภูมิปัญญานวัตกรรม / เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กระบวนการผลิต เป็ นการบริ หารจัดการด้านทุน แรงงาน ที่ดินหรื อสถานที่ให้เกิ ด
ผลผลิ ต ที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ด้านกระบวนการตลาดเป็ นการบริ หารจัดการด้านการตลาด
เริ่ มตั้งแต่การศึ กษาความต้องการของลูกค้า การกาหนดเป้ าหมาย การทาแผนการตลาด ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย การกาหนดราคาขาย การขาย การส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลู กค้า เพื่อนาข้อมูลมาใช้
พัฒนาอาชีพ
ไชยเชษฐ์ หัสไชโย (2556 : ออนไลน์ ) กล่ าวว่า การศึ กษาเพื่อพัฒนาอาชี พเป็ น
การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชี พของบุคคลและ กลุ่มบุคคล
ซึ่ งมี จุดมุ่งหมายในชี วิตที่ ต่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุ คคลและชุ มชนสอดคล้องกับวิถีชีวิต
โดยส่ งเสริ มการรวมกลุ่มอาชี พ สร้ างเครื อข่ายอาชี พ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ มี 4 ประเภท คือ 1) การฝึ กทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้าน
อาชี พหลักสู ตรระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการ
อาชีพ 2) การเข้าสู่ อาชีพ เป็ นการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพ 3) กลุ่มพัฒนาอาชี พ เป็ นการส่ งเสริ มความรู ้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่
มีอาชี พประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริ มาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่ การจาหน่ายมีรายได้
ยิ่งขึ้น เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการกลุ่ม 4)การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เป็ นการให้
ความรู ้ แก่กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่ ตอ้ งการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชี พและศักยภาพแก่
ตนเองและกลุ่ม การจัดการศึกษาอาชี พทั้ง 4 ประเภท เป็ นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องทั้งการ
เรี ย นรู ้ และการประกอบอาชี พ มิ ไ ด้แยกจากกันโดยเด็ ดขาด เช่ น เมื่ อเรี ย นพัฒนาอาชี พ อาจจะ
ต้องการความรู ้ ทักษะอาชีพบางอย่างที่มีเสริ มให้อาชีพที่ดาเนินการอย่างมีคุณค่ามากขึ้น
โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม (ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยนว่า
เป็ นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่นกั เรี ยนมัธยมธรรมดาไม่สามารถเสาะหา
ได้ในรั้วโรงเรี ยน ในขณะเดี ยวกันยังสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงิ นของผูป้ กครองได้ในระดับ
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หนึ่ งอีกด้วย แต่ถา้ หากจัดสรรเวลาในการทาสิ่ งต่างๆ ได้ไม่ดีหรื อขาดความรับผิดชอบ อาจทาให้
เกิ ด ผลเสี ย ในหลายๆ ด้า นได้ เช่ น ผลการเรี ย นที่ แ ย่ล ง เป็ นต้น และด้ว ยอายุ ที่ ย งั น้ อ ยการถู ก
หลอกลวง ฉ้อโกงโดยมิ จฉาชี พก็สามารถเป็ นไปได้อย่างง่ ายดายหรื อแม้แต่การขาดทุ นจากการ
ลงทุนในธุ รกรรมต่างๆ ดังนั้นการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมปลายจึงควร
ได้รับการสนับสนุ นและให้คาปรึ กษาจากผูม้ ีประสบการณ์ดว้ ย ซึ่ งจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่หา
รายได้เสริ ม ระหว่า งเรี ย นพบว่า การหารายได้เ สริ ม ระหว่า งเรี ย น มัก จะได้ก ารสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครองในระดับหนึ่งด้วย
สรุ ปได้ว่า กระบวนการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน หมายถึ ง
พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของนักเรี ยน โดยอาจจะเป็ นการทางาน
ระหว่างการเรี ยนโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรี ยน หรื อช่วงวันหยุดในการทางาน และได้รับค่าตอบแทน
เป็ นรายได้
2.2 ความสาคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่ การมีรายได้ ระหว่างเรียน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2561) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นอ้ ม
นาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้ างพื้นฐานให้แก่ นักเรี ยนและการมี งานทามี อาชี พประกอบกับ
แผนการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่ วงวัยและ
การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มีวตั ถุ ประสงค์ คือให้คนทุกช่ วงวัยในรับการพัฒนาและเสริ มสร้ าง
สภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโดยนักเรี ยนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู ้ทกั ษะอาชี พ
ทักษะชีวติ ทักษะการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานรวมทั้งมีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีจิตสาธารณะและสามารถปรับตัวร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ กระแสโลกาภิวตั น์
และส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วรุ นแรงทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเศรษฐกิ จและ
สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนตารางเห็นความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อมพัฒนาประเทศในทุก
ด้านโดยกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ขึ้น ซึ่ งปั จจัยที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
ตามยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวคือทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจะมีการเตรี ยมความรู ้ทกั ษะและคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ถูกต้องและรู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง เพื่อนักเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐานได้สัมผัสและเรี ยนรู ้อาชี พกับสถานประกอบการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถวางแผนและตัดสิ นใจเลือกเส้นทางการศึกษาประกอบอาชี พในอนาคตและสอดคล้องกับ
ความต้องการความสนใจความถนัดของนักเรี ยน ส่ งเสริ มการพัฒนาคุ ณลักษณะของนักเรี ยนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทาแนว
การเสริ มทักษะและสร้างเสริ มประสบการณ์อาชีพนักเรี ยนขึ้นเพื่อเตรี ยมคนให้มีทกั ษะและศักยภาพ
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานให้สามารถก้าวสู่ โลกแห่ งการศึกษาต่อและมีงานทา
อย่า งมี คุ ณ ภาพ การจัด เสริ ม ทัก ษะอาชี พ ระดับมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
สามารถดาเนินการได้โดยร่ วมมือกับองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการสังคมชุ มชนหรื อสถาบัน
ทางการศึกษาด้านอาชี พร่ วมกันพิจารณานาอาชี พมาจากเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้ อาชี พอย่างรั กหลายรวมถึ งการนักเรี ยนได้เสริ มสร้ างประสบการณ์ อาชี พและการถอด
ประสบการณ์ อาชี พและค้นพบความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อวางแผนศึ กษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชี พหรื อเรี ยนควบคู่ทางสายสัมพันธ์และอาชี พและเช่น
การศึกษาต่อในอุดมศึกษายาวมีเป้ าหมาย
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ต าบลหนองเม็ ก (ออนไลน์ )
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายในชีวติ ที่แตกต่างกัน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การเรี ย นรู้ อาชี พ แบบองค์รวมที่ ประชาชน ครู กศน. และผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อง
ร่ วมกันจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชน
2. การออกแบบการเรี ยนรู้ งานอาชี พตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชี พ ในรู ปแบบการฝึ กทักษะอาชี พ การเข้าสู่ อาชี พ การพัฒนาอาชี พ และการพัฒนาอาชี พด้วย
เทคโนโลยี
3. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งที่บูรณาการกับวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด
ทา จา แก้ปัญหาและพัฒนา
4. การจัด การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาอาชี พ ที่ พ ัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค คลและชุ ม ชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่ งเสริ มการรวมกลุ่มอาชี พ สร้ างเครื อข่ายอาชี พ มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ความรู ้และประสบการณ์การทาอาชี พ ภายใต้วฒั นธรรมของชุ มชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ของชุมชน เป็ นชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการและพัฒนา
โรงเรี ย นสามัค คี วิ ท ยาคม (ออนไลน์ ) กล่ า วว่ า สาเหตุ ที่ นั ก เรี ย นมัธ ยมปลาย
หารายได้เสริ มระหว่างเรี ยน ส่ วนใหญ่ตอ้ งการหาประสบการณ์และแบ่งเบาภาระทางการเงิ นของ
ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมัธยมปลายที่หารายได้เสริ มระหว่างเรี ยนอยูแ่ ล้ว เชื่ อว่าการหารายได้เสริ ม
ระหว่างเรี ยนทาให้พวกเขามีการบริ หารจัดการเวลาได้ดีกว่าปกติและมีความรับผิดชอบมากขึ้น และ
ในกรณี ของนักเรี ยนมัธยมปลายที่ไม่เคยหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าการหา
รายได้เสริ มระหว่างเรี ยนเป็ นเรื่ องที่แย่ และอยากลองหารายได้เสริ มด้วยตัวเองสักครั้ง แต่ในบาง
กรณี ผปู ้ กครองไม่เห็ นด้วยกับการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยน จึงทาให้นกั เรี ยนบางคนที่ มีความ
ต้องการอยากหารายได้ดว้ ยตนเองสักครั้งไม่มีโอกาสได้ลองทา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน “คนส่ วนใหญ่มกั จะแปลความหมายของ
วิชาอาชี พว่าเป็ นวิชาฝี มือต่างๆ แท้จริ งแล้ววิชาชี พ น่าจะหมายถึง การรู ้จกั ทามาหากินเพื่อเลี้ยงชี พ
โดยประกอบอาชี พอะไรก็ได้ที่สุจริ ต ไม่ผิด ศีลธรรม และยิง่ เป็ นการส่ งเสริ มคุณธรรม วัฒนธรรม
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ อาชีพอิสระและอาชีพรับจ้าง สาหรับ การเรี ยนการสอนวิชาอาชีพ
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษานั้นมักจะสอนให้เด็กจบไปเป็ นลูกจ้างเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งๆ ที่การสอนให้เป็ น
ลู กจ้างนั้นยากกว่าการสอนให้เป็ นนายตัวเองด้วยการประกอบอาชี พ อิ สระ เพราะอาชี พ ลู กจ้า ง
จะถูกระบุคุณสมบัติที่ใช้เวลาฝึ กฝนและเตรี ยมตัวนาน และตลาดแรงงานที่จะรับนั้นมีนอ้ ย หากทุก
คนมองว่า การทามาหากิน เป็ นวิชาที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตจริ งแล้ว การสอนวิชาอาชี พจะต้องไม่สอน
อย่างเดียว แต่ตอ้ งให้ลง มือปฏิบตั ิจริ งด้วย โดยต้องพยายาม ไม่ติดอยูก่ บั วิชาหนังสื อ แต่เอาความรู ้
ความสามารถที่ได้จากวิชาหนังสื อ มาประยุกต์ใช้กบั ชี วิตจริ งทาให้มองเหมือนคนธรรมดาทัว่ ไป
ที่ตอ้ งทามาหากิน ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนการสอน วิชาอาชี พเห็นประโยชน์ทนั ตา หากเป็ นเช่นนี้ แล้ว
การเรี ยนการสอนจะเป็ นการเรี ยนเพื่อวันนี้ มิใช่เพื่อเตรี ยม เด็ก สาหรับ 5 หรื อ 10 ปี ในอนาคต ซึ่ งยัง
มองไม่เห็นว่าสิ่ งที่เรี ยนไปแล้วจะตรงตามความต้องการของตลาด ในลักษณะนั้นหรื อไม่ การสอน
วิชาอาชีพอิสระนั้น จะเป็ นการปลูกฝังให้เด็กเป็ นนายของตนเอง ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้าง แต่เป็ น เจ้าของ
กิจการ เล็กบ้างใหญ่บา้ งตามกาลัง ในการทาจริ งควรรวมกันเป็ นกลุ่มจะได้รู้จกั การทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ได้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนวิชาชี พอิสระนั้นโรงเรี ยนจะต้องปล่อยให้กิจการเป็ นของเด็กเอง
โดยมี ครู เป็ นผูค้ อยดู แล แนะนา ไม่ใช่ เป็ นธุ รกิ จของโรงเรี ยน ซึ่ งจะทาให้เด็กไม่มีความรู ้ สึกเป็ น
เจ้าของขาดความกระตือรื อร้น และคิดไม่เป็ นว่าการทามาหากินเป็ นอย่างไร อย่างไรก็ตามการสอน
วิชาอาชี พ ไม่จาเป็ นต้องงดการสอน วิชาการการสอนวิชาการเท่าเดิม แต่การสอนวิชาอาชี พเป็ น
ส่ วนเสริ ม ซึ่ งแม้เด็กจะมุ่งเรี ยนต่อ ก็ไม่ถือเป็ นเรื่ อง เสี ยหาย กลับเป็ นการปลูกฝัง คุณธรรมให้มี
ความซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้”
สรุ ปว่า กระบวนการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน มีความสาคัญ
ต่อนักเรี ยนอย่า งยิ่ง ซึ่ งเป็ นการพัฒนาศักยภาพคนทุ กช่ วงวัยและการสร้ า งสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยมีวตั ถุ ประสงค์ คือให้คนทุกช่วงวัยในรับการพัฒนาและเสริ มสร้ างสภาพที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัยซึ่ งนักเรี ยนจะได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู ้ ทักษะอาชี พ ทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน ซึ่ งจะช่ วยให้นกั เรี ยนสามารถวางแผนและตัดสิ นใจเลื อกเส้ นทางการศึ กษาต่อ และ
ประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการความสนใจความถนัดของนักเรี ยน นอกจากนี้
ยังเป็ นการฝึ กประสบการณ์ และการมีรายได้เสริ มแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกด้วย
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2.3 แนวคิดในการพัฒนาทักษะอาชีพเพือ่ การมีรายได้ ระหว่างเรียน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2561) ได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 ในการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยน 4 ด้านดังนี้
1. มีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู ้ความเข้าใจต่อชาติบา้ นเมือง
1.2 ยึดมัน่ ในศาสนา
1.3 ความมัน่ คงในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพ้นื ฐานชีวติ ที่มนั่ คงมีคุณธรรม
2.1 รู ้จกั แยกแยะสิ่ งที่ผดิ ชอบชัว่ ดี
2.2 ปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ชอบสิ่ งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่ งที่ผดิ สิ่ งที่ชวั่
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง
3. มีงานทามีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรื อการฝึ กฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ง
ให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทาจนงานสาเร็ จ
3.2 การฝึ กฝนอบรมทั้ง ในหลัก สู ตรและนอกหลัก สู ตรต้องมี จุด มุ่ ง หมายให้
ผูเ้ รี ยนทางานเป็ นและมีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผูส้ าเร็ จหลักสู ตรมีอาชีพมีงานทาโดยสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว
4. เป็ นพลเมืองดี
4.1 การเป็ นพลเมืองดีเป็ นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครั ว สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนมี
โอกาสทาหน้าที่เป็ นพลเมืองดี
4.3 การเป็ นพลเมื อ งดี คื อ หิ น อะไรที่ ท าเพื่ อ บ้า นเมื อ งได้ก็ ต้อ งท าเช่ น งาน
อาสาสมัครงานบาเพ็ญประโยชน์งานสาธารณะกุศลให้ทาด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 29) มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ให้นกั เรี ยนมีความรู้ดา้ นอาชี พสามารถประกอบอาชี พได้ โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ยากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการศึกษาและต้องการหารายได้ระหว่างเรี ยน โดยกาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 (ม.ป.ป. :1-4) มุ่งให้ผูเ้ รี ยน
สามารถ เข้าใจแนวทางการเลื อกอาชี พ ประกอบอาชี พและดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้ ประกอบกับ
รั ฐ บาลโดย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การจัดการศึ ก ษาด้า นสามัญ ศึ ก ษาและ
อาชี วศึกษา ในสัดส่ วน 50 : 50 เพื่อต้องการให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนสายอาชี พมากขึ้น โรงเรี ยน
นอกจากมีการดาเนิ นงานเพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ยังต้องเน้นให้นกั เรี ยนมี
ทัก ษะวิช าชี พ เพี ย งพอต่ อการเข้า ตลาดแรงงาน หรื อประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ส อดคล้องต่ อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น ซึ่ งในจุดเน้น ด้านการ
ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าตลาดแรงงาน การศึกษาเป็ นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่ งใน
การพัฒนาชาติ เนื่ องจากการศึ กษาช่ วยให้ ประชาชนอ่ านออก เขี ยนได้ คิ ดวิเคราะห์ เป็ น เรี ยนรู้
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นพลเมือง และการดารงชี วิตอยู่ในสังคม ตลอดจนทักษะการประกอบ
อาชี พและทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันลดความสามารถในการ
แข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในระยะยาว
จินางค์กูร โรจนนันต์ (2559) ได้กล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์สู่นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย
พัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ และทักษะวิชาชี พเพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ตลาดงาน โดยมี การ
วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่รองรับอุต สาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ และการทางานในอนาคต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) การสอนวิชาอาชี พ
อิสระนั้น จะเป็ นการปลูกฝั งให้เด็กเป็ นนายของตนเอง ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้าง แต่เป็ น เจ้าของกิจการ
เล็กบ้างใหญ่บา้ งตามกาลัง ในการทาจริ งควรรวมกันเป็ นกลุ่ ม จะได้รู้จกั การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ได้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนวิชาชีพอิสระนั้นโรงเรี ยนจะต้องปล่อยให้กิจการเป็ นของเด็กเอง โดยมีครู
เป็ นผูค้ อย ดูแล แนะนา ไม่ใช่ เป็ นธุ รกิ จของโรงเรี ยน ซึ่ งจะทาให้เด็กไม่มีความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ
ขาดความกระตือรื อร้น และคิดไม่เป็ นว่าการทามาหากิ นเป็ นอย่างไร อย่างไรก็ตามการสอนวิชา
อาชี พ ไม่ จ าเป็ นต้องงดการสอนวิช าการ การสอนวิช าการเท่ า เดิ ม แต่ ก ารสอนวิ ช าอาชี พ เป็ น
ส่ วนเสริ ม ซึ่ งแม้เด็กจะมุ่งเรี ยนต่อ ก็ไม่ถือเป็ นเรื่ องเสี ยหาย กลับเป็ นการปลู กฝั ง คุ ณธรรมให้มี
ความซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนนั้น เป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจแนวทางการ
เลื อกอาชี พ ประกอบอาชี พและดารงชี วิตอยู่ในสังคม และเน้นให้นกั เรี ยนมีทกั ษะวิชาชี พเพียงพอ
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ต่อการเข้าตลาดแรงงาน หรื อประกอบอาชี พอิสระให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้
2.4 แนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ ระหว่างเรียน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2561) แนวทางเสริ มสร้ า งทัก ษะอาชี พ ในหลัก สู ต ร
สถานศึกษาการเสริ มสร้างอาชีพในหลักสู ตรสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถดาเนินการในวิธีการที่
หลากหลายประกอบด้วยการบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การจัดโครงงาน
อาชี พ การจัดฐานการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับอาชี พทาให้เกิ ดการปลูกฝั งลักษณะนิ สัยในการทางานเพื่อให้
นักเรี ยนพัฒนาไปสู่ การประกอบอาชีพได้ดงั นี้
1. การเสริ มทัก ษะอาชี พ ในรายวิ ช าพื้ น ฐานหลัก สู ต รแกนกลางสถานศึ ก ษา
พุทธศักราช 2551 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 922/2561 เรื่ องการปรับปรุ ง
โครงสร้ างเวลาเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และกาหนด
กรอบโครงสร้ างเวลาเรี ยนสาหรับรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาไทย สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศด้วยหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กาหนดเวลาเรี ยนของรายวิชาพื้นฐานของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนต้นจานวน 880 ชั่วโมงหรื อ 22 หน่ วยการเรี ยนต่อปี และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 3 ปี จานวน 1640 ชัว่ โมงหรื อ 41 หน่วยการเรี ยน สถานศึกษาสามารถจัด
สอนเสริ มทักษะอาชี พได้หลากหลายที่สอดคล้องกับตัวชี้ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในรายวิชา
พื้นฐานโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พซึ่ งมีมาตรฐานการเรี ยนรู ้
และตัวชี้ วดั ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรี ยนให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานและ
ประกอบอาชีพโดยตรงรวมถึงการปลูกฝังลักษณะนิสัยในการทางานให้นกั เรี ยนในลักษณะ Content
free รวมทั้งสถานศึกษาสามารถบูรณาการเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนอาชี พได้ท้ งั 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับบริ บทและความต้องการเพื่อ
พัฒนานักเรี ยนไปสู่ การประกอบอาชีพได้
2. การเสริ มสร้างทักษะอาชี พในรายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดเวลา
เรี ยนเพิ่มเติ มโดยจัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติ มหรื อกิ จกรรมเพิ่มเติ มให้สอดคล้องกับจุ ดเน้นและความ
พร้อมของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเวลาเรี ยนเพิ่มเติม
โดยจัดเป็ นรายวิช าเพิ่ ม เติ ม หรื อกิ จกรรมเพิ่ ม เติ ม ให้ส อดคล้องกับ จุ ด เน้น และความพร้ อ มของ
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสู ตรทั้งนี้ตลาดสามารถจัดเวลาเรี ยนสาหรับการเสริ มทักษะอาชี พ
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และรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นโดยระดับประถมศึกษาแต่
เวลาเรี ยนปี ละไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่เวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า 200
ชัว่ โมงหรื อ 5 หน่ วยกิจต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเวลาเรี ยน 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1,600
ชัว่ โมงหรื อ 40 หน่วยการเรี ยน ตามความพร้อมและบริ บทของสถานศึกษาความต้องการและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชี พให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิน้ นั ด้วยบริ บทความ
พร้อมสถานศึกษาที่มีความแตกต่างการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จดั ทาคลังบทเรี ยน
เสริ มทักษะอาชี พเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เก็บรวบรวมข่าวสารโรงแรมอาชี พข่าวประชาสัมพันธ์อาชี พ
พัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะจาเป็ นสาหรับอาชีพแบบวัดแววอาชีพเพื่อสถานศึกษานาไปใช้
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนอาชี พต่อไปสถานศึกษาสามารถดาเนิ นการจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชี พ
ได้หลายรู ปแบบดังนี้
1. จัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพหลักหมายให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจโดย
แต่ละรายวิชานักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีภาคปฏิบตั ิฝึกทักษะที่จาเป็ นและคุณลักษณะที่จาเป็ น
ต่ออาชีพที่สามารถจบภายในรายวิชานั้นเพื่อสารวจค้นพบความถนัดและความสนใจทางอาชี พเช่น
รายวิชาช่างขนมไทยช่างแต่งหน้าช่างถ่ายภาพเป็ นต้น
2. จัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมอาชี พให้นกั เรี ยนต่อเนื่ องเป็ นชุ ดรายวิชาแบ่งเป็ น 3 แบบ
ได้แก่
2.1 ชุ ดรายวิชามุ่งสู่ อาชี พเฉพาะเป็ นรายวิชาที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ท้ งั ภาคเสรี ภาพ
ปฏิบตั ิและฝึ กทักษะรวมถึงการเตรี ยมพลลักษณะที่จาเป็ นเฉพาะอาชี พเช่นชุ ดรายวิชาการสร้างเว็บ
เพจ1 และ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1 และ 2 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1 และ 2 เป็ นต้น
2.2 ชุ ดรายวิชาที่ เป็ นพื้นฐานทางวิชาการสู่ อาชี พ เพื่อการศึ กษาต่อในระดับที่
สู ง ขึ้ นและส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ โดยจัดให้เรี ย นต่ อเนื่ อ งเป็ นชุ ดรายวิช าเช่ นคณิ ต ศาสตร์
เพิ่มเติม 1 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม2 ชีววิทยาเพื่อสุ ขภาพ 1 ชีววิทยาเพื่อสุ ขภาพ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2ซึ่ งวิชาเหล่านี้ นกั เรี ยนสามารถนาไปสู่ การประกอบอาชี พ
อิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยนเช่นการสอนพิเศษวิชาต่างๆเป็ นต้น
2.3 ชุ ด รายวิ ช ามุ่ ง ค้น หาอาชี พ เป็ นรายวิ ช าที่ นัก เรี ย นได้เ รี ย นทั้ง ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิ บตั ิและฝึ กทักษะรวมถึ งการเตรี ยมพลทักษะที่จาเป็ นต่ออาชี พหรื อสถานศึกษากาหนดเป็ น
ชุ ด รั บ ใช้นัก เรี ย นเรี ย นสายอาชี พ ให้ ก ลุ่ ม อาชี พ เดี ย วกัน แต่ ล ะอาชี พ ใช้เ วลาเรี ย นสั้ น ๆ ภายใน
1 รายวิชา เช่ น อาชี พในกลุ่มเกษตร กลุ่มงานช่ าง กลุ่มค้ากาม เป็ นต้นจะเป็ น 3 ฐานอาชีพใน 1
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รายวิชา เช่ น อาชี พในกลุ่ ม เกษตรจะเป็ นฐานการปลู กพื ชสมุ นไพรต่ างจากการเลี้ ยงไก่ ไข่ และ
ฐานการทาปุ๋ ยชีวภาพเรี ยนประมาณ 6 สัปดาห์ต่อ 1 ฐาน
3. การจัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชี พ โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ได้กาหนดให้จดั รายวิชาเพิ่มเติมในลักษณะ Block Courses คือ การจัดรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
ที่สามารถนามาใช้เพื่อเสริ มความรู้และทักษะอาชีพบริ การให้นกั เรี ยนได้ศึกษาอาชีพที่ตนสนใจโดยจะ
เป็ นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชาที่เรี ยนต่อเนื่ องการภาคเรี ยนละ 1 รายวิชาและกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
เรี ยนในชั้นปี ใดก็ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้
รายวิชาเพิ่มเติมที่ 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ในรายวิชานี้ เป็ นการศึกษา
ค้นคว้า และสร้ า งองค์ค วามรู้ โดยนัก เรี ย นหรื อประเด็ นที่ ส นใจในการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ อาชี พ เพื่ อ
กาหนดประเด็นปั ญหาตั้งสมมติฐานค้นคว้าและแสวงหาความรู ้ จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งฝึ กทักษะ
การคิดวิเคราะห์สังเกตสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู ้โดยครู ผสู ้ อนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของนักเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมที่ 2 การสื่ อสารและการนาเสนอเป็ นการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ อง
จากรายวิชาแรกโดยการนาสิ่ งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับอาชี พในรายวิชา is1 การเขียน
รายงานหรื อเอกสารทางวิชาการและนาเสนอเพื่อถ่ายทอดข้อมูลความรู ้ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจกิจกรรมพัฒนา
นักเรี ยนการนาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม เป็ นการทากิจกรรมที่เชื่ อมโยงจากการเรี ยน is2 โดย
นักเรี ยนนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ทางอาชี พไปประยุกต์ใช้ในการทาประโยชน์ต่อสังคมใน
การจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ับความรู้เป็ นผูต้ ะหนักในความสาคัญของ
กระบวนการศึกษาค้นคว้าของตนเองเห็ นคุ ณค่าและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้การวัด
และประเมินผลรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ในการสื่ อสารและการนาเสนอต้อง
ประเมินผลการเรี ยนโดยใช้ระดับผลการเรี ยนรู ้รายวิชาตามที่สถานศึกษากาหนดและกิจกรรมการนา
องค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคมให้ว ดั และประเมินผลวางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
และสรุ ป รายงานผลการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมโดยให้ ผ ลการประเมิ น เป็ นผ่ า นไม่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลหนองเม็ก (ม.ป.ป)ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพดังนี้
1. การพัฒนาทักษะอาชีพ : สารวจความต้องการของผูเ้ รี ยนและฝึ กทักษะอาชี พใน
ลักษณะหลักสู ตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน
ในอาชี พ โดยจัดฝึ กอบรมอาชี พระยะสั้น มีชวั่ โมง.o การฝึ กอบรมประมาณ 50 ชัว่ โมง ประชาชน
ผูส้ นใจสามารถลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เสี ยค่าใช้จ่าย
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เพียงชัว่ โมงละ 1 บาท เป็ นค่าวัสดุ ฝึกในการอบรม การจัดการอบรมสามารถจัดได้ทุกสถานที่ที่มีความ
พร้อม
2. การฝึ กอบรมเพื่อเข้าสู่ อาชี พ : จัดกิ จกรรมต่อเนื่ องจากการฝึ กทักษะอาชี พหรื อ
จัดเป็ นกิ จกรรมเฉพาะ เพื่อพัฒนากลุ่ มเป้ าหมายให้สามารถคิ ด วิเคราะห์ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพ โดยจัดให้มีกระบวนการแนะแนวอาชีพที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3. การพัฒนาอาชี พ : พัฒนาอาชี พของกลุ่มเป้ าหมายในลักษณะกลุ่มพัฒนาอาชี พ
โดยจัดให้มี การรวมกลุ่ มของผูม้ ี อาชี พประเภทเดี ยวกันเพื่อร่ วมเป็ นเครื อข่ ายในการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาอาชี พ ของกลุ่ มโดยกระบวนการกลุ่ ม
(Group Process)
4. การพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี : พัฒนาอาชี พของกลุ่มเป้ าหมายด้วยเทคโนโลยี
โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้กบั กลุ่มเป้ าหมายสถานประกอบการและผูท้ ี่ตอ้ งการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนากิ จการและศักยภาพของตนเอง เช่ น การนาเทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ ม าใช้ใ นการ
พาณิ ชย์ (E-Commerce) การจัดสร้างระบบฐานข้อมูลหรื อการนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1. (ม.ป.ป). กล่าวถึงแนวทางการ
ดาเนินส่ งเสริ มอาชีพอิสระ เพื่อให้กลุ่มสนใจงานอาชี พ เกิดคุณภาพสู งสุ ด โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจึงควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ 1) ก่อนการนากลุ่มสนใจงานอาชี พไปใช้ ควรได้พิจารณาเลือก
และวางแผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามรายวิ ช ากลุ่ ม สนใจงานอาชี พ ที่ ส นองต่ อความต้อ งการของ
นัก เรี ย น ความต้องการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมกับสภาพความพร้ อมและบริ บ ทของ
โรงเรี ยน และตลอดจนการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานโดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน หรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง 2) การใช้กลุ่มสนใจงานอาชี พ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถนาไปใช้ จัดการเรี ยนรู ้ในเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
สถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ย น โดยจัด เป็ นชุ ม นุ ม กลุ่ ม สนใจให้ก ับ นัก เรี ย น หรื อจัด การเรี ย นรู้ น อกเวลาที่ ห ลัก สู ต ร
สถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้โดยอาจจัด
ให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ใ นวัน หยุ ด หรื อ ในตอนบ่ า ยหลัง เวลาที่ เ สร็ จ สิ้ น การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต ร
สถานศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ควรเน้นให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง มีการใช้แหล่ง
เรี ยนรู้และครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถโดยตรง 3) ระหว่างการใช้และภายหลังการ
ใช้กลุ่มสนใจงานอาชี พเสร็ จสิ้ น โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยครู ผสู้ อนมีการประเมินผล
นักเรี ยนเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ ในกลุ่มสนใจงานอาชี พนั้นๆ หากนักเรี ยน
ไม่ ผ่า นการประเมิ น ตามจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ มี ก ารซ่ อมเสริ ม นัก เรี ย นให้นัก เรี ย นบรรลุ ตาม
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จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ กาหนดไว้ และตลอดจนมี การประเมิ นกลุ่ มสนใจงานอาชี พนั้นๆ โดย
ครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การพัฒนากลุ่มสนใจงานอาชีพให้ผลต่อคุณภาพนักเรี ยนมากยิ่ง
ขึ้นในโอกาสต่อไป
สรุ ปแนวทางในการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ยน ท าได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ขึ้นอยู่กบั บริ บทของแต่ละสถานศึกษา เช่ น การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ การจัดโครงงานอาชีพ การจัดฐานการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับอาชี พ การจัดกิจกรรมชุ มนุ ม
ใน หรื อการจัดกิจกรรมในลักษณะโครงงานหรื อโครงการ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
ปลูกฝังลักษณะนิ สัยในการทางาน การมีรายได้ และเพื่อให้นกั เรี ยนพัฒนาไปสู่ การประกอบอาชี พ
ได้ในโอกาสต่อไป
3. ปัจจัยทีส่ นับสนุนการพัฒนาทักษะอาชี พเพือ่ การมีรายได้ ระหว่ างเรียน
สุ ก ัญญา แช่ มช้อยและชญาพิ มพ์ อุ ตสาโห (2555) ปั จจัยและเงื่ อนไขที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพของโรงเรี ยนถนอมราษฎร์ บารุ ง มีดงั นี้
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จได้แก่
1) วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารที่มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน
2) การเชื่อมโยงความรู ้จากครู สู่นกั เรี ยน
3) เครื อข่ายองค์กรภายนอก
2. เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสาเร็ จได้แก่
1) การกาหนดนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริ บทของ
ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
2) ความทุ่มเทเสี ยสละของครู ในโรงเรี ยนที่ตอ้ งการให้เด็กสามารถดารงชี วิตอยู่
ได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและ
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานทางการศึกษาอื่น
ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร (2558) ได้ศึกษา การจัดการพัฒนาอาชีพเสริ มที่มีวดั เป็ นศูนย์กลาง
สู่ ชุมชนที่ ยัง่ ยืน: กรณี ศึกษาชุ มชนบ้านตูม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการให้บริ การ 7 ด้านและการพัฒนาอาชีพเสริ มที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางสู่ ชุมชน
ที่ยงั่ ยืน มีจานวน 32 ปั จจัย และเป็ นแนวทางการจัดการ พัฒนาอาชี พเสริ มที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางสู่
ชุ มชนที่ยงั่ ยืนได้เพียง 10 ด้านคือ 1) ด้าน การดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) ด้านการบริ หาร
จัดการให้บริ การของวัด 3) ด้านการส่ งเสริ มการให้บริ การของวัดเพื่อเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนที่
ยัง่ ยืน 4) ด้านการจัดระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายและเครื่ องสังฆภัณฑ์ (อุปกรณ์เครื่ อง มือเครื่ องใช้)
ภายในวัด 5) ด้านการจัดระเบียบและการรณรงค์การปฏิบตั ิธรรม ทรัพยากรเหลื อใช้และการ
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ส่ งเสริ มอาชี พเสริ ม 6) ด้านการจัดการ ศาสนสถาน และภูมิทศั น์ของวัด 7) ด้านการจัดการองค์
ความรู้ให้ชุมชน 8) ด้านบุคลากร ผูใ้ ห้บริ การและส่ งเสริ มกิจกรรมของวัด 9) ด้านการสร้างกิจกรรม
ด้านจริ ยธรรม หลักธรรม และอาชีพเสริ มให้คนในชุมชน และ10) การจัดการวัตถุมงคลของวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1(ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงสิ่ งที่ตอ้ ง
คานึงถึงในงานอาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพสู งสุ ดกับนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงควร
คานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ควรได้พิจารณาเลื อกและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรายวิชากลุ่มสนใจงาน
อาชี พที่สนองต่อความต้องการของนักเรี ยน ความต้องการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมกับ
สภาพความพร้ อมและบริ บทของโรงเรี ยน และตลอดจนการประสานความร่ วมมื อกับหน่ วยงาน
โดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การใช้กลุ่ มสนใจงานอาชี พ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาสามารถนาใช้
จัดการเรี ยนรู้ในเวลาที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ชุ มนุ ม กลุ่มสนใจ หรื อจัดการเรี ยนรู้นอกเวลาที่หลักสู ตร
สถานศึกษา กาหนดไว้ โดยอาจจะจัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้วนั หยุด หรื อในตอนบ่ายหลังเวลาเสร็ จสิ้ น
การเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรสถานศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ ควรเน้นให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้วยการ
ปฏิบตั ิจริ ง มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง
3. ระหว่างดาเนินการ ครู ผสู ้ อนควรประเมินผลนักเรี ยนเป็ นไปตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ในกลุ่มสนใจงานอาชี พนั้นๆ หากนักเรี ยนไม่ผา่ นการประเมินตามจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ มีการซ่ อมเสริ มนักเรี ยนให้นักเรี ยนบรรลุ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ และ
ตลอดจนมีการ ประเมินกลุ่มสนใจงานอาชี พนั้นๆ โดยครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนากลุ่มสนใจงานอาชีพให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนมากยิง่ ขึ้นในโอกาสต่อไป
กลุ่ มพัฒนาระบบงานแนะแนว สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2561:
37-40) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่สนับสนุ นการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน หรื อการ
จัดการเรี ย นการสอนเสริ ม ทัก ษะทางอาชี พ ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ การปฏิ บตั ิ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ นั้น ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง
จะต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และต้องประสานความร่ วมมื อกันอย่างจริ งจัง ซึ่ งหน่ วยงานทั้ง
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนการสอน
เสริ ม ทัก ษะอาชี พ ที่ มี คุ ณภาพ สอดคล้องกับ ศัก ยภาพของผูเ้ รี ย น ตามความต้องการของตลาด
สถานการณ์แรงงานของประเทศ ดังนี้
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บทบาทหน้ าทีข่ องสถานศึกษา มีหน้ าที่ ดังนี้
สถานศึ ก ษามี บ ทบาทความรั บผิด ชอบหลัก ในการพัฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนเสริ มทักษะอาชีพ สถานศึกษาสามารถดาเนินการ ดังนี้
- สารวจความความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับอาชี พ และความพร้ อม
ของสถานศึกษา
- ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน กรอบหลักสู ตรท้องถิ่ น และแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนอาชีพ
- ร่ วมวางแผน เตรี ยมความพร้อม
- ชี้ แจงทาความเข้าใจ สร้ างความร่ วมมือ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนอาชีพ
- ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับผูป้ กครองให้ทราบความสาคัญของการเสริ ม
ทักษะอาชีพในสถานศึกษา
- แนะแนวทางเลือกให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อการศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชีพ
- กากับติดตามการดาเนินงาน
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู ้เ กี่ ย วข้อ งมี บ ทบาทส าคัญ ในการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์อาชีพแก่นกั เรี ยน ดังนี้
นักเรี ยน
- เรี ยนรู ้ สารวจ รู ้จกั และวิเคราะห์ตนเองอย่างมีสติ
- สื บหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
- ตัดสิ นใจเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกับผูแ้ กครอง
- ฝึ กฝนทักษะอาชีพและสร้างประสบการณ์อาชีพเพิ่มเติม
- ประเมินและทบทวนตนเอง
- แบ่งปั นประสบการณ์ดา้ นอาชีพ
- วางแผน ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพ
ผูป้ กครอง
- ให้คาปรึ กษา ร่ วมตัดสิ นใจ
- หาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีพ
- อนุญาตให้นกั เรี ยนไปแหล่งเรี ยนรู ้สร้างเสริ มประสบการณ์อาชีพด้านต่างๆ
- กากับดูแลสนับสนุน
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- เปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นน าความรู้ ป ระสบการณ์ อ าชี พ มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น
ครอบครัว
- ร่ วมวางแผน ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพกับนักเรี ยน
ครู ที่ปรึ กษา
- ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสารวจ รู ้จกั ตนเอง
- จัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพ
- ให้คาปรึ กษานักเรี ยน
- ร่ วมกับผูป้ กครองหาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชีพ
- กากับดูแลสนับสนุนด้านแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งฝึ กประสบการณ์ดา้ นอาชีพ
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ฯลฯ
สถานประกอบการ/แหล่งเรี ยนรู ้
- ร่ วมกาหนดสิ่ งที่นกั เรี ยนจะเรี ยนรู ้ในการฝึ กทักษะอาชีพ/เสริ มประสบการณ์
- ชี้แนะ ให้ขอ้ มูลคาแนะนาในการประกอบอาชีพ
- ตรวจบันทึกการเรี ยนรู้อาชีพของนักเรี ยน
- ประสานผูป้ กครอง/โรงเรี ยน
- ระมัดระวังความปลอดภัยของนักเรี ยน
สรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ที่ ส นับ สนุ น การพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ร ะหว่า งเรี ย น
ของนักเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น มีหลากหลายปั จจัย เช่น วิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หารที่มุ่งจัดการศึกษา และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
การเชื่ อมโยงความรู ้ จากครู สู่นัก เรี ย น ความทุ่ มเทเสี ย สละของครู ใ นโรงเรี ย นที่ ต้องการให้เด็ ก
สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้มีคุณภาพชี วิตที่ดี ผูป้ กครองที่สนับสนุ น ตลอดจนการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการหรื อความสัมพันธ์อนั ดี กบั หน่ วยงานทางการศึกษาอื่นหรื อเครื อข่ายองค์กรภายนอก
เป็ นต้น
4. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการประเมินโครงการ
4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 270) ได้ให้จากัดความของ
โครงการว่ า หมายถึ ง แผนที่ ห รื อเค้า โครงที่ ก าหนดไว้ โครงการเป็ นศัพ ท์ ที่ ต รงกั บ ค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อระดับหนึ่ งของแผนงาน (Plan) บางตาราถื อว่า มี
ความหมายเช่นเดียวกับว่า “Program” ซึ่งมีหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดนากรปฏิบตั ิงานชัดเจน

39
สมคิด พรมจุย้ (2550 : 23) ให้ความหมายว่าหมายถึงหน่ วยงานของแผนงานหรื อ
กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้แม้ขณะเด่นชัด
มีระยะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่ แน่ นอนและมักจะเป็ นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจาโครงการจะ
ประกอบด้วยงานและกิจกรรม
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ (2557) ได้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า โครงการวาดโครงการคื อ
การกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาที่มีวตั ถุประสงค์แห่ งชาติมีกิจกรรมที่ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพมีเวลาเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดของงาน โครงการประกอบด้วยกิ จกรรมต่า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันและมี เป้ าหมาย
เดียวกัน
พิสณุ ฟองศรี (2550 : 156) ได้บ่งชี้ ถึงคาว่า “โครงการ” มีลกั ษณะเฉพาะที่จดั ทาขึ้น
เพื่อเสริ มการดาเนินงานในสภาพปกติ โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาสิ้ นสุ ดที่
แน่นอน และจะไม่ทาซ้ าซ้อนอีก ซึ่ งอาจยกเว้นถ้ามีการปรับให้ต่างจากเดิม จึงสรุ ปได้วา่ โครงการ
ไม่ใช่งานประจาตามปกติ ที่มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมที่กาหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริ มงานปกติให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้
สรุ ป ว่า โครงการ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ แผนงานที่ จ ัด ท าขึ้ น โดยมี จุด มุ่ ง หมาย
เป้ าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาสิ้ นสุ ดที่แน่นอน เพื่อเสริ มการดาเนิ นงานในสภาพปกติให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายยิง่ ขึ้น
ความหมายของการประเมินโครงการ
พิสณุ ฟองศรี (2550 : 168) กล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็ นการประเมินผลสรุ ป
หลังจากโครงการสิ้ นสุ ดแล้ว อาจเป็ นการสิ้ นสุ ดตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดทากิจกรรม หรื อสิ้ นสุ ด
ระยะช่ วงต่อตามปี งบประมาณ เพื่อพิจารณาความสาเร็ จของโครงการอันนาไปสู่ การตัดสิ นใจเลิ ก
หยุดหรื อดาเนิ นโครงการต่อ โดยนาข้อมูลสารสนเทศมาปรั บปรุ งการดาเนิ นโครงการในโอกาส
ต่อไปถ้าไม่ยบุ เลิก
เกรี ยงไกร ตันเจี่ย (2552 : 65) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมิน
โครงการไว้ว่า การประเมิ นโครงการ หมายถึ ง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบของการดาเนิ นโครงการ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นคุณค่าของ
โครงการ ว่าบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรยุติหรื อพัฒนาต่อไป
อย่างไร
วารัตดา บุญสุ ด (2555 : 74) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมิน
โครงการไว้วา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มีระบบแบบแผนชัดเจนโดยมีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปข้อมูลสารสนเทศอันนาไปสู่ การตัดสิ นคุณค่า
ของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรยุติหรื อพัฒนาต่อไป
อย่างไร
เชาว์ อินใย (2553 :19) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาตัดสิ นคุ ณค่าโดยการค้นคว้า เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ จากชุ ดของกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นอย่างมี
ระบบมาประกอบการตัดสิ นใจ ตี ค่ าผลการด าเนิ นการนั้นว่า บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์หรื อไม่ ใ ช้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการโครงการประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ปั จจัยนาเข้า (Input)
การดาเนินการ (Transformation) ผลผลิต (Output) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ สภาพแวดล้อม
(Environment)
สรุ ปได้วา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมมูล
ตีความข้อเท็จจริ งต่างๆ ของโครงการที่มีระบบแบบแผนชัดเจน และวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ
เพื่ อ น ามาเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการตัด สิ น คุ ณ ค่ า จุ ด เด่ น จุ ด ด้อ ย ของโครงการว่ า บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งสรุ ปข้อสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม
4.2 ความสาคัญของการประเมินโครงการ
ความส าคัญและประโยชน์ ข องการประเมิ นโครงการ มี นัก วิ ช าการ ได้ก ล่ า วถึ ง
ความสาคัญของการประเมิน โครงการไว้หลายประเด็น ดังต่อไปนี้
เกรี ยงไกร ตันเจี่ย (2552 : 65) ได้สรุ ปแนวคิดความสาคัญและประโยชน์ของการ
ประเมิ นผลโครงการ ว่าช่ วยให้ผูบ้ ริ หารโครงการทราบถึ งข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ทราบถึ ง
จุ ดเด่ น จุ ดด้อย ของโครงการ การใช้ท รั พ ยากรเป็ นไปอย่า งคุ ้ม ค่ า หรื อ เกิ ดประโยชน์ สามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้ทนั ท่วงทีและการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและวินิจฉัยว่าจะดาเนิ นงานโครงการ
ต่อไปอย่างไร
พิสณุ ฟองศรี (2550 : 169) ได้อธิ บายถึงบทบาทของการประเมินโครงการว่ามีบทบาท
สาคัญที่จะช่ วยการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับอนาคตโครงการภายใต้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุ มและ
ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด แล้ ว ข้อ สรุ ปที่ ไ ด้ จ ะชั ด เจนและแสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
ผูร้ ับผิดชอบทุกฝ่ าย เป็ นการตอบสนองหลักการบริ หารจัดการที่ดีหรื อธรรมาภิบาล
สมคิด พรมจุย้ (2550 : 49) ได้กล่าวถึงความสาคัญหรื อคุณประโยชน์ของการประเมิน
โครงการว่ามีประโยชน์และสาคัญ 4 ประการ คือ
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1. ช่วยให้เห็ นแนวทางหรื อกรอบความคิดในการประเมิน การเรี ยนรู ้ เรื่ องรู ปแบบ
การประเมินที่หลากหลาย จะทาให้เกิดประสบการณ์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้
อย่างเหมาะสมกับสิ่ งที่มุ่งประเมิน
2. ช่ วยให้การกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการประเมินมีความชัดเจนและครอบคลุ ม
เนื่องจากรู ปแบบการประเมินแต่ละรู ปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล
3. ช่วยให้กาหนดตัวแปรหรื อประเด็นสาคัญในการประเมินได้อย่างชัดเจน
4. ทาให้ผลงานการประเมิ นมี ความเป็ นระบบ ครอบคลุ ม เป็ นที่ ยอมรับและสื่ อ
ความหมายได้ชดั เจน
วารัตดา บุญสุ ด (2555 : 76) ได้สรุ ปความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ ไว้วา่ ช่วยให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการทราบผลการดาเนิ นงานโครงการว่าบรรลุวตั ถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด ใช้ทรั พยากรคุ ม้ ค่าหรื อไม่ อี กทั้งการประเมิ นช่ วยป้ อนข้อมูล กลับทาให้ทราบ
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น โครงการและท าให้ มี ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้อ ง ครอบคลุ ม เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับอนาคตโครงการ การได้มาซึ่ งสารสนเทศที่ ดีจะต้องมี ข้ นั ตอนการ
ประเมินผลโครงการที่มีคุณภาพ
กัลยา ศรี วิเชี ยร (2557 : 15) ได้สรุ ปไว้ว่า การประเมินโครงการมี ความสาคัญยิ่ง
เปรี ยบเสมื อนเข็มทิศของการดาเนิ นโครงการ ทาให้ทราบว่าควรดาเนิ นโครงการไปในทิ ศทางใด
เนื่ องจากการประเมิ นโครงการท าให้ ทราบข้อมู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อน าไปประกอบการตัดสิ นใจที่ จะ
ดาเนินการต่อไป หรื อยุติโครงการ โดยการประเมินโครงการ มีความสาคัญ ดังนี้ 1) ช่วยในการกาหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนเหมาะสม 2) ทาให้ทราบว่าการดาเนิ นงานนั้นบรรลุ วตั ถุประสงค์
หรื อไม่ 3) ทาให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่ องต่าง ๆ ของวิธีการดาเนิ นงาน ซึ่ งจะใช้เป็ นแนวทางใน
การกาหนดวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อ ๆ ไป 4) ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานโครงการมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน หรื อไม่ 5) เป็ นการเร่ งรัดปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ และช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีคุณภาพได้
มนตา ตุลย์เมธาการ และคนอื่นๆ (2560 : 47) ข้อดีของการประเมินคือ เป็ นการสร้าง
ขวัญ ก าลัง ใจให้ ผูป้ ฏิ บ ัติง านตามโครงการมิ ใ ช่ เ ป็ นการควบคุ ม บัง คับ บัญ ชา แต่ เ ป็ นการศึ ก ษา
วิเคราะห์ เพื่ อการปรั บปรุ งแก้ไ ข และเสนอแนะวิธี ใหม่ๆ เพื่ อใช้ใ นการปฏิ บตั ิงานในโครงการ
อัน จะน ามาซึ่ งผลประโยชน์ ที่ ดี แ ละเป็ นที่ ย อมรั บ ท าให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ มี ก าลั ง ใจ พึ ง พอใจ และ
กระตื อรื อร้ นที่ จะปฏิ บตั ิ งานมากขึ้ น ท้า ยสุ ด การประเมิ นโครงการจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารโครงการ
ตัดสิ นใจได้ดีและถู กต้องมากขึ้ น เพราะการประเมิ นโครงการทาให้ผูบ้ ริ หารทราบถึ ง อุ ปสรรค
ปั ญหา ข้อดี ข้อเสี ย ความเป็ นไปได้และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นโครงการ ทาให้
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สามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะดาเนิ นโครงการนั้นต่อไปหรื อไม่อย่างไร นอกจากนั้น ผลการประเมินยัง
อาจใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผนหรื อกาหนดนโยบายของผูบ้ ริ หารอีกด้วย
สรุ ปได้วา่ ความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ ช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
โครงการทราบถึงข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง อุปสรรค ปัญหา ข้อดี ข้อเสี ย ความเป็ นไปได้และแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการด าเนิ น โครงการ ท าให้ ส ามารถตัดสิ น ใจได้ว่า สิ่ ง ที่ ค วรพัฒ นาของ
โครงการ การใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า หรื อไม่หรื อเกิดประโยชน์อย่างไร อีกทั้งการประเมินยังช่วยทาให้
ทราบปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นโครงการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปใช้
ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการปรับปรุ งหรื อยุติโครงการนั้นไว้ หรื อวินิจฉัยว่าจะดาเนิ นงานโครงการ
ต่อไปอย่างไรให้บรรลุวตั ถุประสงค์แล้วเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.3 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการประเมินโครงการ
การประเมิ นมี แนวคิ ดพื้ นฐานมาจากระบบเสรี ประชาธิ ปไตยที่ ว่าทุ กสิ่ งสามารถ
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งได้ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งสรรค์ แ ละพัฒ นาสั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกับ หลั ก
ประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบนั การดาเนินการหรื อบริ การจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีความ
รับผิดชอบโปร่ งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้โดยอาศัยการประเมินเป็ นกลไกสาคัญ ซึ่งนักการศึกษาได้
กล่าวถึงแนวคิดของการประเมินไว้ดงั นี้
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2550) ได้สรุ ปและเขียนไว้ในหนังสื อเกี่ ยวกับแนวคิดของการ
สังเคราะห์งานประเมินความต้องการจาเป็ นในประเทศไทย พบว่า ยังไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรใด
ที่นาแนวคิ ดดังกล่ าวไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและตัดสิ นใจเชิ งนโยบาย แต่มีการกล่ าวถึ ง
แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินอภิมาน งานวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น (Meta evaluation of
needs assessment research) ที่เสนอมุมมองว่า การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นมีลกั ษณะ
เหมือนการวิจยั ประเมินผลทัว่ ไป และการประเมินคุณภาพของการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น
สามารถนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั มาตรวจสอบคุณภาพของการดาเนินงานวิจยั ส่ วนใน
ต่างประเทศ ได้มีการใช้คาว่า “Metaneeds assessment” ในบทความของ Prof. Dr. John Gaber
แห่ ง Department of Sociology and Public Policy Program, University of Arkansas โดยใช้ชื่อ
บทความว่า Meta-needs assessment และได้รับ การตีพิมพ์ในวารสาร Evaluation and Program
Planning ใน ปี ค.ศ. 2000 โดย Gaber ได้กล่าวไว้วา่ Meta-needs assessment หมายถึง เทคนิคการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั เชิงปริ มาณและเชิง คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความต้องการจาเป็ นในเรื่ อง
เดียวกัน ซึ่ งมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั โดยทัว่ ไป (Literature review)
เนื่องจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ส่ วนใหญ่ทาให้ทราบบริ บท (Context) หรื อกรอบแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา ในขณะที่เอกสารและงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์สังเคราะห์
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ด้วยเทคนิค Meta-needs assessment เป็ นเอกสารที่ให้ขอ้ มูลและสารสนเทศด้านการประเมิน จาก
บทความดังกล่าว Gaber ได้นาเสนอตัวอย่างของการนาแนวคิดเรื่ อง Meta-needs assessment ไปสู่
การปฏิบตั ิจริ ง
กัลยา ศรี วเิ ชียร (2557:16 อ้างถึงใน Weiss: 1972) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความ
มุ่งหมายที่สอดคล้องกัน คือ การนาผลการประเมินมาพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญต่อไปนี้
1. เพื่อตัดสิ นใจว่าควรยุติหรื อนาแผนนั้นไปดาเนินการต่อไป
2. เพื่อให้มีแผนเช่นนี้เพิ่มมากขึ้น หรื อให้มีการขยายผลต่อไปอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อพิจารณาเพิ่มหรื อลดกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ
4. เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิงานให้กา้ วหน้าและเหมาะสมยิง่ ขึ้น
5. เพื่ อพิ จารณาตัด สิ นใจในการคัดเลื อกแผนที่ ดีมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ไว้และ
ตัดแผนที่มีประโยชน์และคุม้ ค่าน้อยกว่าออกไป
6. เพื่อเป็ นการตรวจสอบหรื อพิสูจน์ทฤษฎีและวิธีการปฏิ บตั ิต่าง ๆ ทางด้านแผนว่า
ควรจะยอมรับหรื อปฏิเสธ เพราะใช้ได้ผลหรื อไม่ได้ผลแล้ว
กัลยา ศรี วิเชี ยร (2557 : 16 อ้างถึงใน Rossi and Freeman : 1982) กล่าวว่า การประเมิน
โครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ
2. เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารโครงการ
3. เพื่อเป็ นการตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินโครงการ
4. เพือ่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย หรื อข้อจากัดของโครงการ เพื่อตัดสิ นใจในการ
สนับสนุนโครงการ
5. เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าการดาเนิ นโครงการบรรลุถึงเป้ าหมายมากน้อ ยเพียงใด
จากจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
กัลยา ศรี วิเชี ยร (2557 : 16) กล่ าวว่า การประเมิ นโครงการมี จุดมุ่งหมายสาคัญ
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
1. เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินงานของโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่อย่างไร
2. เพื่ อเป็ นการตรวจสอบข้อ บกพร่ อง ข้อดี ข้อเสี ย เสี ย ของโครงการ และนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินโครงการ
3. เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารโครงการ
เชาว์ อินใย (2553 : 1) กล่าวว่า การทางานให้ประสบความสาเร็ จ นอกจากมีเป้ าหมาย
และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญ และ
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ขาดไม่ได้คือการประเมิน ซึ่ งจะทาให้ทราบผลการดาเนิ นงานว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ ควรจะ
ปรับปรุ งขั้นตอนของกิจกรรม ในขั้นตอนใด หรื อควรยุติลม้ เลิกโครงการก่อนที่จะทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อหน่ วยงาน องค์กร และประเทศชาติ นอกจากนี้ ในปั จจุ บนั เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร
โลกไร้พรมแดน การเปิ ดเผยข้อมูลการทางานต่อสาธารณชนเป็ นสิ่ งที่จา เป็ น การประเมินจะช่วยทา
ให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จึงทาให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุ งพัฒนา
งานของตนเองให้กา้ วหน้าทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ ว
พิสณุ ฟองศรี (2549 : 8) กล่าวว่า ในปั จจุบนั การประเมินเข้ามามีบทบาททุกภาพ
ส่ วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิ ปไตย เนื่ องจากได้รับการยอมรั บ มากขึ้ นว่าเป็ นกลไก
สาคัญในการที่ จะพัฒนาสิ่ งที่ จะประเมิ นได้ จึ งอาจกล่ าวว่าไม่มี บุคคลหรื อองค์การใดหลี กเลี่ ย ง
การประเมิ นได้ ทุ ก คนทุ กแห่ ง ต้องอยู่ก ลางแจ้ง หรื อในที่ ส ว่า ง พร้ อมให้ผูเ้ กี่ ย วข้องตรวจสอบ
ประเมินได้เสมอ ดังที่ทราบกันทัว่ ไป แม้แต่องค์การที่ทาหน้าที่ประเมินผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นองค์การอิสระ
หรื อ องค์ก ารมหาชนเช่ นส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา (องค์ก าร
มหาชน) หรื อ สมศ. ก็ตอ้ งได้รับการประเมินจากบุคคลหรื อองค์การอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
การประเมินโดยคณะกรรมาธิ การการศึกษาสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อคณะกรรมาธิ การของวุฒิสภา
และรับการประเมินจากบริ ษทั ทริ ส (TRIS) เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดของการประเมิน สรุ ปได้วา่ การประเมินสอดคล้องกับ
หลักประชาธิ ปไตย ทุกคนทุ กกลุ่มหรื อทุกองค์กรสามารถที่จะประเมิ นซึ่ งกันและกันได้ ซึ่ งการ
ประเมินเข้ามามีบทบาททุกภาพส่ วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิ ปไตย เนื่ องจากได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นว่าเป็ นกลไกสาคัญในการที่จะพัฒนาสิ่ งที่จะประเมินได้ จึงอาจกล่าวว่าไม่มีบุคคล
หรื อองค์การใดหลีกเลี่ยงการประเมินได้ ทุกคนทุกแห่ งต้องพร้อมให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบประเมิน
ได้เสมอ โดยมุ่งเน้นประเมินเพื่อตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่ประเมิน และเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
4.4 ประเภทของการประเมินโครงการ
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2557) การประเมินโครงการแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่
ใช้เป็ นหลักซึ่ งประเภทของการประเมินในที่น้ ี มีดว้ ยกัน 4 ลักษณะคือแบ่งด้วยการจาแนกตามลาดับ
เวลา วัตถุ ประสงค์ของการประเมิน สิ่ งที่ถูกประเมินและหลักยึดในการประเมินซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แบ่งตามลาดับเวลาการบริ หารโครงการจาแนกการประเมินเป็ น 3 ประเภทคือ
1.1 การประเมิ น ก่ อ นเริ่ ม โครงการหรื อก่ อ นน าโครงการไปปฏิ บ ัติ เ ป็ นการ
ประเมินที่ อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
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ก่อนลงมือดาเนิ นการจัดทาโครงการซึ่ งอาจทาได้ใน 2 ลักษณะคือ 1 การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการโดยอาจใช้เทคนิ คของการสารวจความต้องการหรื ออาจใช้เทคนิ คของการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการที่ทาให้มีความเป็ นไปได้ท้ งั ในการปฏิบตั ิจริ ง 2 การวิเคราะห์โครงการหรื อ
การประเมินร่ างโครงการเป็ นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่ งที่
ก าหนดความสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ต่ า งๆ ตั้ง แต่ หลัก การและเหตุ ผ ลวัต ถุ ป ระสงค์เ ป้ าหมายที่
กาหนดการเป็ นต้นเพื่อให้โครงการที่เสนอมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
1.2 การประเมินขณะดาเนิ นงานเป็ นการประเมินที่จดั ทาในระหว่างการดาเนิ น
โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็ นช่วงช่วงและเพื่อดูว่าการ
ดาเนิ นโครงการได้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรื อไม่มีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรในแต่ละช่วง
ของการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศที่จะนาไปใช้เพื่อการปรับปรุ งการดาเนินโครงการเพื่อมีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อไปการประเมินขณะดาเนิ นงานนี้ ตอ้ งอาศัยกลไกของระบบ
การกากับติดตามงานมาช่วยจึงทาให้การประเมินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 การประเมินหลังการดาเนิ นงานเป็ นการประเมินที่จดั ทาขึ้นเมื่อการดาเนิ น
โครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบดูวา่ เมื่อได้นาเนิ นโครงการจนสิ้ นสุ ดและ
ได้รับความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใดตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบหรื อผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมินจาแนกการประเมินเป็ น 2 ประเภทคือ
2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโครงการเป็ นการประเมินขณะที่โครงการ
ด าเนิ น ด าเนิ น การอยู่ โ ดยมุ่ ง ตรวจสอบควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานตลอดจนการศึ ก ษา
ความก้าวหน้าปั ญหาอุปสรรคและข้อบกพร่ องต่างๆในระหว่างการดาเนิ นโครงการเพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข
2.2 การประเมินผลรวมสรุ ปเป็ นการประเมินหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการและเป็ น
การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการประสบผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์
หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใดและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจว่าควรยุติโครงการ
ดาเนินโครงการต่อไปหรื อปรับขยายโครงการในช่วงระยะต่อไป
3. แบ่งตามสิ่ งที่ถูกประเมินจาแนกการประเมินเป็ น 4 ประเภทคือ
3.1 การประเมิ นบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมเป็ นการประเมิ นเกี่ ยวกับนโยบาย
เป้ าหมายสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั ญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการว่ามีความสอดคล้องเพื่อต่อการจัดทาโครงการหรื อไม่ตลอดจนทรัพยากรและข้อจากัด
ต่างๆในการดาเนินโครงการ
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3.2 การประเมิ นปั จจัยเบื้ องต้นเป็ นการประเมิ นความพร้ อมทั้งในเชิ งคุ ณภาพ
และความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ เรื่ องโครงการว่ามีทรัพยากรพร้ อมที่จะดาเนิ นโครงการได้
หรื อไม่สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้
การดาเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.3 การประเมิ นกระบวนการเป็ นการประเมิ นขณะดาเนิ นงานหรื อประเมิ น
ความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อการปรับปรุ งการดาเนิ น
โครงการ
3.4 การประเมิ น ผลผลิ ต หรื อ ผลงานเป็ นการประเมิ น หลัง จากการด าเนิ น
โครงการสิ้ นสุ ดและประกอบด้วยการประเมิ นผลลัพธ์โดยพิจารณาจากปริ มาณและคุ ณภาพของ
ผลผลิ ตเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลกระทบโดยเปรี ยบเทียบกับ
วัตถุ ประสงค์ของแผนงานหรื อองค์การ สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสิ นคุ ณค่าของผลผลิ ต
ของโครงการทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพเพื่อการตัดสิ นใจว่าคงโครงการไว้หรื อขยายหรื อยกเลิก
โครงการ
4. แบ่งตามหลักยึดในการประเมินจาแนกเป็ นการประเมินด้วยกัน 2 แบบ คือ
4.1 การประเมิ นที่ดินวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายของโครงการหรื องานเป็ น
เกณฑ์ในการประเมิ นที่ ตดั สิ นคุ ณค่าของโครงการจากการเปรี ยบเที ยบผลของโครงการกับผลที่
คาดหวังตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของโครงการ
4.2 การประเมิ น ที่ ไ ม่ อิ ง วัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ เป้ าหมายของโครงการเป็ นการ
ประเมิ นที่ ไ ม่ จาเป็ นต้องก าหนดเป้ าหมายหรื อวัต ถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ นให้ส อดคล้องกับ
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการกล่าวคือการตัดสิ นคุณค่าของโครงการควรเน้นที่การตีค่า
ของพลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการซึ่ งประกอบด้วยการประเมินผลที่คาดหวังตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่ไม่ได้คาดหวัง
สตัฟเฟิ ลบีม และเวบสเตอร์ (Stufflebeam nd Webster. 1980 : 5-20 อ้างถึงในดุสิต
ลัคนาศิโรรัตน์, 2550 : 24-25) ได้จาแนกการประเมินทางการศึกษาออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การประเมินที่เทียม (Pseudo Evaluation) ได้แก่ การประเมินที่ผลการประเมินให้
คุณค่าบวกหรื อลบต่อวัตถุหรื อเรื่ องที่ศึกษา โดยไม่ตอ้ งจองกับคุณค่าที่แท้จริ งของเรื่ องนั้น แบ่งเป็ น
2 ประเภทย่อยๆ คื อ แบบที่ ถูกการเมื องควบคุ ม (ประเมินเพื่อรับหรื อรักษาอิทธิ พลอานาจหรื อ
เงินตรา) และแบบที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ประเมินเพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อเรื่ องนั้น)
2. การประเมินกึ่ งจริ ง (Quasi Evaluation) เป็ นการประเมินที่อาศัยคาถามที่เฉพาะเจาะจง
วิธีการมีระบบพอสมควร แต่อาจจะไม่ได้วดั คุณค่าของเรื่ องนั้นก็ได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทย่อยๆ คือ
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แบบที่เป็ นปรนัย แบบที่อิงหลักการคุม้ ค่า (การลงทุนกับผลที่ได้รับ) แบบวิจยั เชิ งทดลอง แบบที่มี
โปรแกรมการตรวจสอบและแบบที่มีระบบข้อมูลการจัดการ
3. การประเมินที่แท้จริ ง (True Evaluation) เป็ นการประเมินที่มุ่งศึกษาคุ ณค่าของ
เรื่ องหรื อสิ่ งนั้นๆ ที่แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทย่อยๆ คือ การให้เครดิตหรื อประกาศนี ยบัตรการศึกษา
เพื่อนโยบายการศึกษาเพื่อการตัดสิ นใจ การศึกษาในด้านผูบ้ ริ โภค (เพื่อบริ การ) การศึกษาโดยใช้
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (คุณค่าของกิจกรรม) และการศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
นอกจากการแบ่งประเภทการประเมินโครงการดังกล่าวมาแล้ว การประเมินยังอาจ
แบ่งออกได้อีก 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทาการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินระหว่างการดาเนิ นงาน เป็ นการประเมิ นเพื่อติ ดตามดูผลผลิ ตของ
โครงการนั้นๆ ที่กาลังดาเนิ นอยู่ การประเมินประเภทนี้ ให้ขอ้ มูลเชิ งวิเคราะห์ที่จาเป็ นแก่ผจู ้ ดั การ
โครงการ และผูต้ ัด สิ น ใจเพื่ อ ปรั บ นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ตลอดจนการจัด การทรั พ ยากรของ
โครงการ ผลจากการประเมินระหว่างดาเนินงานนี้ อาจจะให้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์สาหรับการ
วางแผนโครงการใหม่ได้ดว้ ย
2. การประเมินเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ เป็ นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ ผลผลิตทั้งหมดที่
เกิ ดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ การประเมินประเภทนี้ จะให้สารสนเทศที่จาเป็ นทั้งหมดแก่ผตู ้ ดั สิ นใจ
และผูว้ างแผน สาหรับใช้เพื่อการวางแผน สาหรั บใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่ และเพื่อเป็ น
แนวทางในการประเมินในอนาคตไป
3. การประเมิ นย้อนหลัง เป็ นการประเมินเพื่ อตรวจสอบย้อนหลังเมื่ อโครงการ
สิ้ นสุ ดไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าจะมีผลกระทบจากโครงการหรื อไม่อย่างไร
วารัตดา บุญสุ ด (2555 : 79) ได้สรุ ปไว้วา่ ประเภทของการประเมินโครงการมีหลาย
ประเภท ซึ่ งแต่ละประเภทมีหลักการ แนวคิด และวิธีการประเมิ นที่แตกต่างกันออกไป ผูบ้ ริ หาร
โครงการสามารถเลื อกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมุ่งตรวจสอบการดาเนิ นโครงการเพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่แท้จริ งในการตัดสิ นใจ การบริ หารโครงการอาจมีการดัดแปลง ปรับปรุ งแนวคิด
และวิธีการประเมินให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์โครงการ
เชาว์ อินใย (2553 : 13-16) ได้กล่าวถึงประเภทของการประเมินไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้ เป็ น
การ ประเมิ นระหว่างการดาเนิ นงานซึ่ งควบคู่ไปกับการดาเนิ นงานของโครงการโดยพิจารณา
ความก้าวหน้าของสิ่ งที่ประเมินว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงส่ วนใดอีก ทั้งรวบรวม
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ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและทาให้การดา
เนินงานมีประสิ ทธิภาพ
1.2 การประเมินสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ นการประเมินผลเมื่อการ
ดาเนิ นงานได้สิ้นสุ ดลงแล้วทาการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
หรื อไม่เพียงใด ผลที่ เกิดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุม้ ค่าหรื อไม่และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อไม่มีผลกระทบ (Impact) หรื อผลที่ไม่ได้คาดหวังหรื อผลพลอย
ได้ (Side Effects) อะไรบ้าง
2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมินความต้องการจาเป็ น (Needs Assessment) เป็ นการประเมิน
เบื้องต้นก่อนที่จะจัดทาโครงการ ความต้องการจาเป็ น คือความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็ นกับ
สภาพที่เป็ นอยู่ ทาให้เกิ ดความจาเป็ นในการจัดทาโครงการขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ ม เป้ าหมายการประเมิ นความต้อ งการจาเป็ น มี ป ระโยชน์ ใ นการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน
2.2 การประเมินความเป็ นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็ นการศึกษาสภาพ
ความพร้ อมด้านต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่จาเป็ นต่อความสาเร็ จในการทา
โครงการ เช่ น ด้า นก าลัง คน เทคนิ ค สภาพภู มิ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม เศรษฐกิ จ ฯลฯ เป็ น
ขั้นตอนที่ควรกระทาก่อนการเขียนโครงการ
2.3 การประเมินปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็ นการประเมินทรัพยากรที่
จาเป็ นที่จะนามาใช้ในการดาเนินโครงการว่ามีความเป็ นไปได้มีความเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่
ทรัพยากรที่จาเป็ นได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้ าหมาย เทคโนโลยี และ
แผนการดาเนินงาน
2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินการบริ หาร
โครงการ การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนาปั จจัยนาเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสม
หรื อไม่มี ประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรื อจุดด้อยของโครงการ
2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็ นการประเมินผลที่ได้
จากโครงการว่า เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์หรื อ ไม่ คุ ้ม ค่ า เพี ย ง โดยน าไปเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ผลการประเมินจะทาให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสิ นใจยุติ ปรับ ขยาย
โครงการ
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2.6 การประเมินผลลัพธ์หรื อผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลการดาเนินงานจากโครงการที่จดั ทาขึ้น ก่อให้เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรื อไม่ เป็ นทั้ง
ผลที่คาดหวังและไม่คาดหวัง และทั้งในทางที่ดีและไม่ดี
2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็ นการดาเนินงานประเมิน
เมิน สิ้ นสุ ด การดาเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ ง เช่น อาจเป็ น 6 เดือน 1 ปี หรื อ 2 ปี เพื่อดูผลที่ได้จากการ
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น
2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็ นการประเมินงาน พิจารณาตัดสิ น
คุณภาพหรื อคุณค่าของการประเมิน ทาให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรายงาน การประเมินและ
รายงานการประเมินได้ดาเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรื อไม่
3. แบ่งตามผูป้ ระเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมินโดยผูป้ ระเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผูป้ ระเมิน
เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อปฏิบตั ิงานกับสิ่ งที่จะประเมิน ข้อดี คือทาให้ทราบและเข้าใจสิ่ งที่จะ
ประเมินได้เป็ นอย่างดี ข้อเสี ยคือ เป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องจึงอาจมีความลาเอียงเกิดขึ้นได้
3.2 การประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผูป้ ระเมิน
ไม่ได้เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อไม่ได้ปฏิบตั ิงานกับสิ่ งที่จะประเมิน ข้อดีคือ มีความเป็ นกลาง
ในการประเมิ น ข้อเสี ย คื อ ไม่ เ ข้า ใจไม่ ท ราบรายละเอี ย ดของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น และเนื่ อ งจากเป็ น
บุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่ วมมือในการดาเนินงานประเมิน
4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่การประเมินความก้าวหน้าการประเมิน
ผลสรุ ป และการประเมินเพื่อการพัฒนา
4.2 การประเมินตามข้อมูลได้แก่ ข้อมูลเชิงปริ มาณ คุณภาพ และแบบผสม
4.3 การประเมิ น ตามวิ ธี ก ารประเมิ น ได้แ ก่ การประเมิ น เชิ ง ธรรมชาติ แ ละ
เชิงทดลอง
4.4 การประเมินตามจุดเน้นที่ประเมิน ได้แก่การประเมินกระบวนการผลลัพธ์
ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทนและการวิเคราะห์ตน้ ทุนกับประสิ ทธิผล
5. แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 การประเมินก่อนดาเนินงาน เป็ นการประเมินผลก่อนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการโดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ในแต่ละส่ วน หรื อไม่มี
ความเป็ นไปได้คุม้ ทุน มีเวลาเพียงพอหรื อไม่และจะมีอุปสรรคหรื อปัญหาอะไรที่จะทาให้ โครงการ
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ไม่สามารถดาเนิ นการได้ การประเมินก่อนดาเนิ นงานมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจดาเนิน โครงการ
หรื อล้มเลิกโครงการ
5.2 การประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น งาน การประเมิ น แบบนี้ ควบคู่ ไ ปกับ การ
ดาเนินงาน ของโครงการโดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่ งประเมินว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ส่ วนใด อีกทั้งรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพ
5.3 การประเมิ น หลัง ดาเนิ น งาน เป็ นการประเมิ น ผลเมื่ อการด าเนิ น งานได้
สิ้ นสุ ดลงแล้ว การตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่เพียงใด
ผลที่เกิ ดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างงเพียงพอคุม้ ค่าหรื อไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรื อผลที่ไม่ได
คาดหวังหรื อผลพลอยได้ (Side Effects) อะไรบ้าง
สรุ ปได้วา่ ประเภทของการประเมินโครงการนั้นแบ่งออกได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูป้ ระเมิน ว่ามุ่งจะประเมินสิ่ งใด โดยสรุ ปแล้วประเภทของการประเมิน
ที่ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและสามารถเห็นผลลัพธ์ของการดา เนินงานอย่างต่อเนื่ อง คือ ประเภท
การประเมินตามช่วงเวลา ประกอบด้วย 1) การประเมินก่อนดา เนิ นงาน 2) การประเมินระหว่าง
ดาเนินงาน 3) การประเมินหลังดาเนินงาน และ 4) การประเมินติดตามผลการดาเนินงาน
4.5 รู ปแบบของการประเมินโครงการ
รู ป แบบการประเมิ น โครงการมี อ ย่ า งหลากหลาย เกื อ บทั้ง หมดพัฒ นามาจาก
ต่างประเทศซึ่ งในประเทศไทย ได้มีผรู ้ วบรวมและจาแนกไว้หลายท่าน สาหรับการรวบรวมที่ได้
จานวน มากที่สุดเท่าที่มีการรวบรวม ดังนี้
มาเรี ยม นิลพันธุ์และคณะ (2556) ได้เสนอรู ปแบบของการประเมินโครงการ ดังนี้
1. R.W. Tyler เป็ นนักประเมินรุ่ นแรก ๆ ในปี ค.ศ. 1930 และเป็ นผูท้ ี่เริ่ มต้นบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมินคือการเปรี ยบเทียบ
พฤติ กรรมเฉพาะอย่า ง (performance) กับจุ ดมุ่ง หมายเชิ งพฤติ ก รรมที่ วางไว้” โดยมี ความเชื่ อว่า
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็ นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็ นอย่างดีในภายหลัง จากคาจากัดความของการประเมินดังกล่าวแล้วนี้ จะเห็นได้วา่ มีแนวความคิด
เห็นว่า โครงการจะประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั
ไว้แต่แรกหรื อไม่เท่านั้น แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า “แบบจาลองที่ยึดความสาเร็ จของ
จุดมุ่งหมายเป็ นหลัก (Goa Attainment Model or Objective) เรี ยกว่า Tyler’s Goal Attainment Model
ซึ่ งต่อมาปี 1950 ได้มีรูปแบบ มาใช้เป็ นกระบวนการตัดสิ นการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของสิ่ งที่ ทาการ
ประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรี ยกว่า “Triple Ps Model” ดังนี้
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P-Philosophy & Purpose -ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย
P-Process -กระบวนการ
P-Product -ผลผลิต
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษาได้โ ดยการประเมิ น
ความสั มพันธ์ ของทั้ง 3 ว่า ปรั ชญา/จุ ดมุ่งหมายของโครงการมี ความสัมพันธ์ ก ับกระบวนการและ
ผลผลิตหรื อไม่ ถ้าประเมินเป็ นส่ วน ๆ ก็จะประเมินในด้านประสิ ทธิ ภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและ
กระบวนการประเมินประสิ ทธิ ผลของผลผลิ ตว่าตรงกับปรั ชญา/จุดมุ่งหมายหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงใด เป็ นต้น
2. แนวความคิดของ Robert E. Stake ในการประเมิน
แนวความคิดของ Robert E. Stake นั้น คานึ งถึงความต้องการสารสนเทศที่แตกต่าง
กันของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการในการประเมิ นโครงการ ผูเ้ กี่ ยวข้องคนหนึ่ งอาจ
ต้องการทราบเกี่ ยวกับความแน่ นอนและสอดคล้องในการวัด เพื่ อการประเมิ นนั้น ๆ ในขณะที่
ผูเ้ กี่ ยวข้องคนอื่นอาจต้องการทราบทิศทางการดาเนิ นงานของโครงการหรื อผูใ้ ช้ผลผลิตของโครงการ
อาจมี ความต้องการอี กรู ปหนึ่ ง สาหรั บนักวิจยั อาจต้องการสารสนเทศที่ แตกต่างไปจากผูเ้ กี่ ยวข้อง
อื่ น ๆ เพราะการประเมิ นนั้นเพื่ อที่ จะรู ้ เรื่ องราวต่ าง ๆ ของโครงการอย่างละเอี ยดลึ กซึ้ ง เพื่ อนามา
ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการ
ดัง นั้นการประเมิ นโครงการจึ งต้องมี ก ารบรรยายเกี่ ย วกับโครงการอย่างละเอี ย ด
เพื่อให้ครอบคลุ มถึ งสารสนเทศที่ จะตองสนองความต้องการของผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อจะนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอรู ปแบบของการประเมิ นโครงการอย่างมี ระบบ โดยการ
บรรยายและตัดสิ นคุณค่าเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ สเต้ก (Stake) ได้ต้ งั ชื่ อ
แบบจาลองในการประเมินผลของเขาว่า แบบจาลองการสนับสนุ น (Countenance Model) ดังแสดง
ในแผนภาพ 1
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แผนภาพ Stake’s Countenance Model

ความคาดหวัง

สิ่ งที่เป็ นจริ ง

มาตรฐาน

การตัดสิ น

สิ่ งนา
ปฏิบตั ิ
การ

ผลลัพธ์

แผนภาพ 1 แสดงการประเมินโครงการของ Stake
(ที่มา : มาเรี ยม นิลพันธุ์ และคณะ. 2556)
จากแผนภาพข้างต้นจะเห็ นได้ว่า Stake ได้เน้นว่า การประเมินโครงการจะต้องมี
2 ส่ วน คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสิ นคุณค่า (Judgment)
ในภาคการบรรยายนั้น ผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อผูป้ ระเมิ นจะต้องหาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงการให้ได้มากที่สุดประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. เป้ าหมายหรื อความคาดหวัง (Goals or Intents) เป้ าหมายที่ครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมด สาหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้ าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
เพียงอย่างเดียว ต้องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1.1 สิ่ งนา (Antecedence) เป็ นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่ งอาจจะเกี่ ยวพันกับผลของการ
เรี ยนการสอน
1.2 ปฏิ บ ั ติ ก าร (Transactions) เป็ นผลส าเร็ จของการจั ด กระท างานเป็ น
องค์ประกอบของขบวนการเรี ยนการสอน
1.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็ นผลของโปรแกรมทางการศึกษา
2. สิ่ งที่ เป็ นจริ งหรื อสังเกตได้ (Observations) เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในสภาพความ
เป็ นจริ ง มีส่วนประกอบ 3 ส่ วน เช่นกัน คือ สิ่ งนา ปฏิบตั ิการ และผลลัพธ์

53
ความสอดคล้องระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่เป็ นจริ ง มิได้เป็ นตัวชี้ บ่งว่าข้อมูลที่เรา
ได้มีความเที่ยงหรื อความตรง แต่เป็ นเพียงสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่า สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ได้เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
ในภาคการตัดสิ น คุ ณ ค่ า เป็ นส่ ว นที่ จ ะตัด สิ น ว่า โครงการประสบความส าเร็ จ
หรื อไม่เพียงใด นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูวา่ มาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะนามา
เปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจโดยทัว่ ๆ ไป เกณฑ์ที่ใช้มี 2 ชนิด คือ
1. เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็ นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ อาจจะเกิดขึ้นก่อนโดย
มีความเป็ นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม
2. เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) เป็ นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่มถ้าผู ้
ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะนามาเปรี ยบเทียบได้ ก็ตอ้ งพยายามหาโครงการอื่นที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันมาเปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ แบบจาลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง และความ
สมเหตุสมผลของเมตริ กบรรยาย และเมตริ กตัดสิ นคุณค่า สาหรับความสอดคล้องนั้น มี 2 ลักษณะ
คือ
1. Contingence เป็ นความสอดคล้องเชิ งเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธ์ใน
แนวตั้งตาม ของสเต้ก
2. Congruence เป็ นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริ งหรื อเป็ นความสอดคล้องใน
เชิงประจักษ์ (empirical) พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม ของสเต้ก
ข้อดี สาหรับรู ปแบบของการประเมินของสเต็ก คือ เสนอวิธีการประเมินเป็ น
ระบบ เพื่อจัดเตรี ยมข้อมูลเชิ งบรรยาย และตัดสิ นคุ ณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน
แต่มีขอ้ จากัดคือ เซลล์บางเซลล์ของเมตริ กมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่
ชัดเจน ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้
พิสณุ ฟองศรี (2549 : 31-40) สรุ ปว่ารู ปแบบการประเมิน 28 รู ปแบบ แบ่งเป็ นกลุ่ม
ได้ 4 กลุ่ม แต่ละรู ปแบบในกลุ่มต่างๆ มีดงั นี้
1. กลุ่มที่ เน้นการตัดสิ นใจด้วยวิธีเชิ งระบบ รู ปแบบนี้ เน้นการใช้วิธีเชิ งระบบเพื่อ
การเสนอสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง สาหรับการตัดสิ นใจในเชิ งบริ หาร มี 9 รู ปแบบ
ดังนี้
1.1 รู ปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model)
1.2 รู ปแบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Related Analysis Model)
1.3 รู ปแบบเพิร์ท (Program Evaluation and Review Techniques Model : PERI)
1.4 รู ปแบบของรอสซี่ ฟรี แมน และไวรซ์ (Rossi, Freeman and Wrifht’s Approach
Model : RFWA)
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1.5 รู ปแบบทาลอง (Experimental Model)
1.6 รู ปแบบยึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Model)
1.7 รู ปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง (Discrepancy Model)
1.8 รู ปแบบซิปป์ (Context-Input-Process-Output Model : CIPP)
1.9 รู ปแบบศูนย์กลางการเรี ยนรู้ดา้ นการประเมิน (Center for the Study of
Evaluation Model : CSE)
2. กลุ่มที่เน้นการตัดสิ นใจด้วยวิธีเชิ งธรรมชาติ รู ปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เน้น
การใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อการเสนอสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องสาหรับการตัดสิ นใจ
ในเชิงบริ หาร มี 7 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 รู ปแบบการนาผลไปใช้ประโยชน์ (Utilization Focused Approach Model :
UFA)
2.2 รู ปแบบยึดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders Based Model)
2.3 รู ปแบบสนองความต้องการ (Responsive Model)
2.4 รู ปแบบที่เน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (Creative Model)
2.5 รู ปแบบทรานแซ็คชัน่ แนล (Transactional Model)
2.6 รู ปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model)
2.7 รู ปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model)
3. กลุ่มที่เน้นตัดสิ นคุ ณค่าด้วยวิธีเชิ งระบบ รู ปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เน้นการ
ใช้วธิ ีเชิงระบบ เพื่อให้นกั ประเมินตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่มุ่งประเมิน มี 7 รู ปแบบ ดังนี้
3.1 รู ปแบบที่เน้นผูบ้ ริ โภค (Consumer-Oriented Model)
3.2 รู ปแบบพิพากษา (Judicial Model)
3.3 รู ปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model)
3.4 รู ปแบบอิสระจากจุดหมาย (Goal-Free Model)
3.5 รู ปแบบประเมินประสิ ทธิภาพการฝึ กอบรม (Training Model)
3.6 รู ปแบบที่ยดึ ทฤษฏี (Theory-Based Model)
3.7 รู ปแบบมูลค่าเพิม่ (Value-Added Model)
4. กลุ่มที่เน้นตัดสิ นค่าคุณค่าด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ รู ปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เน้น
การใช้วธิ ี เชิงธรรมชาติ เพื่อให้นกั ประเมินตัดสิ นคุณค่าสิ่ งที่ประเมิน มี 5 รู ปแบบ ดังนี้
4.1 รู ปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model)
4.2 รู ปแบบศิลปะวิจารณ์ (Criticism Model)
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4.3 รู ปแบบยึดสภาพจริ ง (Authentic Model)
4.4 รู ปแบบคอนสตรัคติวสิ ท์ (Constructivist Model)
4.5 รู ปแบบเสริ มพลังอานาจ (Empowerment Model)
กลุ่ ม ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น เป็ นรู ป แบบทัว่ ไปทั้ง หมด แต่ ก ารประเมิ นทางการศึ ก ษา
พบว่า รู ปแบบการประเมินที่มีอิทธิ พลและได้รับความนิ ยมกันมาก มี 4 รู ปแบบ คือ (พิสณุ ฟองศรี .
2549 : 40)
1. รู ปแบบการประเมินที่ยดึ จุดมุ่งหมายของไทเลอร์ (Tyler)
2. รู ปแบบสนองความต้องการของเสตก (Stake)
3. รู ปแบบที่ช่วยในการตัดสิ นใจแบบซิ ปป์ ของสตีฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
4. รู ปแบบการประเมินประสิ ทธิภาพการอบรมของเคริ ร์กแพ็ททริ ค (Kirk Patrick)
เฮาส์ (House. 1980, อ้างอิงใน วารัตดา บุญสุ ด. 2555 : 81-82)ได้กล่าวถึงรู ปแบบ
การประเมินที่สาคัญๆ โดยสรุ ปไว้ดงั นี้
1. แบบวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งเน้นถึงผลที่ได้จากโครงการ
และพยายามหาความเกี่ ยวข้องของรู ปแบบแผนงานที่วางไว้ในโครงการกับตัวบ่งชี้ ต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
ผลที่ เกิ ดจากโครงการ จะต้องวัดในเชิ งปริ มาณ และหาเหตุ ผล และผลที่ ได้นิยมใช้ในการวัดผล
โครงการบริ การสังคม
2. แบบยึดวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรม (The Behavioral Objective Goal-based
Approach)ถือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เกณฑ์ในการวัดโครงการ ผูร้ ายงานจะเอาวัตถุประสงค์
ของโครงการตั้งเป็ นเกณฑ์ ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ที่วางไว้กบั โครงการที่ทาได้จริ ง คือผล
ของโครงการ ความส าเร็ จของโครงการ คื อความไม่ แตกต่ าง หรื อแตกต่ างกันน้อยมากระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั สิ่ งที่ทาได้
3. แบบยึดการตัดสิ นใจเป็ นหลัก (Decision-Making Approach) ให้ความสาคัญและ
การสนใจตรงจุดระดับการตัดสิ นใจและสร้างภาพสถานการณ์ต่างๆ ว่าถ้าการตัดสิ นใจแบบนั้นแบบ
นี้โอกาสอะไรน่าจะเกิดขึ้นบ้าง จากนั้นจะเก็บข้อมูลทาการวิเคราะห์และเสนอผลการตัดสิ นใจ
4. แบบอิสระจากวัตถุประสงค์ (Goal-Free Approach) เป็ นการประเมินทุกอย่างที่
เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด และเปรี ยบเทียบความสาคัญผลเหล่านั้นว่าถูกต้องหรื อไม่
5. แบบศิลปวิจารณ์ (Art Criticism Approach) กระบวนการวิจารณ์เ ป็ นอย่างการ
ประเมิ น ที่ ท าโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญในวิช านั้นๆ มี แบบแผนหลัก เกณฑ์ และเกณฑ์เหล่ า นี้ มี ค วามคิ ด
มี ท ฤษฏี น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ส่ ว นเห็ น พ้อ งกัน บ้า ง แม้ว่า จะไม่ เ หมื อ นกัน โดยสิ้ น เชิ ง ในกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์ สาขานั้นๆ
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6. การตรวจสอบทางวิชาชีพ (The Professional Review Approach) คือ การประเมิน
ที่อาศัยกลุ่ มของบุคคลผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชานั้นๆ เป็ นการตรวจสอบมาตรฐานและคุ ณค่าของตนใน
อาชีพเดียวกันนัน่ เอง
7. แบบกึ่งกฎหมาย (Quasi-Legal Approach) ได้นากระบวนการการซักฟอก และ
การพิจารณาคดีของศาลและระบบลูกขุนมาใช้ในการประเมินปั ญหาต่างๆ ทางสังคม
8. แบบศึกษาเฉพาะกรณี (The Case-study Approach) มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ผฟู ้ ั ง
เกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียดในทุกๆ ด้าน จึงสนใจศึกษาประเด็นว่าบุคคลอื่นๆ ที่รู้จกั โครงการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอย่างไร จึงใช้ท้ งั การสังเกต และแบบมีส่วนร่ วม ศึกษาสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ของโครงการในสภาพปกติธรรมชาติ การสัมภาษณ์ บุคคลถือว่าเป็ นกระบวนการศึกษาแบบ
เชิงคุณภาพนัน่ เอง
วารัตดา บุญสุ ด (2555 : 83) ได้สรุ ปเกี่ยวกับรู ปแบบของการประเมินโครงการไว้วา่
มีหลายรู ปแบบ ผูบ้ ริ หารโครงการสามารถเลือกใช้เหมาะสม ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีหลักการ แนวคิด
เหตุผลและเทคนิคของการประเมินผลโครงการที่แตกต่างกันออกไป แต่เป้ าหมายก็เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
และสารสนเทศในการตัดสิ นคุณค่าของโครงการ
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบของการประเมินผลโครงการมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมี
หลักการ แนวคิด เหตุผลและเทคนิค ของการประเมินโครงการที่แตกต่างกันออกไป แต่เป้ าหมายก็
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศในการตัดสิ นคุณค่าของโครงการและเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
4.6 รู ปแบบของการประเมินโครงการรู ปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model)
สมคิด พรมจุย้ (2550 : 63) อธิ บายว่า รู ปแบบการประเมินแบบ CIPP นั้นเป็ นการ
ประเมิ น เพื่ อ ให้ไ ด้ส ารสนเทศ 4 ด้า น คื อ การประเมิ น สภาพแวดล้อ มโครงการ (Context
Evaluation) การประเมิ นปั จจัยเบื้ องต้น (Inputs Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) และการประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation) ซึ่ งสามารถแสดงลัก ษณะของการ
ตัดสิ นใจ
พิษณุ ฟองศรี (2550 : 84) กล่าวว่า สตัฟเฟิ ลบีม (Stuffebeam) ได้พฒั นารู ปแบบการ
ประเมินที่ช่วยในการตัดสิ นใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินอย่าง
ครอบคลุ มเพื่อให้ไ ด้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการตั ดสิ นใจทางเลื อกต่ างๆ ของผูบ้ ริ หารที่
เรี ยกว่ารู ปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Product Evaluation Model) รู ปแบบการประเมิน
CIPP แบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ส่ วนตามลาดับการพัฒนาการของการดาเนิ นโครงการ 3 ระยะ
ดังต่อไปนี้
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1. การประเมินก่อนเริ่ มดาเนินงาน การประเมินในช่วงนี้จะเป็ นเพื่อวางแผน อันเป็ น
การกาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงาน จัดทาสิ่ งต่างๆ อาจเป็ นโครงการ กิจกรรม หลักสู ตร
ซึ่งจะทาการประเมินใน 2 ส่ วน คือ
1.1 การประเมินบริ บท (Context Evaluation) การประเมินบริ บทเป็ นการประเมิน
ความต้องการจาเป็ น เพื่อกาหนดการดาเนิ นงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้บรรยายและเปรี ยบเทียบปั จจัยนาเข้าที่
ได้รั บจริ งกับสิ่ งที่ คาดหวัง บริ บทของสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื องที่ คาดหวังกับที่ เป็ นจริ ง รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็ นจริ งและสิ่ งที่คาดหวังดังกล่าว
1.2 การประเมินปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็ นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทั้งปริ มาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริ หารจัดการที่
วางแผนไว้ เพื่ อวิเคราะห์ และกาหนดทางเลื อกที่ เหมาะสมที่ สุดที่ จะทาให้ก ารดาเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
2. การประเมิ นระหว่างดาเนิ นโครงการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมิ น
กระบวนการอันเป็ นการศึ กษาจุดอ่อน จุ ดแข็ง ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคการดาเนิ นโครงการ
สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนิ นโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุ งการ
ดาเนินโครงการ
3. การประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ (Product Evaluation) เป็ นการประเมินผลผลิต
ของโครงการ เพื่ อจะตอบคาถามให้ไ ด้ว่า การดาเนิ นโครงการประสบความส าเร็ จตามที่ วางไว้
หรื อไม่ผลผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ คุม้ ค่าหรื อไม่ การประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการทุกๆ ด้าน ซึ่ งใช้เทคนิ คการติดตามผลหรื อการประเมิ นผลด้วย
การติ ด ตามหลัง โครงการเสร็ จ หรื อ ศึ ก ษาย้อ นรอย ผลการประเมิ น จะให้ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะคงไว้ ปรับขยายโครงการ หรื อควรหยุดโครงการ
ตามเวลาที่ กาหนดไว้หรื อควรยกฐานะเป็ นโครงการประจา ซึ่ งแสดงรู ปแบบการประเมินได้ดัง
แผนภาพ 2
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การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

การประเมินปั จจัยหรื อทรัพยากร
(Input Evaluation)

วิธีการ
และกลวิธีดาเนินโครงการ

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

นาโครงการสู่ การปฏิบตั ิ
ความก้าวหน้าของโครงการ

การประเมินผลผลิตหรื อผลลัพธ์
(Product Evaluation)

ปรับขยายโครงการ
ยุติโครงการ
ยกฐานะเป็ นโครงการประจา

แผนภาพ 2 รู ปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสิ นใจ
(ที่มา : พิสณุ ฟองศรี . 2550 )
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ เป็ นการประเมินใน 4 ส่ วน
ตามระยะเวลาของการดาเนินโครงการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนเริ่ มดาเนิ นงานเป็ น
การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท (Context Evaluation) ด้านปั จจัยเบื้องต้นหรื อปั จจัย
นาเข้า (Input Evaluation) ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ (Process Evaluation)
เป็ นการประเมิ นด้านกระบวนการ และระยะที่ 3 การประเมิ นหลังสิ้ นสุ ดโครงการ (Product
Evaluation) เป็ นการประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อจะตอบคาถามให้ได้วา่ การดาเนิ นโครงการ
ประสบความสาเร็ จตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ ผลผลิตเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ คุม้ ค่าหรื อไม่
การประเมิ นหลังสิ้ นสุ ดโครงการพิจารณาผลลัพ ธ์ผลกระทบของโครงการการทุกๆด้าน เพื่อนา
สารสนเทศมาประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะคง ปรับ ขยายโครงการ
หรื อควรหยุดโครงการตามเวลาที่กาหนด
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ดัง นั้น เพื่ อ ให้ผูร้ ายงานในฐานะผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ข้อมู ล สารสนเทศที่ เพี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนินโครงการ จึงได้ตดั สิ นใจนารู ปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ มาใช้
ในการประเมิ น โครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 มาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิ นโครงการเพื่อประกอบการการตัดสิ นใจในการดาเนิ นโครงการ ว่าควรจะคง ปรับ ขยาย
โครงการหรื อควรยุติโครงการตามเวลาที่กาหนด ซึ่ งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านบริ บทหรื อ
สภาพแวดล้อม ด้านปั จจัย นาเข้า ด้านกระบวนการดาเนิ นโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ
โดยการประเมิ นแต่ ละขั้นตอนสามารถนาไปใช้ช่ วยในการตัดสิ นใจในการดาเนิ นเป็ นขั้นตอน
ต่อไป
5. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเชิ งกลยุทธ์
5.1 ความหมายของการบริหารเชิ งกลยุทธ์
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
คลังความรู้ออนไลน์ (2558) การบริ หารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริ หารที่มีความ
ต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามเชื่ อ มโยงเกี่ ย วข้อ งกับ ทุ ก แผนก หรื อ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ร ลัก ษณะ
การบริ หารจึงแยกออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. เน้นลาดับความสาคัญของกิจกรรมเป็ นขั้นตอนผูบ้ ริ หารจะต้องดาเนิ นงานภายใน
องค์กรที่ตนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นในเรื่ องลาดับขั้นตอนความสาคัญก่อนหลังของกิ จกรรมต่างๆ
ตลอดจนทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกาหนดทิศทาง การปฏิบตั ิการ
เชิ งกลยุทธ์ การควบคุ ม ดู แลตรวจสอบ และประเมิ นผลเชิ งกลยุทธ์ เพื่อปรั บเปลี่ ยนให้เกิ ดความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. กระบวนการที่เป็ นวงจร หมายถึง กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ จะเริ่ มต้นจาก
ขั้นตอนแรกแล้วด าเนิ นไปอย่า งต่ อ เนื่ อง จนถึ ง ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยแล้วย้อนกลับ มาดาเนิ น การใน
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง วนเวียนอย่างนี้ ตลอดไปเปรี ยบเหมือนกระบวนการที่เป็ นวงจร มีการวนเวียน
มายังจุดเดิมคล้ายกับการเดินตามเส้นวงกลม
3. ผสมผสานทักษะและความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เป็ นการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ที่มี
ลักษณะมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับกระบวนการบริ หาร ในเรื่ องการรวมพลังทรัพยากรมนุ ษย์โดยให้
ความส าคัญ กับ การผสมผสานทัก ษะ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น อาทิ เช่ น ด้า นการตลาด
การผลิต การเงิน และด้านอื่นๆ
ดังนั้นลักษณะการบริ ห ารเชิ งกลยุทธ์ จึ งนอกจากจะเน้นที่ ข้ นั ตอนการทางานและ
ให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานที่ เป็ นวงจร การบริ หารงานยังมุ่งให้ทุกฝ่ ายทางานเป็ นที ม
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มีการประสานช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดพลังแห่ งความสามัคคีภายในองค์กร และไม่ได้มุ่งให้ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่งมีความสามารถพิเศษ หรื อมีอานาจเหนือฝ่ ายใด
ยุวเรศ หลุดพา (ม.ป.ป.) การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง
การวางแผนการกาหนดทิศทางขององค์การ การกาหนดตัวชี้ วดั การนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ โดยผ่านกระบวนการและการบูรณาการจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสู่ การตัดสิ นใจ
และการนาไปปฏิบตั ิเพื่อผลประโยชน์และข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันของ องค์การ
ยาเบ็น เรื องจรู ญศรี (2552 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ การบริ หารเชิงกลยุทธ์
ไว้ 3 ประการ ดังนี้
ความหมายที่ 1 การบริ หารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็ นกระบวนการซึ่ ง
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 3 ประการ คือ
1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) เป็ นงานที่จะต้องทาไว้ล่วงหน้าและ
ต้องมีการพัฒนา จึงจะเป็ นการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม
2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ ง
ทาไว้ล่วงหน้าให้เป็ นแผน ซึ่ งได้ผลลัพธ์ คือ กลยุทธ์ที่กาหนด
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์และการควบคุม (Strategy implementation and control) เป็ น
กระบวนการกาหนดแผนการปฏิบตั ิ การมองเห็นความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้เป็ นจริ ง
ความหมายที่ 2 กระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ (Strategic management process)
หมายถึ ง ขั้นตอนการบริ หารเพื่อให้บรรลุ ภารกิ จ (Mission) ขององค์การโดยสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่ า งองค์ ก ารให้ เ หมาะสมกับ สภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะผู้ที่ ไ ด้ผ ลประโยชน์ จากองค์ ก าร
(Stakeholders) ซึ่ งเป็ นปั จจัยในสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ และกาหนด
นโยบายขององค์การ ประกอบด้วย ลู กค้า (Customer) พนักงาน (Employee) ชุ มชนในท้องถิ่ น
(Community) และผูถ้ ือหุน้ (Stockholder)
ความหมายที่ 3 การบริ หารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) เป็ นศาสตร์ และศิลป์ ใน
การกาหนด (1) กลยุทธ์ (Strategy formulation) (2) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) (3)
การประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy evaluation)
รอบบินส์ และคูลเตอร์ (Robbins & Coulter 2012 : 7) กล่าวว่า การจัดการเชิ งกลยุทธ์
หมายถึ ง กลุ่มของการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการเพื่อบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานในระยะยาวของ
หน่วยงาน
สุ ชาติ ธาดาธารงเวช (2550 : 3) กล่าวว่า การจัดการเชิ งกลยุทธ์หมายถึง การวางแผน
การ ดาเนินการ และการควบคุมการบริ หารที่ช่วยให้การจัดการเชิ งยุทธ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

61
และประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วย 1) การกาหนดทิศทางกลยุทธ์ 2) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 3) การ
จัดทากลยุทธ์ และ 4) การควบคุมและปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2554 : 27) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการดา เนินงานที่
ต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ที่ลุ่มลึกและแยบคายเพื่อกาหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน กระบวนการ
ในการดาเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเป้ าหมายที่ชดั เจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสด
สรุ ปได้วา่ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ (Strategic management) หมายถึง กระบวนการใน
การวางแผนการกาหนดทิศทางขององค์กรเพื่อจัดทากลยุทธ์ เป็ นการกาหนดตัวชี้ วดั การนาแผนสู่
การปฏิ บตั ิ โดยผ่า นกระบวนการและการบู รณาการจากผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ย วข้อง สู่ ก ารตัดสิ นใจและ
การนาไปปฏิบตั ิเพื่อผลประโยชน์ องค์กร ถื อเป็ นการควบคุ มการบริ หารที่ช่วยให้การจัดการเชิ ง
ยุทธ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
5.2 ความสาคัญของการบริหารเชิ งกลยุทธ์
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ไว้ดงั นี้
สุ พานี สฤษฏ์วานิช (2553 : 10) กล่าว่า ความสาคัญของการบริ หารเชิงกลยุทธ์มีดงั นี้
1. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ เห็นข้อจากัดที่อาจ
เกิดขึ้น ทาให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
2. ช่วยให้องค์การโดยส่ วนรวมมีทิศทางในการดาเนินงานชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่
สาคัญที่องค์การจะต้องปฏิบตั ิ ทาให้องค์กรนั้น ๆ แข็งแกร่ ง ประสบความสาเร็ จ
3. ทาให้องค์กรสามารถสร้ างผลที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้ดว้ ยการสร้างข้อได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันและสามารถรักษาข้อได้เปรี ยบนี้ได้
4. ช่ ว ยให้ ผูบ้ ริ ห ารสามารถยกระดับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านขึ้ นมาได้คื อ องค์ก ารจะ
สามารถบรรลุท้ งั ประสิ ทธิ ภาพ คือ การมีตน้ ทุนในการดาเนินงานที่ต่ากว่าและมีประสิ ทธิ ผล
5. ช่วยทาให้ผบู ้ ริ หารมีการทางานในเชิ งรุ ก คือ คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิด
หรื อเป็ นฝ่ ายรุ กมากกว่าที่จะเป็ นฝ่ ายตั้งรับและป้ องกัน ทาให้องค์การสามารถปรับตัวได้ดีกว่าหรื อ
ฉกฉวยโอกาสได้ก่อนคู่แข่ง
คลังความรู้ออนไลน์ (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. เป็ นการกาหนดกรอบหรื อทิศทางการทางานขององค์กรให้ชดั เจน โดยการเขียน
วัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะทาให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม
2. ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารปรั บตัวตามสภาวการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นระบบ และสามารถ
ปรับทิศทางการ ดาเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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3. สร้างความพร้อมให้กบั องค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาให้องค์กรมีการวิเคราะห์
และประเมิน ปั จจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมใน
การรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพด้านการแข่งขันให้กบั องค์กร เสริ มสร้างการ
พัฒนาขีดความสามารถส่ งผลให้เกิดความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน
5. ช่ วยให้การทางานสอดคล้องไปในแนวทางเดี ยวกัน เนื่ องจากมี การกาหนดกล
ยุทธ์และการควบคุมตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
6. ท าให้ อ งค์ก รมี มุ ม มองการบริ ห ารอย่า งครอบคลุ ม เนื่ อ งจากการบริ ห ารเชิ ง
กลยุทธ์ให้ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริ หารองค์กรทั้งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก
ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551 : 1) ได้กล่าวถึ ง ความสาคัญของการจัดการเชิ ง
กลยุทธ์ไว้ 5 ประการ คือ
1. ทาให้องค์การและหน่วยงานย่อยภายในองค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพ แวดล้อมได้ดีข้ ึน
2. ทาให้ก ารจัดสรรสรรพกาลังและทรัพ ยากรในองค์การเป็ นไปในทิ ศทางและ
ลาดับความสาคัญที่ ชัดเจน มี เหตุ มีผล และมี ความสอดคล้องกันในระหว่างส่ วนย่อยต่าง ๆ ของ
องค์การ
3. ท าให้ก ารปรั บ ตัว หรื อการขยายตัวขององค์ก ารเป็ นไปโดยมี ก รอบทิ ศทางที่
ชัดเจน
4. ช่วยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารและสมาชิกขององค์การได้ตระหนักถึงโอกาส ภัยคุกคาม
จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์การ ตลอดจนได้ทราบถึงทิศทางการดาเนินงานโดยทัว่ กัน
5. ช่วยเปิ ดโอกาสให้มีการบูรณาการความคิด การใช้ทรัพยากรและการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ในองค์การในทิศทางเดียวกัน และเป็ นทิศทางที่สอดคล้องกันกับโอกาสและภัยคุ กคามใน
สภาพแวดล้อม
วรางคณา ผลประเสริ ฐ (2554 : 9-10) ได้จาแนกความสาคัญของการจัดการเชิ ง
กลยุทธ์ ไว้ 6 ประการ คือ
1. ช่ วยให้องค์การมี กรอบและทิ ศทางที่ ชัดเจน โดยก าหนดวิสั ยทัศน์ภารกิ จและ
วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ารอย่า งเป็ นระบบ ซึ่ งการก าหนดทิ ศ ทางขององค์ก ารดัง กล่ า วจะเป็ น
แนวทางในการใช้ทรัพยากร ขององค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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2. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารคิดอย่างเป็ นระบบ โดยการพิจารณาถึ งปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและ ภายนอกองค์การ ซึ่ งทาให้เกิ ดความตระหนักต่อการเปลี่ ยนแปลงและทาให้ผบู ้ ริ หาร
สามารถกาหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและสอดคล้องกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลง
3. ช่ วยสร้ า งความพร้ อมให้อ งค์ก าร ในการก าหนดวิ ธี ก ารหรื อแนวทางในการ
ดาเนินงานและ กิ จกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จะต้องทาการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก องค์การเพื่อคิ ดค้นแนวทางในการดาเนิ นงานที่ เหมาะสมที่ สุ ดท่ามกลาง
การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ไปสู่ การจัดการความเปลี่ ยนแปลงที่ดีข้ ึน ทาให้องค์การมีการ
เตรี ยมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งช่วยเตรี ยมความพร้อมและ
พัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ เนื่ องจากการพัฒนาเชิ งกลยุทธ์จะต้องมีการสร้ างความเข้าใจ
และแนวทางในการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับกับความ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและ
คู่แข่ง
4. ช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน ได้เปรี ยบทางการแข่งขันนี้ สามารถเกิดขึ้น
จากการ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็ นความพยายามในการ
แข่ ง ขัน กับ ศัก ยภาพของตนเอง หรื อในเชิ ง เปรี ย บเที ย บกับองค์ก ารอื่ นๆ เพื่ อมุ่ ง ไปสู่ เป้ าหมาย
ตามความคาดหวังของ ผูร้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะช่วยสร้างประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพ
ในการแข่งขันให้แก่องค์การ และเสริ มสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริ หาร
5. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เนื่ องจากมีการกาหนด
กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบควบคุ มไว้อย่างชัดเจน ทาให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องเกิ ด
ความเข้าใจตรงกัน และเกิดความร่ วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้ง
จะช่ วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับการบริ หารองค์การใน
ส่ วนต่าง ๆ นอกจากนี้ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ยงั ช่ วยให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม
โดยเฉพาะเป้ าหมายในการดาเนินงาน ทาให้สามารถจัดลาดับการดาเนินงานตามลาดับความสาคัญ
เร่ งด่วนได้
6. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็ นวิธีการบริ หารที่คานึงถึงปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่ งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับองค์การ เช่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผูร้ ับบริ การ และคู่แข่ง เป็ นต้น ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ ลว้ นมี
ความคาดหวังต่อองค์การแตกต่างกัน หากองค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะ
ทาให้บุ ค คลเหล่ า นั้นให้ก ารสนับ สนุ นหรื อให้ค วามร่ ว มมื อ ในการดาเนิ นงาน ในทางกลับ กัน
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หากองค์การละเลยความคาดหวังดังกล่าว อาจเกิดความเคลื่อนไหวที่ส่งผลลบต่อองค์การก็ได้ เช่น
การฟ้ องร้อง การหยุดงาน เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูป้ ระกอบการ ที่จะนาไปสู่ การเพิ่มโอกาสความสาเร็ จ เพราะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมิน
สภาพการณ์ ในระยะยาวขององค์กร เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการดาเนิ นงานที่สามารถประเมิ น
และปรั บเปลี่ ยนภายในแต่กระบวนการ ให้เกิ ดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกได้ตลอดเวลา
5.3 หลักการบริหารเชิ งกลยุทธ์
มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
วรางคณา ผลประเสริ ฐ (2554 : 11-13) กล่าวถึงการจัดการเชิ งกลยุทธ์วา่ เป็ นเครื่ องมือ
ส าคัญของการบริ หารสมัยใหม่ ซ่ ึ งมุ่ งเน้นการเพิ่ มโอกาส ความส าเร็ จขององค์การในระยะยาว
โดยอาศัยการวิเคราะห์ และประเมินสภาพการณ์ เพื่อการวางแผนและผลักดันกลยุทธ์ ไปสู่ เป้ าหมาย
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีลกั ษณะสาคัญจาแนกได้เป็ น 6 ประการ ดังนี้
1. เป็ นการบริ หารที่มุ่งเน้นถึงอนาคต (future - oriented) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ น
การ บริ หารที่มุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้ างหรื อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุ ประสงค์ของ
องค์การอย่างเป็ นระบบ โดยการคาดการณ์ แนวโน้ม มองการเปลี่ ยนแปลงที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต แล้วนามาปรับทิศทางการดาเนินงานเพื่อให้องค์การมีทิศทางและเป้ าหมายที่ชดั เจน อย่างไร
ก็ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้น้ นั ต้องไม่คงที่หรื อตายตัวแต่ตอ้ งสามารถ
ยืดหยุน่ หรื อปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. เป็ นการบริ หารทีมุ่งเน้น ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง (change-oriented) การจัดการ
เชิ งกลยุทธ์มุ่งเน้นและให้ความสาคัญต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งครอบคลุ ม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ เทคโนโลยีบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้
สอดคล้องและเกื้อหนุ นต่อกลยุทธ์ขององค์การและสามารถผลักดันให้องค์การบรรลุถึงเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
3. เป็ นการบริ หารแบบองค์รวม (holistic approach) การจัดการเชิ งกลยุทธ์มุ่งเน้นที่
ภาพรวม ทั้งหมดขององค์การ มากกว่าการพิจารณาองค์การแบบแยกส่ วน เป็ นการบริ หารที่มุ่งเน้น
การบรรลุ ถึ ง เป้ าหมายโดยรวมขององค์ก ารทั้งหมด และยังมี ก ารถ่ ายทอดวิสัย ทัศน์ พันธกิ จ
วัตถุ ประสงค์นโยบาย และกลยุทธ์จากระดับบนลงสู่ ระดับล่ าง เพื่อให้ทิศทางการดาเนิ นการของ
องค์การเป็ นไปในทิ ศทางที่ นาไปสู่ จุดหมายเดี ย วกัน ในการจัดการเชิ งกลยุทธ์ น้ นั การถ่ ายทอด
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายโดยรวมขององค์การ
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4. เป็ นการบริ หารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (result – based focus) การจัดการเชิงกลยุทธ์
เป็ นการบริ หารที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้ าหมาย โดยมีตวั ชี้วดั ผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
มี ก ารประสานและหล่ อ หลอมทรั พ ยากรไปใช้ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต าม
ยุทธศาสตร์ และ ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้ งั ไว้ โดยเป็ นวัตถุประสงค์ที่
ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ
5. เป็ นการบริ หารที่ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholder - oriented)
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นการบริ หารที่ มุ่งเน้นและคานึ งถึ งความต้องการของผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
หลายกลุ่ม เช่น ลูกค้า ชุ มชน หน่วยงานต่าง ๆ เป็ นต้น โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญที่เหมาะสมในการสนองตอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเหล่านั้น
6. เป็ นการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว (long – range planning)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการตัดสิ นใจเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยมีแผนกลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือ
ในการกาหนดทิศทางและการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ประยงค์ เนาวบุตร. (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความสาเร็ จของกลยุทธ์วา่ ปั จจัย
ความสาเร็ จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญที่สุ ดคือ ความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หาร เช่น ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดเชิ งกลยุทธ์ และการคิดอื่นๆ ความสามารถในการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง การมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็ นต้น
วรนารถ แสงมณี (2553 : 5-9) กล่าวว่า ภารกิจหลักของการเป็ นผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ มี
5 ประการ คือ
1. การกาหนดทิศทางกลยุทธ์
2. การบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การธารงรักษาวัฒนาองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพให้คงอยู่
4. การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
5. การสร้างความสมดุลในการควบคุมการดาเนินงานขององค์การ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553 : 40) กล่าวถึง การคิดเชิ งกลยุทธ์วา่ มีข้ นั ตอนสาคัญ
8 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการจะไปให้ถึง
2. วิเคราะห์และประเมินสถานะ
3. การหาทางเลือกกลยุทธ์
4. การวางแผนปฏิบตั ิการ
5. การวางแผนคู่ขนาน
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6. การทดสอบในสถานการณ์จาลอง
7. การลงมือปฏิบตั ิการ
8. การประเมินผล
สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ (2551 : 1-4) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดเชิ งกลยุทธ์ มี
3 ขั้นตอน หลัก คือ
1. การพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากกับดัก
2. การพัฒนาสู่ การคิดแบบสร้างสรรค์
3. การพัฒนาสู่ การคิดเชิงกลยุทธ์
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากกับดัก จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วิ ธี ป ลดล็ อ คให้ ห ลุ ด พ้น จากกับ ดัก หรื อ ออกนอกกรอบที่ ค นอื่ น
กาหนดไว้ เช่น การสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ คาพูดของคนอื่น ข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เป็ นต้น
โดยต้องปรับพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องหรื อเชื่ อมโยงกับการคิดและการรับรู ้ ขอ้ มูลต่าง ๆ เสี ยใหม่คือ
1) ต้องมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ คิด สงสัยเรื่ องต่างๆ ตลอดเวลา 2) ฟั งได้แต่อย่าไปเชื่ อ
100% 3) วิเคราะห์เหตุผลให้รอบด้าน 4) ชัง่ น้ าหนักสิ่ งที่ฟังและ 5) ต้องคิดเผื่อความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ไว้ดว้ ย
1.2 วิธีปลดล็อคจากกับดักทางความคิดของตนเอง โดยต้อง 1) ไม่เชื่ อ
เพียงด้านใดด้านหนึ่ ง 2) อย่าเชื่ อมัน่ ในตนเองมากเกินไป 3) อย่าคิดแต่ในมุมเก่าจะทาให้พลาด
โอกาสในการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ 4) อย่ามองเฉพาะปั จจุบนั 5) อย่ามองเฉพาะสิ่ งที่คุน้ เคยหรื อ
อยูใ่ กล้ตวั จงมองข้ามไปไกลๆ ในอนาคต 6) อย่ามองแต่มุมของตัวเอง จงมองความต้องการของ
ผูอ้ ื่นด้วย
ขั้นที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยปรับพฤติกรรมเหล่านี้คือ
2.1 ก่อนทาอะไรให้หยุดคิดและวิเคราะห์ให้ดีเสี ยก่อน
2.2 ต้องวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาให้ลึกซึ้ งและหาทางแก้ไขว่าจะมีวธิ ี ใดบ้าง
2.3 ต้องคิดแบบมีพนั ธมิตร เมื่อมีปัญหาอย่าคิดเองคนเดียว ให้ปรึ กษาหารื อ
กับเครื อข่ายก่อน อาจเป็ นเพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูร้ ับบริ การก็ได้
2.4 ต้องคิ ด วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบที่ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งให้ ลึ ก ซึ้ งทั้ง ด้า น
ผูร้ ับบริ การ (focus group) เวลา (time) และเนื้ อหา (content) 5. ต้องเสาะแสวงหาข้อมูลจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
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ขั้นที่ 3 การพัฒนาเป็ นการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยคานึงถึง
3.1 ความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3.2 องค์รวมหรื อระบบทั้งหมด โดยเสาะแสวงหาข้อมูลให้ครบถ้วน
3.3 ผลกระทบในลักษณะต่างๆ ทุกแง่มุม
สรุ ปได้ว่า หลักการของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์น้ นั มีแนวคิดเกี่ ยวกับการคิด
เชิ งกลยุทธ์อย่างหลากหลาย แสดงให้เห็ นว่า การคิดเชิ งกลยุทธ์เป็ นการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหลักการของเป้ าหมายการคิดเชิงกลยุทธ์คือ
การแสวงหาทางเลื อกในการตัดสิ นใจ เพื่ อวางแผนก าหนดทิ ศ ทางและกลยุท ธ์ ที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ในอนาคต โดยการคิดเชิ งกลยุทธ์ มีหลายวิธีหลายมุ มมอง แต่ที่สาคัญคือ การคิดเชิ ง
กลยุทธ์ตอ้ งอาศัยพื้นฐานการคิดแบบอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่ น การคิดนอกกรอบ การคิดเชิ งบวก
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดไตร่ ตรอง การคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
5.4 กระบวนการบริหารเชิ งกลยุทธ์
มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง กระบวนการของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ดงั นี้
Dess and Other : 2007 (อ้างใน ทวีวรรณ อันดา, 2552 : 50) กล่าวว่า รู ปแบบการ
บริ หารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์เชิ งกลยุทธ์ เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการบริ หารกลยุทธ์ เป็ นงาน
ล่วงหน้าที่ตอ้ งทา เป็ นการวางหลักเกณฑ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิหลายกลยุทธ์ ปฏิบตั ิหลายกลยุทธ์
ล้มเหลวเนื่องจากผูจ้ ดั การอาจต้องการวางหลักเกณฑ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิโดยขาดการวิเคราะห์
อย่างระมัดระวังเกี่ ยวกับเป้ าหมายของหลักการขององค์กรและการวิเคราะห์อย่างถี่ ถว้ นเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมภายนอกและภายใน
2. การกาหนดกลยุทธ์ เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ในหลายระดับข้อแรกคือ กลยุทธ์ระดับ
ธุ รกิ จ จัดการกับประเด็ นที่ ว่า จะแข่งขันอย่างไรในสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ เพื่อให้ได้ประโยชน์
ด้านการแข่งขัน ข้อสอง กลยุทธ์ระดับบริ ษทั เน้นที่ 2 ประเด็น คือ 1) จะแข่งขันในธุ รกิ จใด และ 2) จะ
บริ หารธุ รกิ จอย่างไร เพื่อให้เกิ ดการทางานร่ วมกัน กล่าวคือ ธุ รกิ จสร้ างคุณค่ามากขึ้นโดยการทางาน
ร่ วมกันมากกว่าเมื่อปฏิ บตั ิการเป็ นธุ รกิ จเดี่ยว ข้อสามบริ ษทั ต้องกาหนดวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนา
กลยุทธ์นานาชาติ เพื่ อบริ ษทั ออกไปร่ วมทุนกับบริ ษทั ในประเทศอื่น ๆ ท้ายสุ ด ความสาคัญของ
อินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มขึ้นทาให้บริ ษทั จาเป็ นต้องสารวจความเป็ นไปได้ต่าง ๆ ของพื้นฐานกลยุทธ์ใหม่น้ ี
เพื่อวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและกลยุทธ์ธุรกิจอิเล็คโทรนิค
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3. การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ตั ิ กลยุ ท ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพไม่ มี คุ ณ ค่ า ถ้า ไม่ ถู ก นาไป
ปฏิ บตั ิ อย่างเหมาะสม การนากลยุทธ์ ไปปฏิ บตั ิประกอบด้วยการทาให้แน่ ใจว่า บริ ษทั หนึ่ งมีการ
ควบคุ ม กลยุท ธ์ และรู ป แบบองค์ก รที่ เหมาะสม และบริ ษัท ได้จดั ตั้ง วิธีที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ประสานงานและผสมผสานกิ จกรรมภายในบริ ษทั และกับบริ ษทั คู่คา้ ลู กค้า และพันธมิ ตรของ
บริ ษทั นอกจากนี้ ภาวะความเป็ นผูน้ าก็มีบทบาทสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วยหลายอย่าง เช่น การทาให้
แน่ ใ จว่า องค์กรตั้ง พันธสัญญาที่ จะมี ค วามเป็ นเลิ ศ และมี การประพฤติ ที่ มีจริ ย ธรรม สนับสนุ น
การเรี ยนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทาตัวเป็ นผูป้ ระกอบการที่สร้างและคว้าโอกาสใหม่ ๆ
วีแลน และฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2006 อ้างใน ทวีวรรณ อินดา, 2552 : 48)
กล่าวว่า รู ปแบบพื้นฐานของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. การกาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4. การควบคุมและประเมินผล
ส าหรั บ นัก วิ ช าการชาวไทยได้นาเสนอแนวคิ ดเกี่ ย วกับ กระบวนการบริ หารเชิ ง
กลยุทธ์ไว้ ประกอบด้วย
สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2551 : 235) กล่าวว่า การจัดการเชิ งกลยุทธ์เป็ นรู ปแบบทางการ
จัดการซึ่ ง มุ่ งเน้นความสาเร็ จขององค์ก ร โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัย ส าคัญและ
หาแนวทางที่เป็ นเอกลักษณ์ และโดดเด่นเฉพาะตัวมาเป็ นจุดเด่นที่สาคัญต่อการแข่งขัน การจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การกาหนดพันธกิจและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และ
การควบคุมและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก ร การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็ นขั้นตอนที่มีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ ตลอดจนการสร้ างกลยุทธ์ ระดับต่ า ง ๆ ขององค์กร เพื่ อให้ก าร
กาหนดพันธกิ จ เป้ าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่แท้จริ ง ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์
2. การก าหนดพัน ธกิ จ และเป้ าหมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ การก าหนดพัน ธกิ จ หมายถึ ง
การกาหนดเหตุผลการดารงอยู่และขอบเขตในการดาเนิ นงานขององค์กร ซึ่ งมีความโดดเด่นและ
เป็ นเอกลักษณ์ ขณะที่เป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ หมายถึ งเป้ าหมายที่กาหนดโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อ
ระบุเป้ าหมายขององค์กรโดยภาพรวม
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3. การสร้างกลยุทธ์ การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ในโลกธุ รกิจ มีกลยุทธ์หลายระดับ
ที่องค์กรจาเป็ นต้องพิจารณาเลือกใช้ และในแต่ละระดับยังมีกลยุทธ์ยอ่ ยอีกหลายรู ปแบบที่เลือกใช้
ได้ ผูบ้ ริ หารที่ มี ส่ วนก าหนดทิ ศ ทางขององค์ก รไม่ ว่า ระดับ ใดก็ ตาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่องค์กร
4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ เมื่อองค์กรสร้างกลยุทธ์แล้วในขั้นต่อไปผูบ้ ริ หารจะต้อง
นากลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นนั้นไปปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดขึ้น
5. การควบคุ ม และประเมิ นผล การควบคุ ม และประเมิ นผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้า ย
ของกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อองค์กรได้นากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบตั ิแล้วจาเป็ นต้อง
กาหนดการควบคุม ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์
ที่ น าไปใช้ว่า บรรลุ ผ ลส าเร็ จ มากน้อ ยเพี ย งใด ประสบปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคใดบ้า ง จ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ ยนแปลงกลยุทธ์หรื อไม่ ตลอดจนมีขอ้ เสนอแนะอื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์กบั องค์กรในโอกาส
ต่อไป ดังแผนภาพ 3
การกาหนดพันธกิจและ
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน

การกาหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
การควบคุมและประเมินผล
แผนภาพ 3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
(ที่มา : สาคร สุ ขศรี วงศ์. 2551: 235)
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สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2551 : 235) กล่าวถึงกระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ต้องมีการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเป็ นขั้นตอนที่มีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้การกาหนดพันธกิจ เป้ าหมายและกลยุทธ์
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่แท้จริ งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
องค์กรและนาจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์พร้ อมทั้งพัฒนาให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน นอกจากนี้ ตอ้ งพยายามระมัดระวังมิ ให้จุดอ่อนที่ มีอยู่ส ร้ างปั ญหาและหาหนทางในการ
แก้ไขจุดอ่อนนั้น ขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องพิจารณาต่อไปว่าในสถานะที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ตลอดจนเส้นทางที่องค์กรประสงค์จะเดินทางไปสู่ จุดหมายมีโอกาสและอุปสรรคอะไรบ้างที่ส่งผล
ต่อองค์กร เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรื อจัดการนี้ ให้อุปสรรค
นั้นส่ งผลเสี ยหายต่อองค์กรเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เรี ย กว่า การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาสและอุ ปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่ วนดังนี้
1. ปั จจัยภายในได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุ ดเด่ นหรื อจุดแข็งซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัย
ภายในเป็ นข้อดี ที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่ นจุ ดแข็งด้านส่ วนประสม จุ ดแข็งด้าน
การเงิน แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนด
กลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดเริ่ มหรื อจุดอ่อนซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัย
ภายในเป็ นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายในต่า งๆ ขององค์ก รซึ่ งองค์ก ร
จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปั จจัยภายนอกได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสเป็ นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุ ดแข็ง
ตรงที่โอกาสนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในผูบ้ ริ หารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคเป็ นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่ งตามหาจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้
ได้จริ ง
สมคิด บางโม (2553 : 351) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ผบู ้ ริ หารรู ้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กร ซึ่ งจะช่วยให้
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ทราบว่าองค์กรได้เดิ นทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ ยงั บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยัง
เป้ าหมายได้ดีหรื อไม่ ม นั่ ใจได้อย่า งไรว่า ระบบการท างานในองค์ก รอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพอยู่มี
จุดอ่อนที่ตอ้ งปรับปรุ งอย่างไร
สุ พานี สฤษฏ์วานิช (2553 : 50) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเป็ นการ
ประเมินปั จจัยต่างๆที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมขององค์กร เช่น ทรัพยากรทางการเงิน เครื่ องจักรอาคาร
สถานที่ บุคลากร และการดาเนินการต่างๆ ภายในองค์กรทุกๆ ด้านเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กร
พักตร์ ผจง วัฒนสิ นธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2552 : 13-17) กล่าวไว้วา่ การกาหนด
ทิศทางองค์กรได้กาหนดทิศทางวิสัยทัศน์ภารกิจปรัชญาและวัตถุประสงค์ขององค์การการกาหนด
ทิศทางขององค์การจะเป็ นการบ่งชี้วา่ องค์การธุ รกิจจะมุ่งไปในทิศทางใดหรื อสาเหตุโครงการดารง
อยู่ข ององค์ก ารหรื อประเภทของธุ รกิ จที่ อ งค์ก ารดาเนิ น อยู่ นอกจากนี้ ก ารก าหนดทิ ศ ทางของ
องค์การจะยังมีส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรื อภารกิจขององค์การให้กลายเป็ นวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงานที่มีลกั ษณะที่ชดั เจนขึ้น
สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2551 : 235) กล่าวว่า การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิเมื่อองค์กรสร้าง
กลยุทธ์แล้วในขั้นต่อไปผูใ้ ดจะต้องนากลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นนั้นไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดขึ้น องค์กรที่ไม่สามารถนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมย่อมเกิดปั ญหาทางการบริ หาร
จัดการและไม่ส ามารถท าให้องค์ก รประสบผลส าเร็ จตามเป้ าหมายได้ ส าหรั บ การควบคุ มและ
ประเมิ นผลการควบคุ มและประเมิ นผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการจัดการเชิ ง กลยุท ธ์
กล่าวคือ เมื่อองค์กรได้นากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบตั ิแล้วจาเป็ นต้องกาหนดวิธีการควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิ บตั ิงาน ตรวจสอบตลอดจนประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่นาไปใช้งานบรรลุผลสาเร็ จ
มากน้ อ ยเพี ย งใดประสบปั ญ หาอุ ป สรรคใดบ้า งจ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ห รื อ
ไม่จาเป็ นต้องปรับปรุ งวิธีการในการนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิหรื อไม่ ตลอดจนมีขอ้ เสนอแนะอื่นใดที่
ควรจดบันทึกเพื่อใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั องค์กรในโอกาสต่อไป
สรุ ปได้วา่ กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์น้ นั เป็ นการนากลยุทธ์หรื อการนายุทธศาสตร์ ที่
วางแผนไว้สู่การปฏิบตั ิ ซึ่ งมุ่งเน้นความสาเร็ จขององค์กร โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัย
สาคัญและหาแนวทางที่เป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่นเฉพาะตัวมาเป็ นจุดเด่นที่สาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยในการดาเนิ นการสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสมตามบริ บทของ
องค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกาหนดพันธกิจและ
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดขึ้น
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ตลอดจนการก ากับ ติ ดตาม และการประเมิ นผล เพื่อ ปรั บปรุ งและพัฒนาการดาเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพคุม้ ค่าเกิดประโยชน์สูงสุ ด
6. เครือข่ ายการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ ระหว่ างเรี ยน
ของนักเรียน
6.1 ความหมายของเครือข่ ายการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
ได้มีนกั วิชาการกล่าวถึงความหมายของพลังประชารัฐไว้ดงั นี้
ประชารั ฐ สามารถแยกได้จ ากค าว่ า “ประชา” หมายถึ ง หมู่ ค น เช่ น ปวงประชา
(ราชบัณฑิตยสถาน : ออนไลน์)
กรมการพัฒนาชุ มชน (มปป : 1) กล่ าวว่า “ประชารั ฐ” คื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ช่ วยกันแก้ปั ญหา และคิ ดหาทางสร้ างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้ างการ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มุ่ ง มั่น ลดความเหลื่ อ มล้ า พัฒ นาคุ ณ ภาพคน และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ประชารัฐ หมายถึง การดาเนินงานขององค์กรที่ทาหน้าที่สาธารณะ เพื่อการดูแลสนอง
เจตนารมณ์ของหมู่คนหรื อปวงประชาชนในรัฐให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด ถ้า พิจารณาในความหมาย
แคบ “ประชารัฐ” คือ“ประชา” ร่ วมกับ “รัฐ” ส่ วนความหมายกว้าง ได้แก่“รัฐ” ของ “ประชา” (“รัฐ”
ที่ “ประชา” รู ้สึกเป็ นเจ้าของและมีส่วนร่ วมสู ง) “รัฐ” โดย “ประชา” (“รัฐ” ที่ “ประชา” มีบทบาท
สาคัญในกิจกรรมส่ วนรวม) “รัฐ” เพื่อ “ประชา” ที่ ต้องประสานพลังทุกส่ วนของ “ประชา” กับทุก
ส่ วนของ “รัฐ”เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ” คติพจน์ “ประชารัฐ” ที่อาจนามาใช้เพื่อสื่ อความหมายใน
มิติต่างๆ และประสานพลังทุกส่ วน เพื่อมวลประชามุ่งพัฒนาสังคม และร่ วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์
สังคม โดยร่ วมมือรวมพลังกัน รวมทุกพลังสร้างสรรค์ ไม่กีดกันผูใ้ ด (ทินโน ขวัญดี : ออนไลน์)
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คื อ การเสริ มสร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชนทุกคน
เนื่ อ งจากการแก้ปั ญ หา การปฏิ รู ป และการพัฒนาประเทศในทุ ก ๆ ด้า น จะส าเร็ จหรื อ เห็ นผล
เป็ นรู ป ธรรมไม่ ไ ด้เ ลย หากขาดความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ และการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่า งประชาชน
เจ้า หน้า ที่ รัฐ และรั ฐบาล ดัง นั้นการที่ รัฐบาลให้ค วามส าคัญกับ การตลาดประชารั ฐ (พบวันดี :
ออนไลน์)
“ประชารัฐ” หมายถึง การร่ วมมือกันทาเรื่ องดี ๆ มีประโยชน์ต่อชาติบา้ นเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ของภาครัฐและภาคประชาชน หรื อจะกล่าวว่า “ทุกภาคส่ วน” (วัลภา เล็กวัฒนานนท์ :
ออนไลน์)
ความหมายของการสร้ า งเครื อข่ า ยการมี ส่ ว นร่ วม ได้ มี นั ก วิ ช าการกล่ า วถึ ง
ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
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ธงชัย ธนสถิตย์ (ออนไลน์) เครื อข่าย (Network) หมายถึง การเชื่ อมโยงของคน
ของกลุ่ม หรื อกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่ วมกันหรื อทากิจกรรมร่ วมกัน
โดยมีการจัดระเบียบโครงการของคนในเครื อข่ายด้วยความเป็ นอิสระเท่าเที ยมกันภายใต้พ้ืนฐาน
ของความเคารพสิ ท ธิ เชื่ อถื อ เอื้ ออาทรซึ่ ง กันและกัน ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบของการพัฒนาตนเองอี ก
รู ปแบบหนึ่ง เป็ นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู ้จกั กับบุคคลใหม่ ๆการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลที่พ่ ึง
รู ้จกั การรักษาสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแวดวงเดียวกันและต่างแวดวง
กระทรวงสาธารณสุ ข (2556) ได้กล่ าวสรุ ปไว้ว่า เครื อข่าย คือ ขบวนการทางสังคม
อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์
และความ ต้องการบางอย่างร่ วมกัน ร่ วมกันดาเนิ นกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิ กของ เครื อข่ายยังคง
ความเป็ นเอกเทศไม่ข้ ึ นต่อกัน กล่ าวโดยสรุ ปการมี ส่วนร่ วมของเครื อข่ายสุ ขภาพในชุ มชนเกิ ดจาก
ความต้องการที่ จะเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิ ดผลต่อความต้องการของกลุ่ มที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการให้เครื อข่ายสุ ขภาพในชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งนั้น ในการ
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมต้องคานึ งถึงวิถีการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้
เกิ ดความสมัครใจเข้าร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งการเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน ในการดาเนิ นงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ มี 5 ขั้นตอนสาคัญคือ 1. สร้างทีมงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพและพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพของชุมชน 3. จัดทาแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ 4. จัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ และ5. ประเมินผล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
นิ รันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่ าวว่าการมี ส่วนร่ วม หมายถึ ง การเข้าไปเกี่ ยวข้อง
(Involvement) ทางความคิ ด, จิตใจ, อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่ วมมีความหมายมากกว่าการ
เป็ นส่ วนหนึ่ ง (Sense and belonging) การมีส่วนร่ วมมีความหมายทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
(Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่ วมครอบคลุมทั้งมิติดา้ นความสามารถ เวลา และโอกาสที่
จะมีส่วนร่ วม การมีส่วนร่ วมเป็ นการกระทา (Action) จึงมีท้ งั ผูก้ ระทา (The actor) ผูถ้ ูกกระทาหรื อ
ผูร้ ับผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผูเ้ ป็ นบริ บทของการกระทา
มธุ รดา ศรี รัตน์ (2554) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องในการปฏิ บ ัติง านทั้ง ด้า นการแสดงความคิ ดเห็ น การตัดสิ นใจ ความรั บ ผิดชอบ
การวางแผนปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญใน
การปฏิ บตั ิงานเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดจากการบริ หารงานใน
องค์การ
เสาวนี ย ์ เดื อนเด่น และคณะ (2557 อ้างถึ งใน Koontz & other : 1986) กล่าวว่า
การให้มีส่วนร่ วมเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารต้องการให้ได้รับการสนับสนุ นที่เข้มแข็ง อันมีผล
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มาจากการวิจ ัย และทฤษฎี ก ารสร้ างแรงจูงใจที่ ต ระหนัก ถึ งประโยชน์ ข องการมี ส่ วนร่ วม และ
การสร้างการยอมรับนับถือ
เสาวนี ย ์ เดื อนเด่ น และคณะ (2557 อ้างถึงใน Putti J.M. : 1987) กล่าวว่า การมี
ส่ วนร่ วมเป็ นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสิ นใจของกลุ่มจะเกิดการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่ งปั จจัยสาคัญของการมีส่วนร่ วมมี 4 ประการ คือ
1) เป็ นความพยายามที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู ้สึก
2) เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ
3) เป็ นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
4) เป็ นการพัฒนาการมีส่วนร่ วม ซึ่ งคานึงถึงความสมดุล การมีส่วนร่ วมที่แท้จริ งกับ
การมีส่วนร่ วมมากเกินไป
เสาวนี ย ์ เดื อ นเด่ น และคณะ (2557) การมี ส่ วนร่ ว มหมายถึ ง การที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลมี
ส่ วนร่ วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ มต้น ทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นปั จเจกบุคคล
หรื อกลุ่ ม คน ร่ วมคิ ด ร่ วมมื อ ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ร่ วมแรง ร่ ว มใจ และร่ วมรั บ ผิ ดชอบ เพื่ อให้เกิ ดการ
ดาเนิ นการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ ง ที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เพราะเมื่อบุคคล
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมแล้ว จะไม่ค่อยเกิ ดการต่อต้าน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครี ยดจาก
การทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมเข้ามามีส่วนร่ วมแล้วจะไม่ค่อยเกิ ดการต่อต้าน รวมทั้งช่วยลดความ
ขัดแย้งและความเครี ยดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน บุคคลจะรู ้ สึกพึงพอใจในผลงานที่ เกิ ดขึ้น และเกิ ดความรู ้ สึกมี คุณค่าในตนเอง เกิ ดความ
มุ่ ง มั่น ในการสร้ า งความส าเร็ จ ให้ ก ับ องค์ก ร เกิ ด ความรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของและผูก พัน กับ องค์ก ร
เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายขององค์กร และสามารถบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
สุ ธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของชุ มชนเกิดจากจิตใจที่ตอ้ งการเข้า
ร่ วมในกิจกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งเพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ทางสังคม ทั้งนี้ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง นักการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วม
ต้องคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวติ ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคลเพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่ วม
กิ จกรรม เพราะกลุ่มคนในชุ มชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่ วนบุคคลลักษณะทางเศรษฐกิ จ
และการได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารทั้ง นี้ ก ารเข้า มามี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนโดยสรุ ป มี ข้ นั ตอนทั้ง สิ้ น 5
ขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวติ
3. การกาหนดกิจกรรม
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4. การดาเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนของการเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ โดยใช้ชุ ม ชนเป็ นศู น ย์ก ลาง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรื ออานวยความสะดวกเท่านั้น
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต (2553 : 71) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้วา่ การเปิ ด
โอกาสให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมใน
ลักษณะของการรับรู ้ร่วมคิด ร่ วมทาร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมติดตาม ผลการเปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมกิจกรรม
จะได้รับประโยชน์ในด้านการนาเอาความรู้ความสามารถ (talent) และทักษะ (skill) ของคนใน
องค์กรหรื อท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554 : 53) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้วา่ การเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรมีความเชื่ อมโยงใกล้ชิดกับการดาเนิ นงาน เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การหรื อเครื อข่าย
เพราะมีผลในทางจิตวิทยา เป็ นอย่างยิ่งกล่าวคือ ผูท้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมย่อมเกิ ดความภาคภูมิใจที่ได้
เป็ น ส่ วนหนึ่งของการบริ หาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาและที่สาคัญผูม้ ี
ส่ วน ร่ วมจะมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของโครงการหรื อองค์การความรู ้สึกเป็ นเจ้าของจะเป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อน องค์การและหน่วยงานดีที่สุด
แวง (Whang, 1981: 114) ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมว่า เป็ นการชี้ ให้เห็นถึงความ
สนใจของบุคคล หรื อกลุ่มที่ตอ้ งการจะให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือด้านแรงงาน หรื อทรัพยากรต่อ
สถาบัน เพราะเล็งเห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่ วมนั้นเกี่ยวข้องกับชี วิตของพวกเขาด้วย จากที่กล่าวมา
จากแนวคิดของนักการศึกษา สรุ ปได้ว่าการมีส่วนร่ วมหมายถึ งการทางานร่ วมกันของบุคคลหรื อ
คณะบุคคลเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์กรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
สรุ ปได้ว่า การสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม “พลังประชารัฐ” หมายถึง การที่บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหรื อ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งของ
องค์ก ร และประสานพลัง ทุ ก ส่ ว นร่ ว มมื อ กัน ท าเรื่ อ งดี ๆ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ชาติ บ ้า นเมื อ งอย่า ง
สร้ างสรรค์ของทุกภาคส่ วนทั้งภาครั ฐและภาคประชาชน โดยร่ วมมือรวมพลังกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยทุกคนทุกกลุ่มทุกองค์กรสมัครใจที่จะข้าไปมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารหรื อทากิ จกรรมร่ วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงการของคนในเครื อข่ายด้วยความเป็ น
อิ ส ระเท่ า เที ย ม และมี ส่ วนในการร่ วมท ากิ จกรรมตามขั้นตอนและกระบวนการท างานหรื อท า
กิจกรรมทุกขั้นตอน และรวมถึ งการรับผิดชอบร่ วมกัน เป็ นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู ้ จกั กับบุคคล
ใหม่ๆ การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุ คคลที่พ่ ึงรู ้ จกั การรักษาสัมพันธ์ อนั ดี กบั บุคคลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทุกกิจกรรมบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
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6.2 ความสาคัญของเครือข่ ายการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ มีนกั วิชาการได้กล่าวถึ งความสาคัญ
ของเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
เสาวนี ย ์ เดื อนเด่ น และคณะ (2557) กล่ า วว่า ประโยชน์ ข องการมี ส่ วนร่ วมพลัง
ประชารัฐ ชุมชนได้ประโยชน์ในการมีส่วนร่ วมกิจกรรมการพัฒนาสุ ขภาพดังนี้
1) ชุมชนตระหนักในปั ญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หรื อแก้ปัญหาของตนเอง
2) ชุ ม ชนมี โ อกาสใช้ ค วามสามารถของตนเองที่ มี อ ยู่ ใ นรู ปของความคิ ด
การตัดสิ นใจและการกระทาได้อย่างเต็มที่
3) เป็ นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดชุมชน
4) ชุมชนจะมีความรู ้สึกในความเป็ นเจ้าของ ทาให้การพัฒนามีความมัง่ คงถาวรและ
ประหยัด
5) เป็ นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง
6) เป็ นการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย
7) ชุมชนรับผิดชอบและมีอานาจสู งสุ ดในการพัฒนาชุมชนตนเอง
8) เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว้วางใจ รักและศรัทธาในชุมชน
ว่ามีความรู ้ความสามารถ
วันชัย วัฒนศักดิ์ (2549) การท างานแบบมี ส่วนร่ วมพลังประชารั ฐนั้น ไม่ ว่าจะเป็ น
ระดับครอบครัว ระดับโรงเรี ยน ระดับชุ มชน ระดับองค์กร หรื อระดับประเทศนั้น มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมเกิดความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership)
และจะทาให้ผูม้ ีส่วนร่ วม หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นยินยอมปฏิ บตั ิตามCompliance) และรวมถึ ง
ตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ
ประทีป จันทรสิ งห์ (2549) การมีส่วนร่ วมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุ ณภาพ
องค์ก รเพราะเมื่ อบุ ค คลได้เข้า มามี ส่ วนร่ วมแล้วจะไม่ ค่ อยเกิ ดการต่ อต้า นเกี่ ย วกับ แนวคิ ดและ
การดาเนิ นงาน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครี ยดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน เพื่อมุ่งไปสู ้เป้ าหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิ ดขึ้ น เกิ ดความมุ่ง มัน่ ในการสร้ า งความส าเร็ จให้ก ับองค์ก ร ซึ่ ง บุ คลากรจะรู ้ สึกพึ งพอใจใน
ผลงานที่เกิ ดขึ้ นและเกิ ดความรู ้ สึกมี คุณค่าในตนเอง ความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร
ผลลัพธ์สุดท้ายคือ องค์กรมีคุณภาพ
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จรวยพร ธรณิ นทร์ ( 255 : 65) ได้กล่ าวถึ งประโยชน์ ของการทางานในรู ปของ
เครื อข่าย ดังนี้ 1. ช่วยให้องค์กรตัดสิ นใจได้เร็ ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอน และความสลับซับซ้อนของปั ญหา 2. ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ของผูใ้ ช้บริ การ 3. สามารถให้การบริ การแก่กลุ่มเป้ าหมายได้ตรงความต้องการ 4. เป็ นการสร้างทุน
ทางสังคมให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติ 5. ก่อให้เกิดแหล่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 6. เกิดแหล่งการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น 7. ทาให้การทางานเกิดความยืดหยุน่ โดยการอาศัยความชานาญและ
ประสบการณ์ของ หลาย ๆ ฝ่ าย และ 8. ทาให้ได้รับองค์ความรู ้ที่ลึกซึ้ งที่เกิดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรง
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต (2553 : 67) กล่าวว่า ผลดีของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม คือ
1. เป็ นการสร้ างสรรค์ให้มีการระดมสรรพกาลังจากบุ คคลต่าง ๆ เช่ น พลังความคิดสติปัญญา
ความรู้ความสามารถประสบการณ์เป็ นต้น 2. เป็ นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาประชาธิ ปไตยใน
การทางาน 3. ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงานเพราะเกิดความเข้าใจซึ่ งกันและ
กันมี ส่ วนช่ วยให้ประสานงานกันดี 4. จะทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพที่ดีเพราะจะมี
ความผิดพลาดน้อย 5. ผลงานที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกคนเพราะทุกคนมี
ส่ วนร่ วมใน ความสาเร็ จของงาน 6. ช่วยให้การทางานสาเร็ จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ วเพราะมีการ
แบ่งหน้าที่กนั ทา และ 7. สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ ายบริ หารกับฝ่ ายปฏิบตั ิ
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554 : 82) กล่าวว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่ วม ดังนี้ 1. ทาให้
การบริ หารหรื อการพิ จารณาแนวทางในการแก้ปัญหา มี ความหลากหลายเป็ นไป อย่างถี่ ถ้วน
รอบคอบ เพราะเป็ นการระดมแนวคิ ด จากบุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทั้ง ความรอบรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ 2. ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่ งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมาก
เกินไป ซึ่ งอาจนาไปสู่ การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสี ยหายแก่องค์การได้ 3. เป็ นการ
ขจัดปั ญหามิ ใ ห้มี ก ารดาเนิ นนโยบายใด ๆ มี ผ ลต่ อกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง มากหรื อน้อย เกิ นไปซึ่ ง
จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนิ นการต่อทุกฝ่ ายได้ 4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีทาให้
การบริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ 5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็ นเครื อข่ายจะ
ก่อให้เกิดพลังเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อน กิจกรรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายโดยทุก
คนมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของ
วิมล นาวารัตน์ (2553) กล่าวเกี่ยวกับ การสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมพลังประชา
รัฐทางด้านการจัดการศึกษาไว้วา่ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ น
ที่สถานศึ กษาต้องอาศัยการมีเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมทุ กภาคส่ วน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ไม่จากัดอยูเ่ พียงแค่งบประมาณของแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร สถานศึกษาสามารถ
ระดมได้ทุกภาคส่ วนนอกจากนี้ สถานศึ กษาสามารถระดมทั้งความคิด สติปัญญา แรงกาย แรงใจ
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พลังสมองของทุกองค์กรและชุ มชนในท้องถิ่ นมาทาการพัฒนาการศึ กษาของชาติ ให้เจริ ญก้าวหน้า
ต่อไปได้สู่ความเป็ นสากลต่อไป และพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติซ่ ึ งเป็ นกฎหมายแม่บทในการ
บริ หารและจัดการศึกษา ยังได้กาหนดไว้ให้มีการส่ งเสริ มการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาไว้
ว่า ให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของชุมชน จะเห็นได้วา่ การสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการ
จัดการศึกษามาก
ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ (2557) กล่าวว่า การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทุกภาคส่ วนของ
สถานศึกษาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อ
จากภาคี ต่า งๆ จานวนมากและมี คุ ณภาพเพี ย งพอ มาช่ วยกันผลักดันการศึ กษาในส่ วนที่ ตนเอง
สามารถกระทาได้ เครื อข่ายความร่ วมมือเป็ นกลุ่ม หรื อองค์กร หรื อหน่วยงาน หรื อบุคคล ที่ทางาน
ในลักษณะคล้ายคลึ งกัน โดยมี เป้ าหมายเดี ยวกัน มี ความต้องการร่ วมกัน ดาเนิ นกิ จกรรมที่ เป็ น
ประเด็นปั ญหาร่ วม โดยเข้าร่ วมมือกันเพื่อดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งจะ
นาไปสู่ ก ารสร้ างพลังและความแข็งแกร่ งใน การผลัก ดันให้เกิ ดผลในการแก้ปั ญหาร่ วมกันใน
อนาคต
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ พลัง ประชารั ฐ จึ ง ถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ส าคัญ ที่ ช่ ว ย
ขับ เคลื่ อ นให้ ส ถานศึ ก ษาพัฒ นาสู่ ม าตรฐาน ซึ่ งการด าเนิ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ ไ ด้ผ ลและ
มีประสิ ทธิ ภาพ ควรดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเริ่ มตั้งแต่ 1) การสร้ างจิตสานึ กที่จะทางานร่ วมกัน
2) การเตรี ยมการและแสวงหาผูร้ ่ วมพัฒนา 3) การสร้ างข้อตกลงและร่ วมวางแผน 4) การร่ วม
ดาเนิ นงานและกากับติดตาม 5) การธารงรักษาเครื อข่าย การสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่ อง
ของเครื อข่าย
สรุ ปได้ว่า การสร้ างเครื อข่ายการมี ส่วนร่ วมพลังประชารัฐ มีความสาคัญต่อการ
ดาเนิ นงานในทุกกิ จกรรม ไม่ว่าจะเป็ นเครื อข่ายภายในหรื อภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ วนร่ ว มทางด้า นการจัดการศึ ก ษาให้มี คุณ ภาพ มี ประสิ ท ธิ ผ ล
มีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นที่ สถานศึกษาต้องอาศัยการมี เครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
ทุกภาคส่ วนทั้งภาคและเอกชน เนื่องจากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับรู ้และตระหนักในปั ญหา
ของตนเอง และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหานั้นๆ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เลื อกแนวทาง และวางแผนพัฒนาการปฏิ บตั ิงาน และประเมิ นผลเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ตลอดจนการการร่ วมชื่นชมยินดีและภูมิใจในความสาเร็ จร่ วมกัน
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6.3 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐ
มีนกั วิชาการ นักการศึกษาได้กล่าวเกี่ยวกับเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมและพลังประชารัฐ
ไว้ดงั นี้
“ประชารัฐ ” ตามที่ ระบุ ใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 8
อาจสรุ ปลักษณะสาคัญได้วา่ เป็ นแนวคิดที่มีประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศเป็ นการบริ หารจัดการ และพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐที่ใช้
หลักการ มี ส่วนร่ วมของประชาชนอย่างกว้างขวางจริ งจัง และต่อเนื่ องในทุ กระดับ เป็ นการ
ดาเนินงาน ของภาครัฐที่มีความสุ จริ ต โปร่ งใส ถูกต้อง มีประสิ ทธิ ผล คุณภาพ และประสิ ท ธิ ภาพ
รวมถึง การกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างทัว่ ถึงและ เพียงพอและทุกส่ วนของสังคม ทั้งภาครัฐและ
ภาค ประชาชน ร่ วมเป็ น “ภาคีการพัฒนา” โดยร่ วม วางแผน ร่ วมดาเนินการ ร่ วมติดตามประเมินผล
ร่ วมปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kwandee : 2016)
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือการรวมเอา พลังทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาคประชาชน
ภาคธุ รกิจ หรื อภาครัฐมาใช้โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่ งถือเป็ น
พลังอานาจที่สาคัญในการแก้ไขปั ญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรื อการปฏิรูป และการประเทศในทุกมิติ
และทุกด้านอย่างยัง่ ยืน โดยการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้ เป็ น 2 ยุทธศาสตร์ ยอ่ ย
คือ 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรื อรัฐบาล จะเป็ น ผูอ้ านวยความสะดวก สนับสนุน และ
เปิ ดช่ องทาง ให้“ประชา” หรื อภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป เข้ามามีส่วนร่ วมตามกระบวนการ
ประชาธิ ปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริ หารงานของรัฐบาล ในเรื่ องต่างๆ และไม่สร้ างความ
ขัดแย้งให้เกิดขึ้น ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และ 2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การทางาน
ร่ วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน โดยการสร้าง “เครื อข่ายประชารัฐ”
ในทุกด้าน ซึ่ งจะเป็ นกลไกสาคัญที่เชื่ อมโยงและเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนเข้าด้วยกัน
อัน เป็ นแนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ นของรั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารจัดการ
งบประมาณของรัฐมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ ทธิและสวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ให้
เกิดปั ญหาความเหลื่อมล้ าอานาจในสังคม เช่นที่ผา่ นมา ซึ่ งหัวใจสาคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”
คือการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกคน เนื่ องจากการแก้ปัญหาการปฏิ รูป และการ
พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสาเร็ จหรื อเห็นผลเป็ นรู ปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่ งความร่ วมมือ
ร่ วมใจและการมีส่วนร่ วม ระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาล (Popwandee : 2016)
ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา มีความเชื่ อว่า ประชารัฐ
นั้นมีกลไก มีกระบวนการที่แตกต่างจากประชานิยม นับว่าเป็ นยุทธศาสตร์ ในการวางเศรษฐกิจฐาน
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รากอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งจะเป็ นการรวมพลังจากทุ กภาคส่ วน ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ งภาค
ประชาชน เพื่อผลักดันให้เกิดพลังไปสู่ การพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากด้วยกัน (Kachanan : 2016)
เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ (2557) กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมนั้นประกอบด้วย
1) การวางแผน ซึ่ งรวมถึ งการตัดสิ นใจในการกาหนดเป้ าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่
ต้องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2) การดาเนินงาน
3) การใช้บริ การจากโครงการ
4) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
นอกจากนี้ เสาวนี ย ์ เดื อ นเด่ น (2557) ได้เ สนอขั้น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มออกเป็ น
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การมี ส่วนร่ วมในการกาหนดปั ญหา สาเหตุ ของปั ญหา ตลอดจนแนวทาง
แก้ไข
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา
สานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (2551 : 82)
ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายสานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสรุ ปได้ดงั นี้
1. ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรู ปแบบ
เพื่อให้ เครื อข่ายเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากยิง่ ขึ้น
2. พัฒนาฐานข้อมูลของเครื อข่ายให้ครอบคลุ มกับภารกิ จงานโดยภาคี เครื อข่ายมี
ส่ วนร่ วมใน การให้ขอ้ มูล
3. สารวจความพร้อมความต้องการของภาคีเครื อข่ายในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มการ
จัดการ เรี ยนรู้ตลอดชีวติ
4. ให้ ค วามส าคัญ กับ เครื อ ข่ า ยก าหนดระดับ ความส าคัญ ของภาคี เครื อ ข่ า ยเพื่ อ
ประเมินผล การสร้างเครื อข่ายการทางานของถานศึกษา
5. สร้างขวัญกาลังใจให้กบั ภาคีเครื อข่ายโดยการให้เกียรติยกย่องเชิ ดชูภาคีเครื อข่าย
และ กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจกับหน่ วยงานสถานศึกษาที่มีการประสานและ
ร่ วมมือกับ เครื อข่ายจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
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6. พัฒนาศัก ยภาพบุ คลากรของหน่ วยงานให้มี ท กั ษะในการท างานร่ วมกับ ภาคี
เครื อข่ายสร้ าง อุดมการณ์ การทางานให้กบั ครู การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
ซึ่งต้องมีจิตอาสาใน การทางานร่ วมกับเครื อข่ายโดยมีบทบาทเป็ นผูเ้ ชื่ อมประสานงานในทุกมิติใน
เกิดการพัฒนาคุณภาพ ชีวติ ให้กบั ประชาชน
7. กาหนดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับภาคีเครื อข่ายและประสานงาน
กับ เครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง
8. ก ากับติ ดตามประเมิ นผลมี ก ารถอดองค์ค วามรู ้ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท างาน
การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างความรู ้ใหม่ในการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
9. มีการจัดทาแผนและกาหนดกิจกรรมร่ วมกันพร้อมทั้งมีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่ วมมื อ การท างานร่ วมกันและก าหนดเป้ าหมายการท างานให้ชัดเจนทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ
10. การพิจารณาบุคลากรเข้าทางานในหน่ วยงานสานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยควรกาหนดคุ ณสมบัติเฉพาะในด้านการประสานเครื อข่ายไว้พิจารณาด้วย
11. ผูบ้ ริ หารและครู การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยต้องรู้จกั การ
บูรณาการ กิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับภารกิ จของ
เครื อข่ายเพิ่ม กิจกรรมที่ทาร่ วมกับภาคีเครื อข่ายให้มากขึ้นต้องทันเหตุการณ์รู้วา่ กิจกรรมใดที่กาลัง
ดาเนินการใน ชุมชน
12. จัดสรรงบประมาณ ให้กบั ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็ นค่าเดินทางในการประสานงานจัดกิจกรรมร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
13. ผูบ้ ริ หารหรื อข้าราชการในสถานศึ กษาควรเป็ นพี่เลี้ ยงให้กบั ครู ใ นการสร้ า ง
ความเข้าใจใน การท างานร่ วมกับเครื อข่ายในพื้นที่
14. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในการจัดกิ จกรรมร่ วมกับภาคีเครื อข่ายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตรร่ วมกับเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2554 : 107) โดยคณะอนุ กรรมการคณะกรรมการ
นโยบายปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ สองได้เสนอยุทธศาสตร์ หรื อ แนวทางการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มบทบาทของภาคส่ วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมทางการศึกษามากขึ้น
ดังนี้
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1. การส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนผูป้ กครองครอบครั วชุ มชนองค์กรชุ มชน
มีดงั นี้
1.1 ให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ่ อ แม่ ผู ้ป กครองในการอบรมเลี้ ยงดู ท้ ัง ในด้า นจิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการตาม วัยและอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นต้นแบบสาหรับผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตลอดชีวติ
1.2 สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและการเรี ยนรู้เพื่อให้รู้สึก
ว่าเป็ นหน้าที่
1.3 มีกลไกให้เข้ามาร่ วมกาหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติทอ้ งถิ่นและระดับ
สถานศึกษา
1.4 ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนร่ ว มเป็ นสภานั ก เรี ยนส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนผู ้ป กครอง
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชนร่ วมเป็ นกรรมการสถาบันการศึกษา
1.5 ส่ งเสริ มให้มีกลไกรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะทิศทางการพัฒนาการศึกษา
และติดตามตรวจสอบเช่นการจัดเวทีสมัชชาประชาชนจัดรายการรับฟั งความคิดเห็นทางสื่ อมวลชน
เป็ นต้น
1.6 ส่ งเสริ มให้เป็ นวิทยากรผูส้ อนครู อาสาครู อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา
1.7 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทางเลือกที่ตอบสนองตามความต้องการเฉพาะของ
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรตามความจาเป็ น
1.8 ส่ ง เสริ ม ให้ร่ วมระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาและร่ วมรั บ ค่ า ใช้จ่า ยทาง
การศึกษามาก ขึ้นในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 ส่ งเสริ มให้ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นเพื่อให้การศึกษาเป็ น
การเรี ยนรู้ ชี วิตรวมทั้งจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ใ นชุ มชนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ประสบการณ์ดา้ นอาชีพและความเป็ นอยูท่ ี่สอดคล้องกับบริ บทท้องถิ่น
1.10 ส่ ง เสริ มการพัฒ นาสื่ อ และแหล่ ง เรี ยนรู ้ ร วมทั้ง การน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เช่ น อินเทอร์ เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในการเข้าถึ งและการมีส่วนร่ วมใน
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น และชุ ม ชนโดยรวมรวมทั้ง การช่ วยในการจัดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
2. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน ธุ รกิจสถานประกอบการ มีดงั นี้
2.1 จัดมาตรการด้านภาษีอากรและด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
2.2 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษารู ปแบบศูนย์การเรี ยนโดยสถานประกอบการ
2.3 สนับสนุ นบุคลากรจากภาคเอกชน ธุ รกิ จและสถานประกอบการให้เป็ นครู
อาจารย์ใน สถานบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
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2.4 ส่ ง เสริ มให้ ร่ ว มเป็ นกรรมการสถานศึ ก ษา สภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้
ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษา สถาบันรวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และร่ วมติดตาม ตรวจสอบ
2.5 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมในการกาหนดนโยบายการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
2.6 ส่ ง เสริ มให้ จ ัด โครงการพัฒ นาการศึ ก ษาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกิ จ กรรม
รับผิดชอบต่อสังคม ให้มากขึ้น
2.7 ส่ ง เสริ ม ให้ล งทุ นด้า นการศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้ ท้ งั ในรู ป แบบการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา การสนับสนุนส่ งเสริ มการศึกษา และเรี ยนรู้ในรู ปแบบหลากหลาย
3. การส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ วมของสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
กรรมาธิการ สถาบันศาสนา สื่ อมวลชน องค์กรเอกชน สถาบันสังคมอื่น ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ของ
รัฐ ดังนี้
3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ จัด การศึ ก ษาเฉพาะทางตามความ
ต้องการ และ ความชานาญโดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.2 ส่ งเสริ มองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชี พสถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่ น
ในการจัด การศึกษาทางเลือกโดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบัน ศาสนาองค์ก รการกุ ศ ลอื่ น ๆ รวมทั้ง สมาคมมู ล นิ ธิ
หน่วยงานสถาบัน และองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ ดีมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึก
และค่านิยมที่พึง ประสงค์
3.4 สนับสนุนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภากรรมาธิ การให้ตระหนัก
และเห็น ความสาคัญของการศึกษาและการเรี ยนรู้รับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและ
ผลักดันสู่ นโยบาย
3.5 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ สื่ อ มวลชลทุ ก รู ป แบบผลิ ต รายการให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
พัฒนา การศึกษา และการเรี ยนรู ้พฒั นาผูเ้ รี ยนครู คณาจารย์และประชาชนทัว่ ไป
3.6 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สื่อมวลชนสร้ างความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนเพื่อการ
มีส่วนร่ วม ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดประเด็นสาคัญ ๆ ทางการศึกษา (key issue) และ
มีแบบอย่างที่ ดีสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่ วม
3.7 ส่ งเสริ มสื่ อมวลชนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สถาบันศาสนาองค์กรเอกชนและ
สถาบัน สังคมอื่นร่ วมรณรงค์สร้างความตระหนักเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้ างความเข้าใจให้ทุก
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ภาพส่ วนเห็ นความสาคัญและเข้ามาร่ วมจัดและสนับสนุ นการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ ตน้ แบบเพื่อ
ขยายผลอย่าง ต่อเนื่อง
3.8 ส่ งเสริ มสื่ อมวลชนหน่ วยงานภาครั ฐอื่ นๆสถานบันศาสนาองค์กรเอกชน
และสถาบัน สังคมอื่นร่ วมบริ จาคทรัพย์สินลงทุนและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเข้าร่ วม
ติดตามตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอและการพัฒนาการศึกษา
3.9 ส่ งเสริ มให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่ วม
จัด การศึกษาและการเรี ยนรู้ พฒั นาความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผเู ้ รี ยนครู คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
3.10 ส่ ง เสริ ม ให้ หน่ วยงานด้า นสั ง คมและสาธารณะสุ ข ร่ วมให้ ค วามรู ้ และ
พัฒนาด้านสุ ข ภาวะ พัฒนาสังคมสวัสดิ การสังคมส่ งเสริ มสวัสดิภาพ และพิทกั ษ์เด็กเยาวชนคน
พิการผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ
3.11 ส่ งเสริ มให้หน่ วยงานด้านการจ้างงานและอุตสาหกรรม ร่ วมมือกับหน่วย
ผลิต กาลังคน ให้ขอ้ มูลการจ้างงานการว่างงาน และความต้องการแรงงานเพื่อวางแผนการผลิ ต
กาลังคนให้ สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
3.12 จัดตั้งกองทุ นเพื่อสนับ สนุ นภาคประชาชนและทุ กภาคส่ วนร่ วมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนครู คณาจารย์บุคลากรสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการใหม่เพื่อ
เพิ่มโอกาส พัฒนาคุ ณภาพและส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนตามเป้ าหมายการปฏิรูป
การศึกษาใน ทศวรรษที่สอง
3.13 ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานด้า นการเงิ น การคลัง ผ่อ นคลายกฎระเบี ย บและ
มีมาตรการจูง ใจเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่ วน
3.14 ส่ งเสริ มให้สื่อมวลชนองค์ก รเอกชนและสถาบันสังคมอื่ นจัดโครงการ
พัฒนา การศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
3.15 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สมัชชาการศึกษาภาคประชาชนเพื่อส่ งเสริ มการมี
ส่ วน ร่ วมของทุกภาคส่ วนรวมทั้งนักการเมือง (สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรสมาชิ กวุฒิสภาฯ) ร่ วมรับ
ฟั ง ปั ญหาให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนานโยบายการศึกษาทั้งในระดับชาติกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
3.16 ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบ่งปั น
ความรู้ ประสบการณ์สร้างเครื อข่ายที่มีความเชื่อมโยงและมีความร่ วมมือด้านการศึกษา
4. การส่ งเสริ มและพัฒนาบทบาทหน่วยนโยบายการศึกษามีดงั นี้
4.1 ปรั บ กระบวนทัศ น์ แ ละลดบทบาทภาครั ฐ ในการจัด การศึ ก ษาลดการ
แทรกแซงโดย ผูก้ ากับนโยบายวางแผนกาหนดมาตรฐานนิ เทศกากับติดตามและประเมินผลวิจยั
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และพัฒนาต้นแบบ ยกย่องการปฏิบตั ิที่ดีและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนที่มีส่วนร่ วมนาไปดาเนินการ
ขยายผลให้มากขึ้น
4.2 มี ก ลไกส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งความเข้ม แข็ ง ของ
ทุกภาคส่ วนใน สังคมให้เข้ามามีส่วนร่ วมกาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาและการเรี ยนรู้
รวมทั้งให้เข้ามามีส่วน ร่ วมจัดและสนับสนุ นการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ทุกระดับทั้งในระบบนอก
ระบบตามอัธยาศัยทั้งใน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
4.3 ใช้กลไกทางการเงินและมาตรการทางภาษีเพื่อส่ งเสริ มและจูงใจการมีส่วน
ร่ วม ทางการศึ ก ษาการบริ จาคทรั พ ย์สิ นและระดมทรั พ ยากรเพื่ อการศึ ก ษาเช่ นจัดให้มี คู ป อง
การศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเลือกสถานที่เรี ยนตามความต้องการ
4.4 ปรั บปรุ งแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่ เป็ นอุปสรรคและยกร่ างกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับให้ เอื้อต่อการมีส่วนร่ วมทางการศึกษาและการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.5 ปรั บ /พัฒ นาระบบโครงสร้ า งการบริ ห ารจัด การให้ ยื ด หยุ่ น และสร้ า ง
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่ วมทางการศึกษาของทุกภาคส่ วนในสังคม
เช่น จัดโรงเรี ยน พันธะสัญญาที่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริ หารจัดการศึกษา
4.6 รณรงค์สร้างความตระหนักเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้ างความเข้าใจให้ทุก
ภาคส่ วน เห็นความสาคัญของการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ตระหนักว่าเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ เข้ามาร่ วมจัดและสนับสนุนการศึกษา
4.7 กาหนดมาตรฐานหลัก เกณฑ์แนวปฏิ บ ตั ิ เพื่ อส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วนใน สังคมเข้ามาร่ วมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
4.8 เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เข้ามาร่ วมจัดและสนับสนุ น
การศึกษาให้มากขึ้นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติเช่ นการให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นเข้ามามีส่วนร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ
จัด โครงการโรงเรี ยนดีประจาตาบล
4.9 สนับ สนุ น ด้า นเงิ น อุ ด หนุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ น
การศึ กษาแก่ สถานศึกษาเอกชนและการศึกษาที่จดั โดยบุคคลครอบครัวองค์กรชุ มชนองค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสั งคมอื่นตามความเหมาะสม
และความจาเป็ นรวมทั้ง ส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4.10 กระจายอานาจสู่ เขตพื้นที่และสถานศึกษาเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร และการจัดการศึกษามากขึ้นทั้งในด้านการบริ หารวิชาการบริ หารงบประมาณบริ หารงาน
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บุคคลและ การบริ หารทัว่ ไปโดยให้มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกับนโยบายและแผนการศึ กษา
ของชาติ
5. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานจัดการศึกษา ดังนี้
5.1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตลอดจน
พัฒนา ผูบ้ ริ หารทุกระดับ/ประเภทให้มีภาวะผูน้ าเพื่อรองรับการกระจายอานาจในการบริ หารจัดการ
มากขึ้น ทั้งด้านบริ หารวิชาการงบประมาณบุคลากรและการบริ หารทัว่ ไป
5.2 พัฒนาระบบการประเมินครู คณาจารย์ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทาการศึกษาให้
เชื่อมโยง กับผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อให้คณาจารย์ผบู ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษาร่ วมรับผิดชอบ
ผลการ พัฒนา
5.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ค ณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาร่ ว มพัฒนาสถาบัน
การศึกษา ปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนประเมินผลและการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
5.4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องตามความต้องการ
ที่ แตกต่างกันของแต่ละกันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศ
5.5 พัฒนาบทบาทกรรมการสถานศึ ก ษา/สภาสถาบัน ให้เข้า มามี ส่ วนร่ ว ม
รับผิดชอบและมี จิตสานึกในความเป็ นเจ้าของมีความตระหนักและภูมิใจในหน้าที่ของตนรวมทั้ง
ก าหนดนโยบายทิ ศ ทางการพัฒนาสถานศึ ก ษา/สถาบันตลอดจนการติ ดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล
5.6 ส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อเป็ นเครื อข่ ายและกลุ่ มเฉพาะด้านระหว่างหน่ วยจัด
การศึ กษากับ หน่ วยงานอื่ นทั้งภาครั ฐเอกชนประชาชนเพื่อพัฒนาการศึกษาชุ มชนโดยยึดพื้นที่
เป็ นฐาน
5.7 ให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ /ประเภทผู ้บ ริ ห ารครู
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึก ษา/สภาสถาบันร่ วมขับเคลื่ อนการนา
นโยบายและแผน ระดับ ชาติ สู่ การปฏิ บตั ิ โดยเชื่ อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จสัง คมและ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
5.8 ให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ /ประเภทผู ้บ ริ ห ารครู
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา/สภาสถาบันร่ วมติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนา ผูเ้ รี ยนรวมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษา
6. การส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่างรัฐภาคเอกชนและภาคชุมชน ดังนี้
6.1 ปรั บ ประบวนทัศ น์ ข องทุ ก ภาคส่ ว นทั้ง นอกภาครั ฐ และภาครั ฐ ให้ เ ห็ น
ความส าคัญของ การศึ กษาว่าเป็ นเรื่ องของทุ กคนโดยกระทรวงศึ กษาธิ การไม่ จ าเป็ นต้องเป็ น
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ผูด้ าเนิ นการเองทั้งหมดแต่ เน้นยุทธศาสตร์ และกลไกส่ งเสริ มและจู งใจให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามี
ส่ วนร่ วม
6.2 ให้มีคณะกรรมการร่ วมภาครัฐภาคเอกชน/ธุ รกิจและสถานประกอบการเพื่อ
กาหนด ทิศทางความต้องการและวางแผนผลิตกาลังคนทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
6.3 ส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการสถานศึกษาในรู ปแบบโรงเรี ยนพันธะสัญญา
ร่ วมกัน ระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคชุมชน
6.4 ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบทวิภาคีสหกิจศึกษาการศึกษาและ
เรี ยนรู้ ที่ บูรณาการกับการทางานร่ วมกันสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ และ
สามารถปฏิบตั ิได้
6.5 ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดร่ วมจัดและเป็ นหุ ้นส่ วนกับ
รัฐในด้าน การศึกษาและเรี ยนรู ้ในสัดส่ วนที่สูงขึ้นในทุกระดับและประเภทอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
6.6 ส่ งเสริ มสนับสนุ นภาคเอกชนร่ วมมือกับสถาบันอาชี วศึกษาและอุดมศึกษา
ในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาและนาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิ ชย์
6.7 พัฒนาบทบาทและสร้ างความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา/สถาบัน
โดยเน้นการ มีส่วนร่ วมของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน
6.8 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
รู ปแบบที่ หลากหลายตามความต้องการของผูเ้ รี ยนฝึ กอบรมระยะสั้นแก่ผูว้ ่างงานโดยเน้นการ
ดาเนินงานร่ วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคชุมชน
สุ รัตน์ ก้อนนาค (2554 : 53) กล่าวถึงแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การบริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยนาท ว่าแนวทางส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารสถานศึกษาที่สาคัญมี
ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่ วมกาหนดแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
1.1 ควรคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิในชุมชนเป็ นคณะกรรมการ
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.3 จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเนื่ อง
2. ด้านการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
2.1 ควรคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิในชุมชนเป็ นคณะกรรมการ
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2.2 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั คณะกรรมการ
2.3 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
3. ด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
3.1 ควรประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนได้เห็นความสาคัญ
3.2 เปิ ดโอกาสให้บุ ค คลที่ มี ค วามพร้ อ มในชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มก าหนด
แนวทางและ วิธีการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3.3 ยกย่องบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
4. ด้านการมีส่วนร่ วมเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
4.1 สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
4.2 สร้างเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
4.3 ควรร่ วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.4 แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการประสานงาน
5. ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล
5.1 ควรเลือกผูท้ รงคุณวุฒิในชุมชนเป็ นคณะกรรมการนิเทศ
5.2 อบรมให้ความรู ้เรื่ องการติดตามและประเมินผลกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
5.3 ทาความเข้าใจและร่ วมกันวางแผนการนิเทศกับชุมชน
5.4 มีเครื่ องมือในการนิเทศติดตามผล
5.5 สถานศึกษามีเว็บไซต์เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
วิจิตราภรณ์ โตแก้ว (2558 : 37) สรุ ปว่า แนวทางส่ งเสริ มเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษา เป็ นกระบวนการดาเนินงานการที่ทาให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยสรุ ปประเด็นสาคัญเพื่อกาหนดแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่าย ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริ บทที่ศึกษา ดังนี้
1. ควรจัด ท าข้อ มู ล สารสนเทศของหน่ ว ยงานและภาคี เ ครื อข่ า ยให้เ ป็ นปั จ จุ บ ัน
ครอบคลุมทุก ภารกิจเพื่อเป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงลักษณะการมีส่วนร่ วม และประโยชน์
ที่จะได้รับ จากการมีส่วนร่ วม และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา และการเรี ยนรู้
ให้แก่ ประชาชนเพื่อให้รู้สึกว่าเป็ นหน้าที่ เป็ นเจ้าของและภาคภูมิใจที่ ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมอย่าง
ต่อเนื่อง
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3. ควรจัดให้มีก ารสรรหาบุ ค คลร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะท างานในการ
ดาเนินงาน ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและควรมีลกั ษณะมุ่งมัน่ ทุ่มเทและมีความเต็มใจในการร่ วม
ดาเนินงานไม่ ควรสรรหาตามบทบาทหน้าที่ที่บุคคลนั้นได้รับจากชุมชนเท่านั้น
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายควรเป็ นกิจกรรม
ที่มาจาก ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
5. ควรส่ ง เสริ ม ให้ภาคเอกชนธุ รกิ จและสถานประกอบ การจัดโครงการพัฒนา
การศึกษาเป็ น ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
6. ควรสร้ างแรงจูงใจและกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของภาคี เครื อข่ายที่ ร่วมส่ งเสริ ม
กิจกรรม พึงได้รับในฐานะหุ ้นส่ วนทางการศึกษาเช่ นการได้รับเบี้ยเลี้ ยงการศึกษาดูงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม เป็ นต้น
7. ควรก่ อตั้งสมัชชาภาคี เครื อข่ายและยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ ให้รางวัลแก่ บุคคลและ
องค์กรที่ เป็ นต้นแบบของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. ควรให้ ค วามรู ้ แ ละพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรของภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อขยายผล การส่ งเสริ มกิจกรรมการศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
9. ควรกาหนดเป็ นนโยบายในการจัดทาข้อตกลงร่ วมกันทุกภาคส่ วน หรื อกาหนด
บทบาท หน้าที่ของภาคีเครื อข่ายให้ชดั เจน เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ทุกฝ่ าย
จะต้อง ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง
10. ควรจัดอบรมบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ ให้มีทกั ษะในการท างานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายและมีบุคลิกภาพที่ดี
11. ควรหาแนวทางการดาเนิ นงานร่ วมกันระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัยอาเภอ กับภาคีเครื อข่ายเพื่อนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสร้างสรรค์
ผลงาน เช่น การถอดบทเรี ยนจัดเวทีเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นต้น
12. ควรมีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ท้ งั เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่าง
บุคลากร ของสถานศึกษากับภาคีเครื อข่าย เพื่อนาไปสู่ ความสัมพันธ์ความร่ วมมือที่ดีและสามารถ
ประสาน ประโยชน์ให้เกิดความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอควรตระหนักและ
เห็น ความสาคัญของการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
14. ควรนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ภาคี เครื อข่ายทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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15. ในการดาเนิ นงานจัดการศึกษาที่กาหนดให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมควรมีการ
กาหนด สัดส่ วนของกลุ่มภาคีเครื อข่ายให้กระจายในกลุ่มต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
สุ ธี วรประดิษฐ์ (2553) ได้สรุ ปกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีข้ นั ตอนทั้งสิ้ น
5 ขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวติ
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การดาเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนของการเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ โดยใช้ชุ ม ชนเป็ นศู น ย์ก ลาง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรื ออานวยความสะดวกเท่านั้น
สรุ ป ได้ว่า การมี ส่ ว นร่ ว มของพลัง ประชารั ฐ เป็ นการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการมี
ส่ วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม ซึ่ งมีบทบาท
สาคัญในการ ร่ วมพัฒนาการศึ ก ษา เป็ นความร่ วมมื อของผูเ้ กี่ ย วข้องจากทุ กภาคส่ วนครอบคลุ ม
องค์ก รภาครั ฐ เอกชน และชุ ม ชน ในการพัฒนาการศึ กษาอย่า งสร้ างสรรค์ โดยทั้ง ภาครั ฐและ
ภาคประชาชน ร่ วมเป็ น “ภาคีการพัฒนา” โดยร่ วมวางแผน ร่ วมดาเนิ นการ ร่ วมติดตามประเมินผล
ร่ ว มปรั บ ปรุ ง พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อง ส าหรั บ การน าพลัง ประชารั ฐ มาใช้ใ นการจัด การศึ ก ษานั้น
เป็ นกระบวนการดาเนิ นงานการที่ ทาให้ภาคี เครื อข่ายทั้งภาครั ฐและเอกชนมี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น ซึ่ งผูร้ ายงานได้สรุ ปประเด็นสาคัญเพื่อกาหนดแนวทางส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่าย ในการจัดการศึกษา โดยสามารถนาไปใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทที่ศึกษาได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์กร ชุมชน และเครื อข่ายความร่ วมมือที่เกี่ยวข้อง
2. การเชื่อมโยงเครื อข่ายหรื อสร้างเครื อข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การประเมิ นความพร้ อมของเครื อข่ า ย การวางแผน การก าหนดกิ จกรรมการ
ดาเนินงานและการปฏิบตั ิการด้วยเครื อข่าย
4. การตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายความร่ วมมือ
จากข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลัก การข้า งต้น ผู้ร ายงานจึ ง น ามา
ประยุกต์เป็ นรู ปแบบการพัฒนาทักษะอาชี พ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังแผนภาพ 4
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แผนภาพ 4 รู ปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
6.4 บทบาทการมีส่วนร่ วมของ “พลังประชารั ฐ ” ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ ระหว่างเรียนของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม อาศัยการมีส่วนร่ วมของ “พลังประชารัฐ” หรื ออาศัยความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องจากทุก
ภาคส่ วน ครอบคลุ มทั้งองค์กรภาครั ฐ เอกชน และชุ มชนในการดาเนิ นงานการพัฒนาการศึกษา
อย่า งสร้ างสรรค์เพื่อส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนมี ทกั ษะด้านอาชี พ มี รายได้ระหว่า งเรี ยน สามารถดู แล
ตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ ประกอบด้วย
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครี ยะ
3. กลุ่มนาอินทรี ยบ์ า้ นหนองถ้วย
4. สานักงานชลประทานระโนด
5. สานักงานเกษตรอาเภอระโนด
6. กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านขาว
7. กลุ่มปลาดุกร้าบ้านตะเครี ยะ
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8. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(ส.ส.ส.)
9. ศูนย์การเรี ยนรู ้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
10. แหล่งเรี ยนรู ้ผกั ออร์ แกนิก ชินวงศ์ฟาร์ ม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
11. ศูนย์เกษตรกรรมเกษตรเพื่อสิ่ งแวดล้อมชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
12. กลุ่มร้อยลูกปั ด ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ในการดาเนิ นงานการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 มี บุคคล กลุ่ มบุ คคลที่ ร่วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการ
ดาเนินงานในลักษณะต่างๆ ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามบริ บทของโรงเรี ยน รายละเอียด ดังนี้
1. บทบาทของสถานศึ กษา เป็ นหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ จดั การศึ กษาเพื่ อส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นด้านทักษะอาชี พให้กบั นักเรี ยนโดยตรง โดยโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้บูรณาการใน
การจัดกิ จกรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้ การส่ งเสริ มจัดการศึ กษาประกอบอาชี พอิ สระเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน โดยบูรณาการรายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตร จัดเป็ นประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ฝึกงานอาชี พ อย่างครบวงจรให้ การส่ ง เสริ มให้นักเรี ย นมี รายได้ระหว่างเรี ยน และมุ่งเน้น
คุณธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กบั หลักสู ตร ส่ งเสริ มจัดการศึกษาการพัฒนา
ทักษะอาชี พ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน โดยดาเนิ นการ ในลักษณะชุ มนุ ม โครงงาน และกลุ่ ม
สนใจ การส่ งเสริ มจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชี พ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน โดย กาหนด
เป็ นนโยบายเสริ มหนุ นกับกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม ตามโครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรม
ต้น แบบ ที่ ใ ห้ ทุ ก คนทุ ก ห้ อ งเรี ย นด าเนิ น การ โดยมี ค รู ป ระจ าชั้น เป็ นที่ ป รึ ก ษา ผ่า น กิ จ กรรม
“หนึ่ ง ห้องเรี ย นหนึ่ งพื้นที่ ทากิ น” ส่ งเสริ มจัดการศึ ก ษาการพัฒนาทักษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้
ระหว่างเรี ยน ผ่านโครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสาหรับเด็กด้อยโอกาส ซึ่ งมีครู ที่สมัครใจเป็ นที่ปรึ กษาดูแลเป็ นที่ปรึ กษากิ จกรรมทักษะอาชี พ
ต่างๆ ตามที่นกั เรี ยนสนใจ โดยได้รับการสนับสนุ นจาก สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ(ส.ส.ส.) โครงการส่ งเสริ มจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชี พ เพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยน โดยดาเนิ นการในลักษณะกิ จกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ และโครงการที่ผรู้ ายงานได้สรุ ป
ประเมิ นในครั้ งนี้ คื อ “โครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนัก เรี ย น
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560”
2. บทบาทหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ น นักเรี ยน ครู ในการจัดกิ จกรรมพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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2.2 ร่ วมวางแผน กาหนดบทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะทางาน มอบหมายหน้าที่
กาหนดกิ จกรรม และปฏิทินปฏิบตั ิงาน ในการดาเนิ นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2.3 ประชุ มชี้ แจง แจ้งแนวปฏิ บตั ิ บทบาทหน้าที่ ทาความเข้าใจ ครู นักเรี ย น
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เครื อข่ายชุ มชน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องในการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2.4 กากับติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่ นักเรี ยน และครู ในการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
3. บทบาทหน้าที่ ของครู /เครื อข่ ายครู ในการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่อการมี รายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 มีหน้าที่ดงั นี้
3.1 ร่ วมวางแผนกาหนดกิจกรรมตามโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพ
3.2 ทาหน้าที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา ให้ความรู้ ให้คาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนการมี
ส่ วนร่ วมในการประสานเครื อข่า ยหรื อภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น ชุ มชน ในการส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ และ
ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
3.3 ปรั บกิ จกรรมการเรี ยนเปลี่ ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยน
มีทกั ษะอาชีพ และสามารถหารายได้ระหว่างเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีช่องทางประกอบอาชีพ
ในอนาคต
3.4 ประสานความร่ วมมื อกับผูป้ กครอง เครื อข่ ายชุ มชน และผูเ้ กี่ ยวข้องในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
3.5 ก ากับ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และสร้ า งขวัญ ก าลัง ใจแก่ นั ก เรี ยน ในการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
4. บทบาทหน้าที่ของนักเรี ยน/เครื อข่ายนักเรี ยน ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน มีหน้าที่ดงั นี้
4.1 ร่ วมกับครู ที่ปรึ กษา ในการวางแผนกาหนดกิ จกรรมทักษะอาชี พที่ ตนเอง
สนใจตามโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
4.2 ร่ วมกับครู ที่ปรึ กษา ในการกาหนดปฏิทินการดาเนิ นกิจกรรมทักษะอาชี พที่
ตนเองสนใจตามโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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4.3 ให้ความร่ วมมื อและร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั ครู ในการปรั บกิ จกรรมการ
เรี ยนเปลี่ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะอาชีพ และสามารถหารายได้ระหว่าง
เรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต
4.4 ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า ในการดาเนิ นงานโครงการพัฒนา
ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน อย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ และนาผลเพื่อการ
พัฒนาต่อไป
5. บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครอง/เครื อข่ายผูป้ กครอง มีหน้าที่ดงั นี้
5.1 ร่ วมวางแผนและสนับ สนุ นการด าเนิ นงานตามโครงการส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
5.2 ให้คาปรึ กษาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนการมี ส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนวางแผน
กาหนดกิจกรรม ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และดาเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
5.3 ร่ วมกากับติดตาม ประเมินผล และให้กาลังใจแก่นกั เรี ยน ครู และโรงเรี ยน
ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดงั นี้
6.1 ร่ วมวางแผนและสนับ สนุ นการด าเนิ นงานตามโครงการส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6.2 ให้คาปรึ กษาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนการมี ส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนวางแผน
กาหนดกิจกรรม ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และดาเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6.3 ร่ วมกับโรงเรี ยนในการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครอง เครื อข่ายชุ มชน
และผูเ้ กี่ยวข้องในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
6.4 มี ส่วนร่ วมกากับติ ดตาม ประเมิ นผล และให้กาลังใจแก่ นักเรี ยน ครู และ
โรงเรี ยน ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6. บทบาทหน้าที่ของเครื อข่ายชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง มีหน้าที่ดงั นี้
6.1 ร่ วมวางแผนและสนับ สนุ นการด าเนิ นงานตามโครงการส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
6.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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6.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่ผบู้ ริ หาร
ครู และนักเรี ยน
6.4 ร่ วมติดตาม ประเมินผล และให้กาลังใจแก่นกั เรี ยน ครู และโรงเรี ยน ในการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7. องค์ ความรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ ได้มีนักวิชาการและนักวิจยั หลายท่าน ให้คาจากัด
ความหรื อความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่จะขจัด
ความตึงเครี ยด หรื อ ความกระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่ งเมื่อมนุษย์สามารถ
ขจัดสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ยอมได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนต้องการ
จิราพร หนูลาย (2550 : 59) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกนึ กคิดหรื อเจตนา
คติ ที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งเป็ นความสุ ข ที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ ง านเมื่ อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของตนทาให้เกิดความรู ้สึกดีในสิ่ งนั้นๆ
พิสมัย แก้วทาสี (2551 : 57) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิดหรื อ
เจตคติ ของบุ คคลที่มีต่อการทางานหรื อปฏิ บตั ิ กิจกรรมในเชิ งบวกนั้น ความพึงพอใจในการเรี ยน
หมายถึ ง ความรู ้ สึกพอใจชอบใจในกิ จกรรมการเรี ย นการสอนหรื อความต้องการในการดาเนิ น
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลความสาเร็ จ
เซอร์เมอร์ ฮอร์น (Schemer horn. 1984 : 230) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นระดับหรื อ
ขั้นของความรู ้สึกในด้านบวก หรื อด้านลบของคนที่มีต่อลักษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
สจ๊วต ออสแคมป์ (Stuart Oskamp.1984 : 174-175 ; อ้างอิงจากเสนอ ทองจีน ,
2549 : 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความหมาย อยู่ 3 นัย คือ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพเหตุการณ์ที่ผลการปฏิบตั ิได้เป็ นไปตามที่บุคคลได้
คาดหวังไว้
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสาเร็ จที่เป็ นไปได้ตามความต้องการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึ ง การที่ งานได้เป็ นไปตามหรื อตอบสนองต่อคุ ณค่าของ
บุคคลจากความหมายทั้ง 3 ทฤษฎีที่สาคัญ คือ ความหมายนัยแรก อยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีความคาดหวัง
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(Expectancy Theories) ตามความหมายที่สองอยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) และ
ตามความหมายนัยที่สาม จัดอยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีคุณค่า (Value Theories)
โสพิณ ปั้ นกาญจนโต (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติหรื อความรู ้สึกดีที่
ผูร้ ับบริ การแสดงออกถึงความพอใจในทิศทางที่เป็ นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจและ
วัตถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเมื่อเกิดความไม่พอใจ ซึ่ งเกิดจากสิ่ งเร้าที่เป็ นตัวกระตุน้ ภายใน
ความ พึงพอใจในด้านบริ การคือ ความรู ้สึกของอารมณ์ที่เป็ นสุ ขซึ่ งได้รับจากการบริ การทั้งด้านการ
จัดการที่ดี ความสะดวก การบริ การที่เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ ว
ศราวนี แดงไสว (2556) กล่าวว่าโดยทัว่ ไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ด้าน คือ
ความพึงพอ ในการท้างาน และความพึงพอใจในการบริ การ ซึ่ งในด้านนี้ เป็ นความคิด ทัศนคติที่ไม่
สามารถมองเห็น ได้ อยู่ในรู ปของนามธรรม การที่ จะวัดว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจหรื อไม่น้ นั
สามารถวัดได้โดยให้พวก เขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องตรงกับสิ่ งที่พวกเขารู้สึก
จริ ง จึงจะสามารถวัดเป็ น ความรู้สึกพึงพอใจได้
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจคือ ความรู ้สึกนึ กคิด หรื อทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งต่อการทางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมอะไรต่างๆ ในเชิ งบวก ทาให้เกิดความรู ้ชื่น
ชอบ ประทับใจ ในสิ่ งที่กระทาหรื อในสิ่ งที่ปฏิบตั ิ ในสิ่ งที่ได้สัมผัสรู ้และเกิดความพึงพอใจ ดังเช่น
ความพึงพอใจในการเรี ยนหมายถึ ง ความรู ้ สึกพอใจชอบใจในการร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
หรื อความต้องการดาเนินการกิจกรรมนั้นๆจนบรรลุผลสาเร็ จ
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7.2 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎี ที่อธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน และ
อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับปั จจัยอื่นๆ ไว้หลายทฤษฎี
บลูม (พิสมัย แก้วทาสี , 2551 : 61; อ้างอิงจาก Bloom. 1976 : 72-74) กล่ าวว่า
ถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมที่ตนต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่นอนว่านักเรี ยนทุกคน
ได้เตรี ยมใจสาหรับกิ จกรรมที่ตนเลือกนั้นด้วย ความกระตือรื อร้นพร้อมทั้งความมัน่ ใจเราสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้ชดั เจน จากการปฏิ บตั ิของนักเรี ยนต่องานที่
เป็ นวิชาบังคับกับวิชาเลือกจากสิ่ งนอกโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนอยากเรี ยน เช่น การขับรถยนต์ ดนตรี บาง
ชนิ ดเกมหรื ออะไรบางอย่างที่นกั เรี ยนอาสาสมัครและตัดสิ นใจได้โดยเสรี ในการเรี ยนการมีความ
กระตือรื อร้น และความสนใจเมื่อเริ่ มเรี ยนจะทาให้นกั เรี ยนเรี ยนได้เร็ วและประสบความสาเร็ จสู ง
อย่ า งไรก็ ต าม บลู ม (Bloom) เห็ น ว่ า วิ ธี น้ ี ค่ อ นข้า งเป็ นอุ ด มคติ ที่ จ ัด ได้ล าบาก
ความพึงพอใจของนักเรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ คือหลักสู ตร
วิธีสอนและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนที่จะสั่งสอนให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยน ดังนั้นจึ ง เป็ นหน้าที่ ข องผูบ้ ริ หารและครู ใ นโรงเรี ยนที่ จะสร้ างความสุ ขในการเรี ยนให้ก ับ
นักเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจมีความรักและกระตือรื อร้นในการเล่าเรี ยนโดยการปรับปรุ ง
องค์ประกอบต่างๆของครู มีการยกย่องให้กาลังใจแก่นกั เรี ยนที่กระทาความดีมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบั
นักเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเจริ ญก้าวหน้า การสร้างสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมน่ าอยู่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟั งและให้ความช่ วยเหลื อเมื่อ
นักเรี ยนมีปัญหาทุกข์ร้อนปั จจัยความพึงพอใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่จะส่ งผลให้นกั เรี ยน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน
บาร์ นาร์ ด (วนิดา ไหมพรม, 2557 : 38 อ้างถึงใน Barnard. 1972 : 142) ได้กล่าวถึง
สิ่ งจูงใจที่หน่ วยงาน หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความพึง
พอใจในการทางานไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. สิ่ ง จู ง ใจที่ เป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิ น สิ่ ง ของที่ ใ ห้ แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติง านเป็ นการตอบแทน
เป็ นการชดเชย หรื อเป็ นรางวัล
2. งานนั้น ต้องสามารถวางแผนและวัดความสาเร็ จได้โดยใช้ร ะบบการทางาน
และการควบคุมที่มีประสิ ทธิผล
3. เพื่อให้ผลในการสร้างสิ่ งจูงใจในเป้ าหมายของงาน จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย
3.2 มีผลงานกลับมาให้ผทู้ าทราบโดยตรง
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3.3 งานนั้นเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
3.4 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้
จากคากล่าวเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความพึงพอใจจากนักวิชาการข้างต้นสรุ ป
ได้วา่ แรงจูงใจที่ทาให้เกิดความพึงพอใจคือความต้องการของมนุ ษย์ใน 5 ขั้นตอน ของมาสโลว์ คือ
ความต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม ความต้อ งการที่ เห็ นคุ ณค่าของตนเอง และความต้องการที่ จะได้รับความสาเร็ จตามความ
นึกคิดของตน
มัมฟอร์ ด(รัตน์ชา เลื่อนแก้ว, 2550 : 162 อ้างถึงใน Manford.E.1972) ได้จาแนก
ความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มนี้
ได้แก่ Maslow,A.H. ,Herzberg. F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการ
ของบุคคลที่ตอ้ งการความสาเร็ จของงานและความต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผูน้ า (Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรู ปแบบและการ
ปฏิบตั ิของผูน้ าที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กลุ่มนี้ ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็ นกลุ่มที่
มองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริ หารธุ รกิจของ
มหาวิทยาลัยแมนเชตเตอร์ (Manchester Business School)
4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (Managerment Ideology School) มองความพึง
พอใจจากพฤติกรรมการบริ หารงานขององค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุ่มเนื้ อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design)
ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้ อหาของตัวงาน กลุ่มแนวคิดนี้ มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock
Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน
เสนอ ทองจีน (2549 : 34 - 35) ได้กล่าวถึ ง ทฤษฎี สาหรับการสร้ างความพึงพอใจ
มีหลายทฤษฎีทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดได้แก่ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ
ของมาสโลว์ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการอยูต่ ลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุ ดความต้องการใดที่ได้รับ
การตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไปแต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น
ที่ เป็ นสิ่ งจู งใจแทนและมาสโลว์ได้ล าดับความต้องการของมนุ ษย์จากขั้นต่ าไปหาสู งตามล าดับ
ความสาคัญกล่าวคือเมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสู ง
ก็จะเรี ยกร้องให้ตอบสนองแบ่งเป็ น 5 ขั้นดังนี้
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1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) ความต้องการพื้นฐานเพื่อความ
อยูร่ อดของชี วิตเช่นความต้องการอาหารที่อยูอ่ าศัยเครื่ องนุ่ งห่ มยารักษาโรคและความต้องการทาง
เพศ
2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security of safety needs) ความต้องการ
ความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่างๆเช่นความปลอดภัยจาดอุบตั ิเหตุ ความมัน่ คงในอาชีพ
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belongingness needs) ได้แก่ ความ
ต้องการอยูร่ ่ วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคม
4. ความต้องการที่เห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem or status needs) ความต้องการที่
จะมีฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับ ยกย่องสรรเสริ ญของบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชี วิต (Self-actualization or self-realization)
ลาดับขั้นความต้องการที่สู งสุ ดของมนุ ษย์ก็คือความต้องการที่จะสาเร็ จในชีวิตตามความนึกคิด
หรื อความคาดหวังที่อยากได้รับผลสาเร็ จในสิ่ งอันสู งส่ งในทัศนะของตน
บาร์ นาร์ ด (เสนอ ทองจีน, 2549 : 38 อ้างถึงใน Barnard. 1972 : 142) ได้กล่าวถึง
สิ่ งจูงใจที่หน่ วยงาน หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความพึง
พอใจในการทางานไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. สิ่ ง จู ง ใจที่ เป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิ น สิ่ ง ของที่ ใ ห้ แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติง านเป็ นการตอบแทน
เป็ นการชดเชย หรื อเป็ นรางวัล
2. งานนั้น ต้องสามารถวางแผนและวัดความสาเร็ จได้โดยใช้ร ะบบการทางาน
และการควบคุมที่มีประสิ ทธิผล
3. เพื่อให้ผลในการสร้างสิ่ งจูงใจในเป้ าหมายของงาน จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย
3.2 มีผลงานกลับมาให้ผทู้ าทราบโดยตรง
3.3 งานนั้นเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
3.4 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้
จากความหมายและทฤษฎีที่ก ล่า วมาข้องต้น สรุ ป ได้วา่ แรงจูง ใจที่ม าจากความ
ต้องการของมนุ ษ ย์ทาให้เกิดความพึง พอใจ นัน่ คือ ความพึง พอใจเป็ นความรู ้สึ ก ด้า นบวกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล
นั้น ได้ แต่ท้ ัง นี้ ค วามพึง พอใจของแต่ล ะบุค คลย่อ มมีค วามแตกต่า งกัน ขึ้ น อยูก่ บั ค่า นิ ย มและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
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อานวยชัย บุญศรี . (2556 : ออนไลน์) ทฤษฎีของ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg and other)
มีปัจจัยหรื อองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance
Factors)หรื อองค์ประกอบสุ ขอนามัย (Hygiene Factors)
องค์ประกอบจูง ใจ (Motivation Factors) เป็ นองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกับงานที่
ปฏิบตั ิโดยตรง และเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน ประกอบด้วย
1. ความสาเร็ จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางาน
ได้เสร็ จสิ้ นประสบผลสาเร็ จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน และรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาที่
เกิดขึ้น
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลในหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นๆ ที่มาขอคาปรึ กษา ซึ่ งอาจแสดงออกในรู ปการยกย่องชมเชย
การให้กาลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะทาตั้งแต่ตน้ จนจบโดยลาพัง
4. ความรั บผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ๆ และมีอานาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนตาแหน่งให้
สู งขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม ได้รับการฝึ กอบรมดูงาน
องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรื อองค์ประกอบสุ ขอนามัย (Hygiene
Factors) เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยป้ องกันการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรื อ
หย่อนประสิ ทธิ ภาพลง ประกอบด้วย
1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่ งตอบแทนการปฏิบตั ิงานในรู ปเงินรวมถึงการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึ ง
ความน่าจะเป็ นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน (Interpersonal
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกันสามารถทางานร่ วมกัน มีความ
เข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี
4. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชี พนั้นเป็ นที่ยอมรับและนับถือของสังคม
มีเกียรติและมีศกั ดิ์ศรี
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5. นโยบายและการบริ หาร (Company Policy and Administration) หมายถึ ง
การจัดการและการบริ หารงานขององค์กร การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
6. สภาพการทางาน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของาน
เช่น แสง เสี ยง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ
7. ชี วิตส่ วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน
เช่น การไม่ถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซ่ ึ งห่างไกลครอบครัว
8. ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อความ
มัน่ คงในการทางาน
9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรื อการนิ เทศงาน หมายถึง ความสามารถ
หรื อความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูน้ ิเทศงานในการดาเนินงานและการบริ หารงาน
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็ นความต้องการของมนุ ษ ย์มี 5 ขั้นด้วยกันคื อ ความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคม ความต้องการที่เห็นคุณค่าของตนเอง และความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จตามความ
นึกคิดของตนเอง ซึ่ งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
แต่ท้ งั นี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยมและประสบการณ์
ที่ได้รับ
7.3 การวัดประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือทีใ่ ช้ วดั ความพึงพอใจ
พระถิรวัฒน์วฑฺฒนเมธี(คามุงคุณ) (2556 : 52 อ้างถึงใน พงศ์ หรดาล 2540 : 40-62)
กล่าวว่า เครื่ องมือที่ใช้วดั ความพึงพอใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางานใน
ทางบวก และเป็ นสุ ขของบุคคลที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิงานตลอดจนทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความ
กระตือรื อร้ น มี ความมุ่งมัน่ มี ขวัญกาลังใจในการทางานความพึงพอใจ เป็ นผลที่ เกิ ดจากทัศนคติ
หลายประการ ที่คนมีต่องานของเขา ต่อองค์ประกอบอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กบั งานต่อชี วิตของเขา
เองโดยทัว่ ไป เครื่ องมือวัดความพึงพอใจตามลักษณะที่ควรจะถามแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แบบสารวจปรนัย (Objective Survey) เป็ นแบบวัดที่มีคาถามและคาตอบให้เลือก
โดยที่ ผูต้ อบ ตอบตามความที่ ตนเองมี ความคิ ดเห็ นและความรู้ สึ ก เป็ นข้อมูล ที่ ไ ด้รับที่ ส ามารถ
วิเคราะห์ได้เชิงปริ มาณ
2. แบบสารวจเชิ งพรรณนา (Descriptive) เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ผตู้ อบด้วยคาพูด
และข้อเขียนตนเองเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดให้ตอบโดยอิสระเป็ นข้อมูลที่ได้เชิงคุณภาพ
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การแบ่งแบบวัดความพึงพอใจตามลักษณะของงานแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1. แบบวัด ความพึ ง พอใจงานทั่ว ไปเป็ นแบบวัด ความพึ ง พอใจของบุ ค คลที่ มี
ความสุ ขกับงานโดยมีส่วนร่ วม
2. แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงานลักษณะของแบบวัดความพึงพอใจของ
งานในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจในการเรี ยน จะมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั กิจกรรมที่
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิเครื่ องมือวัดความพึงพอใจแบ่งตามลักษณะดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบ
ความคิดเห็นซึ่ งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรื คาถามอิสระ คาถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริ หารและการควบคุมงานและเงื่อนไขต่างๆ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจึงจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย
ไม่วา่ จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ ี จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
สรุ ปได้วา่ เครื่ องมือใช้วดั ความพึงพอใจขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อคาถามและลักษณะ
ของงาน ลักษณะของคาถามประกอบด้วยแบบวัดที่มีคาถามและมีคาตอบให้เลือกและให้เลือกตอบ
โดยอิสระ เครื่ องมือที่ใช้วดั ความพึงพอใจตามลักษณะงานเป็ นการวัดความพึงพอใจงานทัว่ ไปและ
ความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงานและวัตถุประสงค์ในการจัด
การวัดความพึงพอใจ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2553 : 4) ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบกับระดับความรู ้สึกของนักเรี ยน ดังนั้นในการวัดความพึง
พอใจในการเรี ยนรู้กระทาได้หลายวิธีต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง
2. การสั ม ภาษณ์ ซ่ ึ งเป็ นวิ ธี ที่ ต้อ งอาศัย เทคนิ ค และความช านาญพิ เ ศษของผู้
สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผตู้ อบคาถามตามข้อเท็จจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการสังเกตพฤติกรรมทั้งการปฏิ บตั ิกิจกรรมขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
และหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม จะเห็นได้วา่ การวัดความพึงพอใจในการเรี ยนรู้สามารถที่จะวัดได้หลาย
วิธี ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรื อเป้ าหมายของการวัดด้วย
จึงจะส่ งผลให้การวัดนั้นมีประสิ ทธิ ภาพน่าเชื่อถือ
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โยธิ น แสวงดี (2551 : 9) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถทาได้หลายวิธี
ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะออกแบบ แบบสอบถามเพื่อ
ต้องการทราบความคิดเห็ น ซึ่ งสามารทาได้ในลักษณะที่ กาหนดคาตอบให้เลื อกหรื อตอบคาถาม
อิสระ คาถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริ หารและการควบคุมงาน และ
เงื่อนไขต่างๆ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ คและ
วิธีการที่ดีจึงจาให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสังเกตเป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสงเกตพฤติ กรรมของบุคคลเป้ าหมาย
ไม่วา่ จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ ีจะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจัง และการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
สรุ ปว่า การวัดความพึงพอใจสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์
โดย เครื่ องมื อที่ ใช้วดั ความพึง พอใจ ก็จะขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของข้อคาถาม และลักษณะของงาน
ลักษณะของคาถามประกอบด้วยแบบวัดที่มีคาถามและมีคาตอบให้เลื อก หรื อให้เลื อกตอบโดย
อิสระ ซึ่ ง สามารถเลื อกใช้เครื่ องมือวัดความพึงพอใจให้เหมาะสมตามลักษณะงาน และวัตถุ ประสงค์
ในการวัด
8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
ราชัน มานะกิจ (2561 : บทคัดย่อ) การประเมินโครงการอาชีพที่สดใส ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนริ มวัง 2 ตาบลป่ าหุ่ ง อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 2 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการทักษะอาชี พที่สดใส
ภายใต้ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนริ มวัง 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model
ประชากรที่ ใช้ในการประเมินในครั้ งนี้ ได้แก่ คณะครู จานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 7 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 32 คน และนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
จานวน 17 คน รวมจานวนประชากรทั้งสิ้ น 59 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถาม
สาหรับ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยน และใช้แบบสัมภาษณ์
สาหรับนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
ประเมินโครงการทักษะอาชีพที่สดใสภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนริ มวัง 2 ในภาพรวมมี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยด้านบริ บท(Context) และด้านผลผลิต(Product) มีผลการ
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ประเมิ น สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นกระบวนการ (Process) ส่ ว นผลการประเมิ นต่ า ที่ สุ ด คื อ
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
เกล้าฟ้ า ทองสนธิ (2561 : 182) การประเมินเชิงระบบ โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่
เน้นทักษะอาชี พโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ของโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เน้นทักษะอาชี พโดยใช้
ชุมชนเป็ นฐาน และศึ กษาแนวทางการปรับปรุ งโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะอาชี พโดย
ใช้ชุมชนเป็ นฐานของโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ตามแนวทางการประเมิน
เชิงระบบโดยใช้องค์ประกอบการประเมินแบบ CIPPI ประกอบด้วย ด้านบริ บท ด้านปั จจัยป้ อนเข้า
ด้า นกระบวนการ ด้า นผลผลิ ต และด้า นผลกระทบ กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กรรมการสถานศึกษา ครู ผสู้ อน ผูป้ กครอง และนักเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
“ศิริอุปถัมภ์” จานวน 165 คน ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี้ ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่
เน้นทักษะอาชี พโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ของโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์”
1.1 ด้า นบริ บ ท มี คุ ณภาพอยู่ใ นระดับ มาก ข้อที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่
การประสานงานระหว่ า งบุ ค ลากรท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น โครงการหลัก การ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และการจัดบรรยากาศในการดาเนินงาน
เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินโครงการ ตามลาดับด้านปั จจัยป้ อนเข้า มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
มาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการดาเนิ น
โครงการอย่างเพียงพอ มีคณะกรรมการดาเนิ นโครงการประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรใน
ชุ มชนและได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากชุ มชน บุคลากร หรื อหน่วยงานเอกชน ตามลาดับด้าน
กระบวนการ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการดาเนิ น
กิ จกรรมที่ กาหนดในโครงการตามขั้นตอนทุ กกิ จกรรมมี การจัดทากรอบแนวคิ ดและกาหนดจุ ด
พัฒนาตามสภาพปั ญหาและความต้องการและบุคลากรในชุมชน และมีการประเมินผลการดาเนิ น
โครงการ ตามลาดับด้านผลผลิต มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมครู มีการจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอน และผ่านการตรวจรับรองจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ ตามลาดับด้านผลกระทบ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุ มชนมีการรวมกลุ่มอาชี พ
และพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้กบั สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ได้อย่างบูรณาการ
โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ เชิ งบูรณาการที่ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน และคนในชุ มชนมีแนวคิดในการพัฒนา
อาชีพที่เข้มแข็งและยัง่ ยืนมากขึ้น ตามลาดับแนวทางการปรับปรุ งโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เน้น
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ทัก ษะอาชี พ โดยใช้ชุม ชนเป็ นฐาน ของโรงเรี ย นเทศบาล 2 วัดกลางทุ มมาวาส“ศิ ริอุปถัมภ์”
ด้านบริ บท ควรปรับปรุ งการขยายเครื อข่ายแนวร่ วมและแรงสนับสนุนจากชุมชนและ ด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เป็ นวิถีปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ด้านปั จจัยป้ อนเข้า ควรมีงบสนับสนุ น
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ วยงานในท้องถิ่ น ด้านวัส ดุ อุปกรณ์ ควรจัดให้มีห้องเรี ยนซึ่ งเป็ นสถานที่ เฉพาะ
ระบบการบริ หารจัดการควรมีกิจกรรมเสริ มในหลักสู ตรที่ทนั สมัย ควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้เสริ มให้
หลากหลาย ด้านบุ คลากรควรมี การชี้ แจงทาความเข้าใจในจุ ดมุ่ง หมายโครงการให้ครู นัก เรี ย น
ผูป้ กครองนักเรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านกระบวนการควรมีสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนการสอนและควรมีห้องปฏิบตั ิการเฉพาะด้านที่รองรับความสนใจในการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ของนักเรี ยนซึ่ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่สามารถสร้ างสรรค์ชิ้นงานให้เป็ นและทักษะวิชาการควบคู่กนั
โดยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดวันเวลากิ จกรรมที่ทาตลอดปี การศึกษาที่แน่ นอน ชัดเจน
ด้านผลกระทบควรสารวจความต้องการและก าหนดเป้ าหมายของโครงการในปี ต่อไปได้อย่า ง
ครอบคลุ ม สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมประเทศชาติ อ ย่ า งแท้จ ริ ง และ
การสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน ควรให้นกั เรี ยนได้มีบทบาทในการคิดค้น
สร้างสรรค์วิธีการในการกระตุน้ ทางเศรษฐกิ จที่ทาให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุ มชนมากขึ้น พัฒนา
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนหรื อช่วยเหลือผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนภายในชุ มชนให้เห็นเป็ นเชิ ง
ประจักษ์ เพื่อสร้างการยอมรับของคนในชุ มชนและการสนับสนุน นาไปสู่ การดาเนิ นโครงการอย่าง
ต่อเนื่ องและพัฒนาทักษะของนักเรี ยนร่ วมกับการพัฒนาท้องถิ่ นได้อย่างยัง่ ยืนนวัตกรรมสาหรั บ
ชุ มชนได้นาไปใช้ประโยชน์ ด้านผลผลิ ตควรส่ งเสริ มให้โอกาสเข้ารับการเสริ มความรู ้ และทักษะ
จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านควรจัดกิจกรรมที่พฒั นานักเรี ยนด้านทักษะอาชีพ
กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคัดย่อ) การประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของ Daniel
L. Stufflebeam ประกอบด้วยด้านประเมิน สภาวะแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน
ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา จานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานของ
โรงเรี ยนบ้านสันต้นเปาจานวน 7 คนผูป้ กครองนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการจานวน 30 คน และ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 –6 โรงเรี ยนบ้านสันต้นเปาจานวน 30 คน รวมประชากรทั้งสิ้ น
73 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจ เครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่า สถิ ติพ้ืนฐานได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
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นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย สรุ ป ผลการประเมิ นได้ดงั นี้ ด้านสภาวะแวดล้อม
ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา พบว่า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 3
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า วัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น การโครงการมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
วัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และเกิ ดประโยชน์ต่อโรงเรี ยน นักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครอง และมีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดคือการกาหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ สอดคล้องกับ
นโยบายหรื อกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 3 การกาหนด
ขั้นตอนการดาเนิ นโครงการมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ กิจกรรมต่างๆ สอคล้องและตรงความ
ต้องการของโรงเรี ยน นักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่
3.51 พบว่า ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ นทุ ก ข้อด้า นปั จจัย น าเข้า พบว่า ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา ครู ผูส้ อน และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ในโรงเรี ย นบ้า นสั น ต้น เปา
ด้านปัจจัยนาเข้า โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนมีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของโครงการมีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ นการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และอาคารสถานที่ สาหรับดาเนินโครงการมีคุณภาพ มีความเพียงพอ และ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ตามเกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.51 พบว่า ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ ก ข้อ ด้า น
กระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ย นบ้านสันต้นเปาด้านกระบวนการโครงการส่ งเสริ มทัก ษะอาชี พนัก เรี ย น
โรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานชัดเจน และ
การดาเนิ นกิ จกรรมการปลู กผักปลอดสารพิษสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ ย
มากที่ สุด รองลงมา คื อการดาเนิ นกิ จกรรมการเพาะเห็ ดนางฟ้ าสอดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์และ
เป้ าหมายและค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือครู ผรู้ ับผิดชอบนาผลการนิเทศมาปรับปรุ งการดาเนินงาน และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้านผลผลิ ต
พบว่าความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรี ยนบ้านสัน ต้นเปาด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
ส่ ง เสริ มทัก ษะอาชี พ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนบ้า นสั น ต้น เปา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนมี
แนวทางในการประกอบอาชี พในอนาคต มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมา คือนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การทางานค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือนักเรี ยนมีความเข้าใจในกระบวนการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเมื่ อประเมิ นเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิ นทุ กข้อด้าน
ส่ วนผลิ ตในเรื่ องของทักษะการทางานร่ วมกันพบว่าอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายทักษะพบว่า
ทักษะการปฏิบตั ิตามแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการประเมินผลและปรับปรุ งงาน
และน้อยที่ สุ ดคื อทัก ษะการวางแผน เมื่ อประเมิ นเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่ าเฉลี่ ยที่ 3.51 พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยนต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การดาเนิ นกิ จกรรมการทาขนม
ไทยส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมา คือการดาเนิ น
กิ จกรรมการปลู กผักปลอดสารพิษส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยนและค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด คือการดาเนิ นกิจกรรมการจักสานส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยน และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า นักเรี ยนพึงพอใจการจัดกิ จกรรมการเพาะเห็ ดนางฟ้ า มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด รองลงมา คื อ
นักเรี ยนพึงพอใจการกิจกรรมการนวดแผนไทย และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรี ยนพึงพอใจการจัด
กิจกรรมการขยายพันธุ์พืชและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิ นทุ กข้อจากการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในครั้งนี้ ผปู ้ ระเมินได้นารู ปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model มาเป็ นแนวคิดหลักการประเมินโครงการอย่างมีระบบ มีกระบวนการ
รวมทั้งการใช้ผลจากประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องรวมทั้งคุณค่าของการ
ประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งเป็ นการประเมินที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ครบ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรู ปแบบการประเมินคือ ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
ว่ามีความพร้อมความเหมาะสมเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดจุดประสงค์ของโครงการ ประเมินปั จจัย
นาเข้า (Input Evaluation) เพียงพอ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด สาหรับตัดสิ นใจที่ใช้ ขอ้ มูลในการ
กาหนดโครงสร้ างของแผนงาน และ ขั้นตอนของการดาเนิ นงาน ประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) เพื่ อพิ จารณาควบคุ ม การดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้มี
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ประสิ ทธิภาพมากที่สุด และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรื อ
ขยายโครงการที่จะนาไปใช้ในโอกาสต่อไป ผลจากการประเมินโครงการทาให้ทราบว่าโครงการ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดทักษะด้านอาชี พ ทักษะการทางานร่ วมกันทาให้นกั เรี ยนสามารถวางแผนการ
ทางาน ปฏิบตั ิตามแผนงาน กากับติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุ งงานได้ ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีมีทกั ษะการดารงชี วิตและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีข้ ึน รวมทั้งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด จึงทาให้โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงรายเขต 3 บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ และ
เป้ าหมายของโครงการทุกประการ
ทวีผล แปงณี วงค์ (2558 : 194) การประเมินโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจาปี การงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการดาเนิ นโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนนักศึ กษา และนาเสนอแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยใช้หลักการ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam มาเป็ น
กรอบในการประเมิ น มี ท้ งั หมด 4 ด้าน คื อ ด้านบริ บท (Context) ด้านปั จจัย นาเข้า (Input)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
นักเรี ยน นักศึกษา จานวน 165 คน ครู ที่ปรึ กษาโครงการ จานวน 14 คน รวม 179 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิ จ ัย เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการหารายได้ร ะหว่ า งเรี ย น
ผลการวิจยั พบว่าระดับสภาพการดาเนินงานโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบริ บท มีสภาพ
การดาเนินงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านผลผลิต ด้านปั จจัยนาเข้า และด้านกระบวนการ อยูใ่ น
ระดับมาก
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชี พเทิง ผูว้ ิจยั นาเอาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการดาเนิ นงานโครงการหารายได้
ระหว่างเรี ยน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายด้านต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม นามาสร้างเป็ นแนวทางพัฒนา
ชุ ณนเกียรติ นันท์โภคินวงษ์ (2556 : 231) รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะ
การทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิ ตของโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้ างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ใ นการประเมิ นประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน และ
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ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ รวมจานวนทั้งสิ้ น 582 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินด้านบริ บท ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการดาเนิ นงาน ผลผลิต
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการประเมินสรุ ปได้ดงั นี้ ผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้ างเจตคติที่ดี
ต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย
ในภาพรวมมีผลการประเมิ นในระดับมากที่ สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิ นที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบริ บท มี ผลการประเมิ นอยู่ในระดับมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้านปั จจัย
เบื้ อ งต้น ด้า นผลผลิ ต และด้า นกระบวนการด าเนิ น งาน มี ผ ลการประเมิ น ในระดับ มากที่ สุ ด
ตามลาดับด้า นบริ บทในภาพรวมมี ค วามสอดคล้องในระดับมากที่ สุ ด ผ่านเกณฑ์การประเมิ นที่
กาหนดไว้ เมื่ อพิ จารณาแต่ละรายการ พบว่า โครงการมี ความจาเป็ นต้องดาเนิ นการ เพราะเป็ น
โครงการที่ มุ่ง พัฒนาทัก ษะทางสัง คม และทัก ษะการทางานที่ ดี สามารถท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และวัตถุ ประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
และวัตถุ ประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุ มชน
มี ความสอดคล้องในระดับมากที่ สุด ตามลาดับด้านปั จจัยเบื้ องต้นในภาพรวมมี ความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการประชุ ม วางแผนปฏิบตั ิกิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของโครงการ มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด และบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นงานตามกิ จกรรมของ
โครงการ และการจัดสรรงบประมาณลงสู่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับด้านกระบวนการในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยพบว่าการประชุ มคณะทางานโครงการ เพื่อวางแผนปฏิ บตั ิการ จัดทาแผนงาน
และมอบหมายงาน มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุ งแก้ไข มีผลการ
ประเมินในระดับมากที่สุด โดยพบว่า นาผลการผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ
มาปรั บปรุ งวิธีการทางานให้เหมาะสม และสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีการปฏิ บตั ิในระดับ
มากที่สุด ด้านการดาเนินงาน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุดโดยพบว่าการดาเนิ นกิจกรรมของ
โครงการตามระยะเวลาที่กาหนด มีการปฏิ บตั ิในระดับมากที่สุด และด้านการตรวจสอบ ติดตาม
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ประเมิ นผล มี ผ ลการประเมิ นในระดับ มาก โดยพบว่า มี วิ ธี ก ารตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผล
โครงการฯ อย่างสม่าเสมอ มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด ตามลาดับด้านผลผลิตในภาพรวมมีการ
ปฏิ บตั ิในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ โรงเรี ยน
ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมของโครงการบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และระยะเวลาที่
กาหนด มีผลสาเร็ จในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครู จดั การเรี ยนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง มีผลสาเร็ จในระดับมากที่สุด และนักเรี ยนร้ อยละ 90 มีทกั ษะการทางาน
ทักษะอาชีพ จากกิจกรรมของโครงการและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ได้มีผลสาเร็ จในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจที่ มีต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้ างเจตคติ ที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ครู จดั กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย นและชุ ม ชน มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ พบว่า ครู จดั การเรี ย นการสอนบู รณาการหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และ
โรงเรี ย นดาเนิ น การจัดกิ จกรรมของโครงการบรรลุ ผ ลส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลาที่กาหนด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่ วนรายการที่มีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ
โรงเรี ยนได้รับงบประมาณจากการจัดโครงการตามเป้ าหมายที่กาหนด มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
สุ รพงษ์ รัตนโคตร (2555 : 234) การประเมินโครงการระบบการดูแลช่ วยเหลื อ
นัก เรี ย น โรงเรี ย นบ้า นพระแก้ว อ าเภอสั ง ขะ จัง หวัด สุ ริ นทร์ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 3 มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนตามรู ปแบบซิ ปป์ โมเดล (CIPP Model) ใน 4 ด้าน คือ 1.1 รายงานผลการประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท (Context Evaluation) 1.2 รายงานผลการประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation) 1.3 รายงานผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 1.4 รายงาน
ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นบ้า นพระแก้ว ต่ อ ผลการด าเนิ น งานโครงการระบบการดู แ ล
ช่ วยเหลื อนัก เรี ย น 3) เพื่อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้านพระแก้วต่ อผลการ
ดาเนิ นงานโครงการระบบการดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น 4) เพื่อรายงานผลการศึกษาด้านปั ญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปั ญหา และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตามโครงการระบบ
ช่ วยเหลื อดูแลนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 2 คน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน และนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านพระแก้ว จานวน 279 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการดาเนิ นงานโครงการระบบการดูแล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน ของโรงเรี ยนบ้า นพระแก้ว อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 3 สรุ ปผลการประเมินโครงการ จากการตอบแบบสอบถาม
ของคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นดัง นี้ 1. ด้านสภาวะ
แวดล้อมหรื อบริ บท (Context: C) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะกรรมการเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน รองลงมาคือ โรงเรี ยนจัดการประชุ มอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและชุ มชน และผูป้ กครองนักเรี ยน
มีความต้องการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามลาดับ แต่คณะกรรมการมีความรู ้และ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของท่านเกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย น
น้อยที่สุด 2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ โรงเรี ยนมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานระบบ
การดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนและกาหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นงาน รองลงมาคือ
โรงเรี ยนมี การจัดองค์กร โครงสร้ างการบริ หารระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน และผูป้ กครอง
นักเรี ยนให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการดูแลบุตรหลานของตน ตามลาดับ แต่โรงเรี ยนมีเอกสาร
และแบบฟอร์ ม ต่ า งที่ เ กี่ ย วกับ ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นครบถ้ว นน้อ ยที่ สุ ด 3. ด้า น
กระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู ที่ปรึ กษาได้ทาความรู ้จกั กับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล รองลงมาคือ ครู ที่
ปรึ กษาในแต่ละระดับชั้นได้วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นงานเพื่อการดูแลและช่วยเหลื อนักเรี ยน
และคณะกรรมการประสาน (ที ม ประสาน) มี ก ารก าหนดแผนหรื อปฏิ ทิ นปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ชัด เจน
ตามลาดับ แต่ผูป้ กครอง องค์ก รอื่ น ๆ หรื อชุ ม ชมมี ส่วนร่ วมในการวางแผนการดาเนิ นงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนน้อยที่สุด 4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
เป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน รองลงมาคือ นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู อย่างทัว่ ถึงและใกล้
ชิ ต และมีความ พึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน ตามลาดับ แต่ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการความฉลาดทางอารมณ์นอ้ ยที่สุด ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานต่ อผลการดาเนิ น งานโครงการระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านพระแก้ว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย น รองลงมาคื อ การมี ส่ วนร่ วมในการระดม
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ทรัพยากรจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน
และการดาเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเป็ นประโยชน์ ต่อนักเรี ยน ตามลาดับ แต่มีส่วน
ร่ วมกับโรงเรี ยนในการช่ วยเหลื อนักเรี ยนด้านทุนการศึกษา ด้านสุ ขภาพ ด้านรายได้ระหว่างเรี ยน
น้อยที่สุด ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อผลการดาเนิ นงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนบ้านพระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 3 พบว่า 1. ด้าน
การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อทาการคัดกรอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู ที่ปรึ กษาได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรี ยน รองลงมาคือ ครู ที่
ปรึ กษาได้ทาความรู ้จกั กับนักเรี ยน และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
SDQ และประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ตามลาดับ แต่นกั เรี ยนได้รับการตรวจสุ ขภาพจากครู
ที่ปรึ กษาหรื อโรงเรี ยนน้อยที่ สุด 2. ด้านการส่ ง เสริ ม นัก เรี ยนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ กิ จกรรมโฮมรู ม เกิ ดประโยชน์ ก ับ
นักเรี ยน รองลงมาคือ นักเรี ยนได้รับคาแนะนาด้านการเรี ยนจากครู ที่ปรึ กษา และนักเรี ยนได้รับ
คาแนะนาจากครู ที่ปรึ กษาหรื อโรงเรี ยนในด้านการป้ องกันตนเองได้พน้ ภัยจากบุคคลและสังคม
ตามล าดับ แต่ นัก เรี ย นได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นการหารายได้ร ะหว่ า งเรี ย นจากครู ที่ ป รึ ก ษา
น้อยที่สุด 3. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู ที่ปรึ กษาได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหา ด้านโทษของสารเสพ
ติด รองลงมาคื อ ครู ที่ปรึ กษาได้ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับปั ญหา ด้านการคบเพื่อนต่างเพศ และครู ที่
ปรึ กษาได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาด้านความประพฤติกบั นักเรี ยน ตามลาดับ แต่ครู ที่ปรึ กษาได้
ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับปั ญหาด้านเศรษฐกิ จกับนักเรี ยนน้อยที่ สุด 4. ด้านการส่ งต่อ โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ครู ที่ ปรึ ก ษามี ก าร
ประสานงาน เพื่อติดตามครู ที่รับช่วงเพื่อดูแลแก้ไขนักเรี ยนที่ถูกส่ งต่อ รองลงมาคือ ครู ที่ปรึ กษาได้
ส่ ง ต่ อนัก เรี ย นที่ แก้ไ ขปั ญหาไม่ ไ ด้ไ ปยัง ครู ค นอื่ นคื อ ครู แนะแนว หรื อครู ป กครอง ตามล าดับ
5. ด้านการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนเห็นว่าโครงการระบบดูและช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน
รองลงมาคือ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยน และระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นท าให้ นัก เรี ย นได้อ ยู่ใ นสั ง คมอย่า งมี ค วามสุ ข ตามล าดับ แต่ ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเอง น้อยที่สุด
ประเสริ ฐ ศรี แก้ว (2551 : 289) รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการ
ทานาเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวตั ถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินด้านบริ บท
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ของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินด้านปั จจัย
เบื้องต้น ของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินด้าน
กระบวนการของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โรงเรี ยนบ้านอมกง ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1
โดยแหล่ งข้อมู ล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึ กษา ครู นักเรี ยน และผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยน
บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี การศึกษา 2551 ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 7 คน คณะครู โรงเรี ยนบ้านอมกง จานวน 9 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน
48 คน และนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จานวน 48 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามการประเมิ นโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 จานวน 3 ฉบับ ผลการประเมินโครงการพบว่า โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านบริ บทของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในประเด็น
ด้านบริ บทของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ การทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้า นอมกง สัง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต1
ตามความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึ กษา และคณะครู โรงเรี ยนบ้านอมกง โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.35, S.D. = 0.18) ด้านบริ บทของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพ การทานาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ตามความคิ ดเห็ นของผูป้ กครองนักเรี ย นโรงเรี ย นบ้านอมกง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.35, S.D. = 0.20) ระดับ
ความคิดเห็นในประเด็นด้านบริ บทของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพ การทานาเพื่อ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยื น ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้า นอมกง สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ตามความคิดเห็ นของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.26) ผลการประเมิน
โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านปั จจัยเบื้องต้น
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ของโครงการ พบว่า ด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรี ยน
บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34, S.D.
= 0.20) ด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็ นของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.30, S.D. = 0.24) ระดับความคิดเห็นใน
ประเด็นด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยนโรงเรี ยน บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.27) ผลการประเมินโครงการ
ส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านกระบวนการของ
โครงการ พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยื น ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้า นอมกง สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรี ยน
บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13,
S.D. = 0.17) ด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยื น ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้า นอมกง สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.16) ด้านกระบวนการ
ของโครงการส่ ง เสริ ม ทัก ษะอาชี พ การท านาเพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
ความคิ ด เห็ นของนัก เรี ย นโรงเรี ย น บ้า นอมกง ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.23) ผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการ
ทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านผลผลิ ตของโครงการ พบว่า ด้านผลผลิตของ
โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ การทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็น
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ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคณะครู โ รงเรี ย นบ้า นอมกง ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.32, S.D. = 0.26) ด้านผลผลิตของโครงการ
ส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็ นของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.22) 4.3 ระดับความคิดเห็นในประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ
ส่ งเสริ มทักษะอาชี พ การทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนโรงเรี ยน บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.39, S.D. = 0.21)
8.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
คริ สติน จอย แบแซม (Christine Joy Basham : 2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
การแนะแนว อาชี พในปั จจุบนั สาหรับนักเรี ยนเกรด 13 ว่ามีประโยชน์สาหรับนักเรี ยนหรื อไม่
ในช่ วง ระหว่างที่ รอการตัดสิ นใจในการเลื อกแนวทางการศึ กษาของนักเรี ยน โดยมี การศึ กษา
หลักสู ตรเกี่ ยวกับ การให้คาปรึ กษาแนะแนวด้านอาชี พ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการตรวจสอบ และพิจารณาคุณสมบัติของวิชาชี พ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนต้องการ
การให้คาปรึ กษา คาแนะนา เพื่อที่จะทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอาชี พ และสิ่ งที่นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
ควรได้รับการพิจารณาเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาอาชี พใด ๆ โดยมีผปู ้ กครองเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการอาชี พ และควรให้ ความสาคัญกับครู ที่ปรึ กษาและการจัดการบริ หารหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ
ฮาร์ เกรฟ (Hargrave : 2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานกับ
นักเรี ยน เกรด 6 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยโครงงานจะช่ วยกระตุน้ นักเรี ยนให้
ประสบความสาเร็ จในการทางานได้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานมีรูปแบบการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย และพัฒนาความสามารถในการทางานของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทาให้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงานส่ งผลให้เกิดผลสาเร็ จในเชิ งบวกกับนักเรี ยน โดยผ่านกิจกรรม
ที่นกั เรี ยนจะเรี ยนรู้ ได้เสนอปัญหาที่นกั เรี ยนสนใจจะทา และเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการการทางาน ได้
พัฒนาความคิดและการปรับปรุ งงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเชื่ อมโยงไปสู่ ความเป็ นจริ ง
ภายนอกได้
กินส์ เบิร์ก (Ginzberg. : 1996) ได้กล่าวถึงการประเมินและพัฒนาทักษะนี้ จะมี
ประสิ ทธิภาพที่สุดในข่วงอายุ ระหว่าง 13-15 ปี เด็กจะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้
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และพิจารณาเลือกอาชี พได้ ตลอดจนสามารถประเมินความสนใจและความสามารถของตนเองว่า
ตนควรเลือกอาชี พใด ยิ่งไปกว่านั้น การเสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านนี้ บุคคลจาเป็ นต้องเรี ยนรู้
ตั้งแต่ช้ นั ประถม (หรื ออนุบาล) ไปจนถึง ม. ๖ และมหาวิทยาลัย รวมถึงตลอดชีวิต โดยรู ปแบบการ
เรี ยนจะจัดให้เหมาะสมตามพัฒนาการของสมอง ครู จะต้องเรี ยนรู้วิธีการออกแบบการเรี ยนรู้แบบ
Project Based Learning (PBL) ให้แก่บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของสมองแต่ละคน
เพราะทักษะกลุ่มนี้ใช้รูปแบบวิธีการสอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ละบุคคลจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ยิง่ ไปกว่านั้น ครู ตอ้ งทางานหนักในการคิดค้นหาวิธีออกแบบการเรี ยนรู้ วิธีกระตุน้ และอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ของเด็ก
สมิท (Smith : 1994) ได้ศึกษาผลจากวิธีการสอนที่ มีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดย
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการสอนแบบบรรยาย กลุ่มที่สองได้รับการสอน
แบบให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และกลุ่มที่สามได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และ
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนแบบบรรยาย
บลูม (Bloom, 1976 : 72-74) สรุ ปว่าถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมที่ตน
ต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่ นอนว่านักเรี ยนทุกคนได้เตรี ยมใจสาหรับกิ จกรรมที่ตนเลื อกนั้นด้วย
ความกระตือรื อร้น พร้อมทั้งความมัน่ ใจเราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจ
ได้ชัดเจน จากการปฏิ บตั ิ ของนักเรี ยนต่องานที่ เป็ นวิชาบังคับกับวิชาเลื อกจากสิ่ งนอกโรงเรี ยนที่
นักเรี ยนอยากเรี ยน เช่ น การขับรถยนต์ ดนตรี บางชนิ ดเกมหรื ออะไรบางอย่างที่นกั เรี ยนอาสาสมัคร
และตัดสิ นใจได้โดยเสรี ในการเรี ยนการมีความกระตือรื อร้น และความสนใจเมื่อเริ่ มเรี ยนจะทาให้
นักเรี ยนเรี ยนได้เร็ วและประสบความสาเร็ จสู ง
ด๊อบบินส์ (Dobbins : 1969) ศึกษาเกี่ยวกับความปราถนาและความมุ่งหวังทางด้าน
การศึกษาและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐหลุยเซี ยนา โดยใช้แบบสอบถาม
ความปรารถนาและความมุ่งหวังของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 492 คน พบว่า บิดา
มารดา มีอิทธิ พลต่อการเลือกอาชีพมากกว่าการเลือกศึกษาต่อ
เอดดี้ (Eddy : 1969) ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกอาชี พของนักเรี ยน
เกษตรกรรม ของรัฐหลุ ย เซี ย นา จานวน 741 คน พบว่า 1) บิ ดา มารดามี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อก
สาขาวิชาเรี ย นต่อ 2) ระดับ การศึ กษาของบิ ดา มารดา มี ค วามสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิ ดกับ การเลื อก
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สาขาวิชาเรี ยนต่อของเด็ก มากกว่าความมีชื่อเสี ยงของบิดามารดา 3) การเลือกสาขาวิชาเรี ยนต่อของ
เด็กขึ้นอยูก่ บั ความสนใจส่ วนตัว ความพึงพอใจ ความสามารถ และค่าตอบแทน และ 4) บิดามารดา
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวิชาชีพ มีอิทธิ พลต่อการเลือกสาขาวิชาเรี ยน ตามลาดับ
จากการศึ กษางานวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่า งประเทศ สรุ ป ได้ว่า การส่ ง เสริ มการ
พัฒ นาทัก ษะอาชี พ ของนัก เรี ย น มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นอย่ า งมาก ผู้บ ริ ห ารและครู ค วรให้
ความสาคัญ เพราะทาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการทางาน ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการแสวงหาความรู้ วิธีการต่างๆ และทักษะการจัดการจากการทากิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะ
อาชี พ นอกกจากนี้ กางส่ งเสริ มทักษะอาชี พยังมุ่งพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการทางานที่ดี
สามารถท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ นได้ รวมทั้ง มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ อาชี พ ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม ด้า นทัก ษะอาชี พ
นั ก เรี ยนจะประสบส าเร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลแก่ นั ก เรี ยนมากน้ อ ยเพี ย งใด มี
องค์ประกอบที่สาคัญหลายด้าน ได้แก่ ด้านบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม ทั้งความต้องการจาเป็ น ความ
เหมาะสมของวัตถุ ประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ด้านปั จจัยนาเข้าซึ่ งควรจะต้องมี
ความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หน่วยงานที่สนับสนุ นทั้งภาครัฐ
และเอกชน และชุมชน ด้านกระบวนการมีการวางแผนดาเนินการและกากับติดตามอย่างเป็ นระบบ
และสามารถนาผลไปปรับปรุ งพัฒนา ซึ่ งจะส่ งต่อด้านผลผลิต โดยผลจากการประเมินโครงการทา
ให้ทราบว่าโครงการส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดทักษะด้านอาชี พ ทักษะการทางานร่ วมกัน ทาให้นกั เรี ยน
สามารถวางแผนการทางาน ปฏิบตั ิตามแผนงาน กากับติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุ งงาน
ได้ และยังส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยน รวมทั้งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการประเมินโครงการ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานนาเสนอ
วิธีการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. รู ปแบบของการประเมินโครงการ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเพิลบีม (Stufflebeam’s) เป็ นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน โดยการแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
ด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิ ต
(Product Evaluation) ซึ่งผูร้ ายงานได้ดาเนินการตามลาดับ 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมินก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ ประเมิน 2 ส่ วน คือ
1.1 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาทักษะ
อาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาความต้องการจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็ นไป
ได้ของโครงการ
1.2 ประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาความ
พร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความเหมาะสม
การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
2. การประเมินขณะดาเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินด้านกระบวนการ
ด าเนิ น งานของโครงการ เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมและระดับปฏิ บ ัติ ที่ เกี่ ยวกับการวางแผน
การดาเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา
3. การประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ (Product Evaluation) เป็ นการประเมินด้านผลผลิต
หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ ดังนี้
3.1 คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
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3.2 พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
3.3 ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
3.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
2. ขั้นตอนการประเมิน
ผูร้ ายงานได้กาหนดกรอบการประเมิ น และผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณา ประเด็นที่ ตอ้ งการวัด
เกณฑ์ ก ารประเมิ น แต่ ล ะตัว ชี้ วัด ของกรอบแนวคิ ด โดยมี ส าระที่ ด าเนิ น การตามขั้น ตอน
ดังแผนภาพ 5 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
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ประเด็นทีต่ ้ องการ
แนวทางการประเมิน

กรอบแนวคิดการประเมิน

ตรวจสอบกรอบแนวคิด
การประเมิน

การดาเนินการ
- ศึกษาแนวคิดการประเมิน
- ศึกษารายละเอียดโครงการ/เอกสาร/บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประเมิน
รู ปแบบ CIPP

- กาหนดประเด็นการประเมิน
- กาหนดตัวชี้วดั
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน

ร่ างกรอบแนวคิดที่มี
ประเด็น/ ตัวชี้วดั /
เกณฑ์การประเมิน
รู ปแบบ CIPP
กรอบแนวคิดที่ผา่ น
การตรวจสอบแล้ว

- เ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความ
- นาเสนอผู
เหมาะสมและความเป็ นไปได้

ขอบเขตการประเมิน

- ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
- กาหนดกลุ
- กาหนดเครื่ องมือ
- กาหนดการวิ
เคราะห์เครื่ องมือ
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน

เครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล

- ร่ างแบบสอบถาม/แบบบันทึกสาหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล จานวน 7 ฉบับ
- เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
เครื่ องมือและเกณฑ์การประเมิน
- ปรับปรุ ง

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล

สรุ ปผลการประเมิน

ผลทีไ่ ด้

- เก็บรวบรวมตามตัวชี้วดั ด้าน
สภาพแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิ
- ตของโครงการ จากนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ เครื อข่ายชุมชน
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- สรุ ปผลการวิเคราะห์
- ตัดสิ นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
- รายงานผลตามวัตถุประสงค์
- เขียนรายงาน

กรอบแนวคิดการ
ประเมินที่มีขอบเขต
การประเมิน

เครื่ องมือที่ผา่ นการ
ตรวจสอบพัฒนา
คุณภาพแล้ว

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามตัวชี้วดั

แนวทางการประเมิน
รู ปแบบ CIPP

แผนภาพ 5 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดย ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
-
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3. เกณฑ์ การประเมินโครงการ
เกณฑ์การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 เพื่อตัดสิ นว่า
การดาเนิ นโครงการในด้านสภาพแวดล้อม ด้านความพร้อมของปั จจัย ด้านกระบวนการ และด้าน
ความสาเร็ จของผลผลิ ต ผ่านการประเมินของผูเ้ กี่ยวข้องปี การศึกษา 2560 โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความเหมาะสม 3.50 ขึ้นไป จาก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ที่กาหนด จากที่กล่าวมา สามารถเขียน
เป็ นกรอบการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560
ประเด็น
การ
ตัวชี้วดั
เกณฑ์ ผ่าน
เครื่องมือ
แหล่ งข้ อมูล
การประเมิน
วิเคราะห์
ด้าน
1. ความต้องการจาเป็ น ,  ≥ 3.50,
แบบสอบถาม - ครู
,
สภาพแวดล้อม ในการดาเนินโครงการ , S.D.< 1
- คณะกรรมการ X , S.D.
(Context)
2. ความเหมาะสมของ จากมาตราส่ วน
สถานศึกษาขั้น
วัตถุประสงค์
พื้นฐาน
ประมาณค่า
3. ความสอดคล้อง
5 ระดับ
ด้านนโยบายต้นสังกัด
4. ความเป็ นไปได้
ของโครงการ
ด้าน
1. ความพร้อมของ
แบบสอบถาม - ครู
≥ 3.50,
,
ปัจจัยนาเข้า บุคลากร
< 1
(Input)
2. ความเพียงพอ
จากมาตราส่ วน
ของงบประมาณ
ประมาณค่า
3. วัสดุอุปกรณ์และ 5 ระดับ
อาคารสถานที่
4. ความเหมาะสม
การบริ หารจัดการ
5. หน่วยงานสนับสนุน
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
ตัวชี้วดั
การประเมิน
กระบวนการ
1. การวางแผน
(Process)
2. การดาเนินการจัด
กิจกรรม
3. การติดตามและ
ประเมินผล
4. การนาผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนา
ผลผลิต
(Product)

1. คุณภาพของการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลัง
ประชารัฐ”โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
2. พฤติกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ของครู
ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560

เกณฑ์ ผ่าน

X ,≥ 3.50,
S.D.,  < 1
จากมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ

X ,≥ 3.50,
S.D.,  < 1
จากมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
จากมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ

เครื่องมือ

แหล่ งข้ อมูล

การ
วิเคราะห์
X , S.D.
,

แบบสอบถาม - นักเรี ยน
- ครู
- ผูป้ กครอง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เครื อข่าย
ชุมชน
แบบสอบถาม - นักเรี ยน
X , S.D.
- ครู
,
- ผูป้ กครอง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เครื อข่าย
ชุมชน
แบบสอบถาม - นักเรี ยน
- ผูป้ กครอง

X , S.D.
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
การประเมิน

ตัวชี้วดั
3. ทักษะอาชี พ เพื่ อ
การมี รายได้
ระหว่า งเรี ยนของ
นัก เรี ยนโรงเรี ย น
ตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
4. ความพึงพอใจของ
นักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่าย
ชุมชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานโครงการ

เกณฑ์ ผ่าน

เครื่องมือ

แหล่ งข้ อมูล

การ
วิเคราะห์
,
X , S.D.

,  ≥ 3.50,
, S.D.< 1
จากมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ

แบบสอบถาม - ครู
- ผูป้ กครอง

X ,≥ 3.50,
S.D.,  < 1
จากมาตราส่ วน
ประมาณค่า
5 ระดับ

แบบสอบถาม - นักเรี ยน
X , S.D.
- ครู
,
- ผูป้ กครอง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เครื อข่าย
ชุมชน

4. การกาหนดค่ านา้ หนักและเกณฑ์ การประเมิน
การประเมิ น โครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ครั้ งนี้ ได้กาหนด
เกณฑ์การประเมิน 2 ระดับ และกาหนดค่าน้ าหนักจะเป็ นลักษณะผ่าน หรื อไม่ผา่ นในลักษณะ 1 กับ
0 ถ้าตัวชี้วดั ใดผ่านจะได้ 1 เมื่อนาไปคูณกับค่าน้ าหนักจะได้คะแนนเต็ม ถ้าตัวชี้ วดั ใดไม่ผา่ นจะได้
0 เมื่อนาไปคูณกับค่าน้ าหนักจะได้ 0 โดยผูร้ ายงานดาเนิ นการนาประเด็นการประเมิน และตัวชี้ วดั
ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นการประเมิ น และตัวชี้ วดั
กาหนดค่า น้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิ น แล้วนามาพิ จารณาความเหมาะสมของประเด็ นการ
ประเมิน และตัวชี้วดั พิจารณาค่าเฉลี่ยของน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงสรุ ปผลการพิจารณาค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมินตัวชี้ วดั แต่ละประเด็นการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็น/ตัวชี้วดั
ค่ านา้ หนัก (%)
เกณฑ์ การประเมิน
ด้ านสภาพแวดล้อมของโครงการ (15%)
4
1. ความต้องการจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
,  ≥ 3.50, ,S.D. < 1
3
2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
,  ≥ 3.50, ,S.D. < 1
4
3. ความสอดคล้องด้านนโยบายต้นสังกัด
,  ≥ 3.50, ,S.D. < 1
4
4. ความเป็ นไปได้ของโครงการ
,  ≥ 3.50, ,S.D. < 1
ด้ านปัจจัยการดาเนินโครงการ (15%)
3
1. ความพร้อมของบุคลากร
≥ 3.50, < 1
3
2. ความเพียงพอของงบประมาณ
≥ 3.50, < 1
3
3. วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่
≥ 3.50, < 1
3
4. การบริ หารจัดการ
≥ 3.50, < 1
3
5. หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
≥ 3.50, < 1
ด้ านกระบวนการ (20%)
 , ≥ 3.50, S.D., < 1
4
1. การวางแผน
 , ≥ 3.50, S.D., < 1
10
2. การดาเนินการจัดกิจกรรม
3
 , ≥ 3.50, S.D., < 1
3. การติดตามและประเมินผล
3
4. การนาผลไปรับปรุ งและพัฒนา
 , ≥ 3.50, S.D., < 1
ด้ านผลผลิต (50 %)
1. คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
2. พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู
3. ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครองคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน
รวม

10

15
15
10
100

,

≥ 3.50, S.D., < 1

 ≥ 3.50,

S.D. < 1
,  ≥3.50, ,S.D.< 1
,

≥ 3.50, S.D., < 1

ทุกประเด็นตัวชี้วดั
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
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5. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
5.1 ประชากร ประกอบด้วย
5.1.1 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึ งชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
5.1.2 ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 15คน
5.1.3 ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
5.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
จานวน 9 คน
5.1.5 เครื อข่ายชุ มชน 5 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายองค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ
เครื อ ข่ า ยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร เครื อ ข่ า ยนาอิ น ทรี ย ์บ ้า นหนองถ้ว ย
เครื อข่ายกลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านขาว และเครื อข่ายสานักงานเกษตรอาเภอระโนด
5.2 กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
5.2.1 นักเรี ยน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่ มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ นสัดส่ วน (Stratified
Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเป็ นหน่ วยการสุ่ ม และสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random) โดย
วิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
5.2.2 ครู ศึกษาจากประชากรครู ที่ปฏิบตั ิการสอน ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
5.2.3 ผูป้ กครอง ก าหนดกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน
108 คน
5.2.4 คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ก าหนดกลุ ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยยกเว้นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและผูแ้ ทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา
2560 จานวน 7 คน
5.2.5 เครื อข่ายชุ มชน 5 เครื อข่าย กาหนดกลุ ่ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยใช้เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
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6. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 มีเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินโครงการจานวน 7 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างใน บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 75-77) ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม เป็ นแบบสอบถามในการพิ จารณาความ
ต้องการจาเป็ นในการดาเนิ นโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด และความเป็ นไปได้ของโครงการ สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการดาเนินโครงการ
ระดับ 5 หมายถึง จาเป็ น/ เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง จาเป็ น/ เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง จาเป็ น/ เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง จาเป็ น/ เหมาะสมน้อย
ระดับ 1 หมายถึง จาเป็ น/ เหมาะสมน้อยที่สุด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปั จจัยนาเข้า เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความเหมาะสม
เกี่ ย วกับ ความพร้ อมของบุ ค ลากร ความเพี ย งพอของงบประมาณ วัส ดุ อุ ปกรณ์ อาคารสถานที่
ความเหมาะสมของการบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสุ นนโครงการ สาหรับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครู จานวน 15 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับด้านปั จจัยนาเข้า
ในการดาเนินโครงการ
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสม/เพียงพอมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสม/เพียงพอมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม/เพียงพอปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสม/เพียงพอน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสม/เพียงพอน้อยที่สุด
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้า นกระบวนการ เป็ นแบบสอบถามเพื่ อ ทราบระดับ ความ
เหมาะสม เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผล การนาผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนา สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน จานวน 20 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการ
ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบตั ิ/คุณภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบตั ิ/คุณภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบตั ิ/คุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบตั ิ/คุณภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบตั ิ/คุณภาพน้อยที่สุด
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุ ณภาพของการ
ดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุท ธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครื อข่ายชุ มชน จานวน 20 ข้อ
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended
Questionnaire) เพื่อทราบข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อยที่สุด
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพพฤติกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน และผูป้ กครอง จานวน 15 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบ
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการสอนของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อย
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ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อยที่สุด
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้า นผลผลิ ต เป็ นแบบสอบถามเพื่ อทราบระดับ คุ ณ ภาพของ
ทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี ร ายได้ร ะหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู และผูป้ กครอง จานวน 15 ข้อ ลักษณะข้อคาถาม
เป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้งคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire)
เพื่อทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุ ณภาพของทัก ษะอาชี พ ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพน้อยที่สุด
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และ เครื อข่ายชุ มชน จานวน 10 ข้อ ลักษณะข้อ
ค าถามเป็ นแบบประมาณค่ า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้งค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended
Questionnaire) เพื่อทราบข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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7. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้างและการพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานได้ดาเนิ นการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือใน
การประเมินโครงการตามขั้นตอนดังนี้
7.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
7.2 กาหนดแผนงานและโครงการ
7.3 กาหนดกิจกรรมหรื องานที่ปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอน
7.4 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและสร้ า งแบบสอบถามฉบั บ ร่ าง โดยมี ข้ อ ค าถามครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมหรื องานที่ปฏิบตั ิตลอดโครงการ
7.5 นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอที่ปรึ ก ษา เพื่ อพิจารณาตรวจสอบความถูก ต้อง
ความครอบคลุมเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของข้อความ ตลอดจนเสนอแนะ
ส่ วนที่บกพร่ องในแบบสอบถาม
7.6 นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จและตรวจสอบแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้สู ตรโรวิลเนลลี่ และ แฮมเบิ ลตัน (Rovinelli and
Hambleton. 1978 : 34-37 อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 177) โดยที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน คือ
1. รศ.สุ เทพ สันติวรานนท์ รองศาสตราจารย์
ประจาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. นางชนิดา วิสะมิตนันท์ อดีตศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
3. นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
4. นางวรรณี เสื อสิ งห์ ผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนสามแยกบ้านเนียง(สิ ทธิพนั ธ์อนุกลู )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
5. ดร.ปรี ชา เวชศาสตร์ ผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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7.7 นาผลการตรวจสอบและความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน มาหาค่ าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Consistency) เพื่อครวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
โดยใช้สูตรโรวิลเนลลี่ และ แฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton. 1978 : 34-37 อ้างอิงใน พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540 : 177) ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม เป็ นแบบสอบถามในการพิจารณาความ
ต้อ งการจ าเป็ นในการด าเนิ นโครงการ ความเหมาะสมของวัต ถุ ป ระสงค์ ความสอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็ นไปได้ของโครงการ สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครู และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคาถาม เท่ากับ 1.00
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปั จจัยนาเข้า เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความ
เหมาะสมเกี่ ยวกับความพร้ อมของบุ คลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ความเหมาะสมของการบริ ห ารจัด การ และหน่ ว ยงานที่ ส นับ สุ นนโครงการ ส าหรั บ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคาถาม อยูร่ ะหว่าง 0.8 ถึง 1.00
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความ
เหมาะสม เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผล การนาผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนา สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคาถาม อยู่ระหว่าง 0.8
ถึง 1.00
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพของ
การดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ได้ค่าความ
สอดคล้องแต่ละข้อคาถามอยูร่ ะหว่าง 0.8 ถึง 1.00
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิ ต เป็ นแบบสอบถามเพื่ อ ทราบระดับคุ ณภาพ
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน และผูป้ กครอง ได้ค่าความสอดคล้อง
แต่ละข้อคาถามเท่ากับ 1.00
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับ ทัก ษะอาชี พ
เพื่อการมี ร ายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สาหรับ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคาถามเท่ากับ 1.00
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ฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความพึงพอใจ
ที่ มี ต่ อโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ร ะหว่ า งเรี ยนของนัก เรี ย น โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครื อข่ายชุ มชน ได้ค่าความ
สอดคล้องแต่ละข้อคาถามเท่ากับ 1.00
7.8 นาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญไปปรั บปรุ งแก้ไข และนาไป
ทดลองใช้ (try out) กับโรงเรี ยนคลองแดนวิทยา อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และโรงเรี ย น
สทิ งพระชนู ปถัมภ์ อาเภอสทิ งพระ จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนมี บริ บทใกล้เคี ยงกับโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิ ท ยาคม โดยน าแบบสอบถามแต่ ล ะฉบับไปทดลองกับ กลุ่ มเป้ าหมายซึ่ งมี คุ ณสมบัติ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
7.9 นาแบบสอบถามที่ ทดลองใช้มาตรวจสอบวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)
ของเครื่ องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s) โดยใช้โปรแกรม SPSS
for Windows Version 16 ได้ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม รายละเอียดปรากฏ ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงแบบสอบถาม กลุ่มทดลอง และค่าความชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
แบบสอบถาม
กลุ่มทดลอง
ค่ าความเชื่อมั่น
1.
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
0.75
2.
ครู
0.91
3.
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
0.84
พื้นฐาน และ เครื อข่ายชุมชน
4.
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
0.87
พื้นฐาน และ เครื อข่ายชุมชน
5.
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
0.80
6
ครู และผูป้ กครอง
0.75
7
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
0.77
พื้นฐาน และ เครื อข่ายชุมชน
7.10 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลต่อไป
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8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินโครงการพัฒนาพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลังประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานได้กาหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลและผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้า นสภาพแวดล้ อ ม ส าหรั บ ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปั จจัยนาเข้า สาหรับครู ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม
2560
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้ า นกระบวนการ ส าหรั บ นั ก เรี ยน ครู ผู้ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2560
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต คุณภาพของการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” สาหรับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ระหว่างวันที่ 12-31 มีนาคม
2561
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับคุ ณภาพพฤติ กรรมการจัดการเรี ยนรู้
ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน สาหรับนักเรี ยน
และผูป้ กครอง ระหว่างวันที่ 12-31 มีนาคม 2561
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี รายได้ระหว่า ง
เรี ยนของนัก เรี ยน สาหรับครู และผูป้ กครอง ระหว่างวันที่ 12-31 มีนาคม 2561
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้า นผลผลิ ต เกี่ ย วกับ ความพึงพอใจที่ มีต่อโครงการพัฒนา
ทักษะอาชี พเพื่ อการมีรายได้ระหว่า งเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” ส าหรั บ
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ระหว่างวันที่
12-31 มีนาคม 2561
8.2 การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูร้ ายงานได้ดาเนินการดังนี้
8.2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นนักเรี ยน ผูร้ ายงานได้ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
โดยชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ แ ละรายละเอี ย ดในการประเมิ นโครงการแต่ ล ะชั้ นตามที่ ก าหนด และ
ได้รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามเวลาและจานวนที่กาหนด
8.2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นครู ผูร้ ายงานได้ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดย
ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประเมินโครงการ พร้อมได้รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
ตามเวลาและจานวนที่กาหนด
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8.2.3 ผู้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ นผู้ป กครอง ผู้ร ายงานได้ ข อความร่ วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยส่ งหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ช้ ี แจงวัตถุ ประสงค์และรายละเอียดในการประเมิน
โครงการไปกับนักเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง พร้ อมได้รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามเวลาและ
จานวนที่กาหนด
8.2.4 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูร้ ายงานได้ขอความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ช้ ี แจงวัตถุ ประสงค์และรายละเอี ยด
ในการประเมินโครงการไปด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาและจานวนที่กาหนด
8.2.5 ผูใ้ ห้ข ้อมู ลที่ เป็ นเครื อข่ า ยชุ มชน ผูร้ ายงานได้ขอความร่ วมมื อในการตอบ
แบบสอบถาม โดยนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ช้ ี แจงวัตถุ ประสงค์และรายละเอียดในการประเมิน
โครงการไปด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาและจานวนที่กาหนด
8.2.6 ผูร้ ายงานเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามแต่ ล ะฉบับด้วยตนเองจากผูใ้ ห้ ข ้อมู ล
ทุกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 พร้อมนาแบบสอบถามที่ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผู้ร ายงานได้วิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for windows Version 16 ดังนี้
9.1 การตรวจนับจานวนแบบสอบถาม
9.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ ได้รับทุ ก ฉบับ แล้วคัดเลื อกฉบับที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล คิดเป็ นร้อยละ 100
9.3 แยกแบบสอบถามประเด็นที่ประเมินและแหล่งข้อมูล
9.4 กรอกข้อมูลที่ได้ลงแบบรหัสข้อมูล เพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
9.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเสนอผลการประเมินโครงการ จาแนกได้ ดังนี้
9.5.1 นาข้อมูลจากแบบสอบถามในส่ วนที่เป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
คานวณหาค่าร้อยละในส่ วนที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)ทาการตรวจให้คะแนน
แล้วนามาหาค่าเฉลี่ ย (  , ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., ) การแปลผล เปรี ยบเที ยบกับ
ค่าเฉลี่ยที่กาหนดในส่ วนที่เป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ (พิษณุ ฟองศรี , 2549 :
184) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/การปฏิบตั ิ/คุณภาพ
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/การปฏิบตั ิ/คุณภาพมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/การปฏิบตั ิ/คุณภาพ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/การปฏิบตั ิ/คุณภาพน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/การปฏิบตั ิ/คุณภาพน้อย
ที่สุด
9.5.2 ข้อมูลผลผลิต คุณภาพของการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการ
มีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” คุณภาพพฤติกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ของครู ทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี ร ายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น และความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณค่าเฉลี่ ย ( X ,) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., )
แล้วนาไปแปลผลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ/มีคุณภาพ/มีความความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
9.5.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บอกถึงความคิดเห็น หรื อ
ความพึงพอใจที่สอดคล้องตามกันหรื อแตกต่างกัน ถ้า S.D., มีค่าสู ง แสดงว่ารายการสอบถามนั้น
ผูต้ อบมี ค วามคิ ดเห็ น /ความพึ ง พอใจแตกต่ า งกัน แต่ ถ้า ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) มีค่าต่าแสดงว่ารายการสอบถามนั้น ผูต้ อบมีความคิดเห็น หรื อความพึงพอใจคล้อยตาม
กัน ถ้าค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่า 0 แสดงว่ารายการสอบถามนั้น ผูต้ อบ
มีความคิดเห็นหรื อความพึงพอใจเหมือนกันทุกคน
9.5.4 ข้อมู ลที่ เป็ นข้อคิ ดหรื อข้อเสนอแนะอื่ นๆ เกี่ ย วกับ การพัฒนาพัฒนาทัก ษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
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วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จากแบบสอบถามปลายเปิ ด ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจง
ความถี่แล้ววิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
9.6 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อ 9.5.1– 9.5.4 มาเทียบกับเกณฑ์การตัดสิ นเพื่อ
ประเมินโครงการ
10. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” ผูร้ ายงานใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
10.1 สถิติพนื้ ฐานทีใ่ ช้ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ มีดงั นี้
10.1.1 การหาความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหาของแบบสอบถามแต่ ละข้อ โดยใช้สู ตร
IOC หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 98) ดังนี้
∑
เมื่อ
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความของ
แบบทดสอบถามกับ ประเด็นหลัก
∑
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งหมด
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยกาหนดคะแนนจากการพิจารณาดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความของแบบสอบถามสอดคล้อกับประเด็นหลัก
0 เมื่อไม่แน่ใจข้อความของแบบสอบถามสอดคล้องกับประเด็นหลัก
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับประเด็นหลัก
10.1.2 สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient
อ้างในผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 147) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
10.2 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
10.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล
10.2.2 ค่าเฉลี่ ย ( X ,) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., )โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจตรงกัน ผูร้ ายงานจึงกาหนดสัญลักษณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
N แทน จานวนประชากร
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ศึกษาจากประชากร
 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ศึกษาจากประชากร
ลาดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูร้ ายงานเสนอเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินด้านปัจจัยการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการส่ งเสริ ม
พัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นของนั ก เรี ยน โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิ ท ยาคม
ปี การศึกษา 2560
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4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัก ษะอาชี พ เพื่อ การมี่ ร ายได้ร ะหว่า งเรี ย นของ
นักเรี ยนโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน ครู ผู้ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชนที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินด้ านสภาพแวดล้ อมของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ ระหว่ างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4 – 6
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน() และระดับความเหมาะสมของการประเมิน
โครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนัก เรี ยน โดยใช้ก ลยุทธ์
“พลังประชารัฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม ตาม
ความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน( N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
แปลผล
เกณฑ์


ที่
ประเมิน
ด้ านความต้ องการจาเป็ นในการดาเนินการ
1 การส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
4.00 0.92
มาก
ผ่าน
≥ 3.50,
<1
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นความต้องการ
จาเป็ นของโรงเรี ยน
2 การส่ งเสริ มทักษะอาชีพทาให้นกั เรี ยนได้
3.93 0.59
มาก
ผ่าน
≥ 3.50,
<1
สารวจ รู้จกั และค้นพบตัวเอง สามารถ
วางแผนตัดสิ นใจเลือกเส้นทางการศึกษาและ
การประกอบอาชีพในอนาคต
3 การส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยน เป็ นการ
4.13 0.83
มาก
ผ่าน
≥ 3.50,
เสริ มสร้างประสบการณ์อาชี พสอดคล้องกับ
<1
ตนเองและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ

ที่
4 การส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
3.87
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
เป็ นของตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
เฉลีย่

3.98

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
4.07
5. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของ
โรงเรี ยน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการนาสู่ การปฏิบตั ิได้ 3.67
ชัดเจน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเจตคติและมี 4.27
การฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะ นาไปสู่
พฤติกรรมที่ดีและถูกต้องทั้งนักเรี ยน และ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู
เฉลีย่
8

9

10

3.98

ความสอดคล้องด้ านนโยบายต้ นสั งกัด
3.93
โครงการมีความเหมาะสมและชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด
3.93
โครงการ มุ่งประโยชน์ดา้ นการส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และพฤติกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ของครู
3.87
โครงการที่จดั ส่ งผลดีต่อคุณภาพชีวติ ของ
นักเรี ยนและครอบครัว

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน



แปลผล

0.91

มาก

0.49

มาก

0.96

มาก

0.89

มาก

0.79

มาก

0.64

มาก

0.88

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

0.88

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

0.91

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
< 1
 ≥ 3.50,
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้ อ
ที่

รายการ





แปลผล

3.60

0.63

มาก

3.83

0.43

มาก

4.00

0.92

มาก

3.67

0.97

มาก

4.20

0.77

มาก

3.93

0.79

มาก

เฉลีย่

3.73

0.43

มาก

รวมเฉลีย่

3.94

0.25

มาก

11 โครงการที่จดั สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การส่ งเสริ มพลังประชารัฐให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา
เฉลีย่
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ
12. สภาพแวดล้อมหรื อบริ บทของโรงเรี ยนมี
ความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ
13 ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ และ
อาคารสถานที่
14. ผูป้ กครอง เครื อข่ายชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มีความพร้อมในการช่วยเหลือกิจกรรมและ
สนับสนุนโครงการ
15 โครงการสามารถตอบสนองต่อความสนใจ
และความต้องการของนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง

เกณฑ์
≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
< 1

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ผ่าน

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

 ≥ 3.50,
< 1
 ≥ 3.50,
< 1

จากตาราง 4 ผลการประเมิ นโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน
ของนั ก เรี ยน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็ นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( =3.94,  = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
และด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.98,  = 0.49, 0.64) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
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รองลงมาคือ ด้านความสอดคล้องด้านนโยบายต้นสังกัด ( = 3.83,  = 0.43) อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนด้านความเป็ นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ( =3.73,  = 0.43) อยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของการประเมิน
โครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนัก เรี ยน โดยใช้ก ลยุท ธ์
“พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560 ด้า นสภาพแวดล้อ ม
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 7)
ข้ อ
ที่
1

2

3

4

รายการ
ด้ านความต้ องการจาเป็ นในการดาเนินการ
การส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยนเป็ นความต้องการจาเป็ นของ
โรงเรี ยน
การส่ งเสริ มทักษะอาชีพทาให้นกั เรี ยนได้สารวจ
รู้จกั และค้นพบตัวเอง สามารถวางแผนตัดสิ นใจ
เลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
การส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยน เป็ นการ
เสริ มสร้างประสบการณ์อาชี พสอดคล้องกับ
ตนเองและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต
การส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนมีรายได้เป็ นของ
ตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
เฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.14

0.69

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.29

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.43

0.78

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
4.29

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
4.29

0.33

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
5

6
7

รายการ

X

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
4.29
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของ
โรงเรี ยน
วัตถุประสงค์ของโครงการนาสู่ การปฏิบตั ิได้ 3.57
ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเจตคติและมี 3.57
การฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะ นาไปสู่
พฤติกรรมที่ดีและถูกต้องทั้งนักเรี ยน และ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู
เฉลีย่

ความสอดคล้องด้ านนโยบายต้ นสั งกัด
8 โครงการมีความเหมาะสมและชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
9 โครงการ มุ่งประโยชน์ดา้ นการส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และพฤติกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ของครู
10 โครงการที่จดั ส่ งผลดีต่อคุณภาพชีวติ ของ
นักเรี ยนและครอบครัว
11 โครงการที่จดั สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การส่ งเสริ มพลังประชารัฐให้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา
เฉลีย่

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.78

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

0.97

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

3.81

0.26

มาก

4.29

0.48

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

3.57

0.53

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

4.14

0.69

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

3.86

0.89

มาก

3.96

0.26

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อ
ที่

รายการ

ความเป็ นไปได้ ของโครงการ
12. สภาพแวดล้อมหรื อบริ บทของโรงเรี ยนมี
ความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ
13 ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ และ
อาคารสถานที่
14. ผูป้ กครอง เครื อข่ายชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มีความพร้อมในการช่วยเหลือกิจกรรมและ
สนับสนุนโครงการ
15 โครงการสามารถตอบสนองต่อความสนใจ
และความต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครอง

X

S.D.

แปลผล

4.43

0.78

มาก

4.14

0.69

มาก

3.86

0.69

มาก

3.71

0.48

มาก

เฉลีย่

4.04

0.30

มาก

รวมเฉลีย่

4.04

0.14

มาก

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1

จากตาราง 5 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน
ของนั ก เรี ยน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิ ดเห็ นของคณะกรรมสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานโดยภาพรวม พบว่า
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.04, S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความ
ต้องการจ าเป็ นในการด าเนิ นโครงการมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  =4.29, S.D.=0.33) อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านความเป็ นไปได้ของโครงการ (  = 4.04, S.D.= 0.30) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  =3.81, S.D. = 0.26) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตาราง 6 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม
จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็น
ผลการประเมิน
ค่ า
คะแนน ผลการ
ตัวชี้วดั ทีป่ ระเมิน
เกณฑ์
นา้ หนัก
ทีไ่ ด้
ประเมิน
, X ,S.D. แปลผล
ครู
≥ 3.50,
3.98
0.49
มาก
4
4
ผ่าน
1. ความต้องการจาเป็ น
<1
ในการดาเนินโครงการ
≥ 3.50,
3.98
0.64
มาก
3
3
ผ่าน
2. ความเหมาะสมของ
<1
วัตถุประสงค์
≥ 3.50,
3.83
0.43
มาก
4
4
ผ่าน
3. ความสอดคล้องด้าน
<1
นโยบายต้นสังกัด
≥ 3.50,
3.73
0.43
มาก
4
4
ผ่าน
4. ความเป็ นไปได้ของ
<1
โครงการ
 ≥ 3.50,
เฉลีย่
3.94
0.25
มาก
15
15
ผ่าน
< 1
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4
4
ผ่าน
1. ความต้องการจาเป็ น
4.29
0.33
มาก
 ≥ 3.50,
ในการดาเนินโครงการ
S.D. < 1
3
3
ผ่าน
2. ความเหมาะสมของ
3.81
0.26
มาก  ≥ 3.50,
วัตถุประสงค์
S.D. < 1
4
4
ผ่าน
3. ความสอดคล้องด้าน
3.96
0.26
มาก  ≥ 3.50,
นโยบายต้นสังกัด
S.D. < 1
4
4
ผ่าน
4. ความเป็ นไปได้ของ
4.04
0.30
มาก
 ≥ 3.50,
โครงการ
S.D. < 1
X ≥ 3.50,
เฉลีย่
4.04
0.14
มาก
15
15
ผ่าน
S.D.< 1
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จากตาราง 6 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม
ตามความคิ ดเห็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่ ม ที่
ประเมินมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่ มผูป้ ระเมิ น พบว่า กลุ่ มคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี ค่าเฉลี่ ย
ความคิดเห็นสู งสุ ด (  = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( = 3.94,
 = 0.25) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินด้ านปัจจัยนาเข้ า รายละเอียดปรากฏดัง ตาราง 7-8
ตาราง 7 แสดงค่ า เฉลี่ ย () ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน () และระดับ ความเหมาะสมเพี ย งพอ
การประเมิ น โครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัย
นาเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน (N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
แปลผล
เกณฑ์
 
ที่
ประเมิน
ความพร้ อมของบุคลากร
≥ 3.50, ผ่าน
1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4.33 0.81
มาก
<1
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” และแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยนเป็ นอย่างดี
≥ 3.50, ผ่าน
2 บุคลากรในโรงเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
4.00 0.92
มาก
<1
ตระหนักและพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความ
ร่ วมมือในการดาเนินการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
≥ 3.50, ผ่าน
3 วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู ้ ทักษะ 4.00 0.92
มาก
<1
สอดคล้องกับทักษะอาชี พที่นกั เรี ยนสนใจ
เฉลีย่
4

5

ความเพียงพอของงบประมาณ
โรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ตามที่กาหนดในแผนงานของโรงเรี ยนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
โรงเรี ยนมีการระดมทุนจากเครื อข่ายชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการเรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยน

4.11 0.41

มาก

 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน

4.87 0.35 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.73 0.45 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ





แปลผล

โรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมทักษะอาชีพที่นกั เรี ยน
ดาเนินการแต่ละกลุ่มทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ

4.33

0.61

มาก

4.64

0.23 มากทีส่ ุ ด

4.07

0.59

4.53

0.63 มากที่สุด

4.40

0.50

มาก

4.33

0.28

มาก

4.60

0.50 มากที่สุด

4.73

0.45 มากที่สุด

4.20

0.67

4.51

0.27 มากทีส่ ุ ด

เฉลีย่
7
8

9

วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่เพียงพอ
สอดคล้องกับทักษะอาชีพที่ส่งเสริ มนักเรี ยน
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพ
ตามโครงการ
โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอก
เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ทักษะอาชีพ
เฉลีย่

10
11
12

การบริหารจัดการ
การกาหนดบุคลากรรับผิดชอบมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรม
การกาหนดขอบข่ายของภาระงานครอบคลุม
กิจกรรมตามโครงการ
การวางแผนการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน
เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
เฉลีย่

มาก

มาก

เกณฑ์
≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
< 1

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ผ่าน

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

 ≥ 3.50,
< 1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
13
14

15

รายการ





แปลผล

4.47

0.74

มาก

4.60

0.63 มากที่สุด

4.27

0.59

มาก

เฉลีย่

4.44

0.37

มาก

รวมเฉลีย่

4.41

0.07

มาก

หน่ วยงานทีส่ นับสนุนโครงการ
ผูป้ กครองเห็นความสาคัญและสนับสนุน
โครงการ
เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน ให้การ
สนับสนุนโครงการทั้งด้านงบประมาณ
วิชาการ และบุคลากร
มีเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนหลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมของ
โครงการ

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

 ≥ 3.50,
< 1
 ≥ 3.50,
< 1

จากตาราง 7 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัย
นาเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.41,
 = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความเพียงพอของงบประมาณค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.64,
 = 0.23) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ( =4.51,  = 0.27)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความพร้ อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด ( =4.11,  = 0.41)
อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
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ตาราง 8 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัย
นาเข้า ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามกลุ่มประเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นรายการที่
ประเมิน
ครู
1. ความพร้อมของบุคลากร





แปลผล

เกณฑ์

4.11

0.41

มาก

2. ความเพียงพอของงบประมาณ

4.64

0.23

มากที่สุด

3. วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่

4.33

0.28

มาก

4. การบริ หารจัดการ

4.51

0.27

มากที่สุด

5. หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ 4.44

0.37

มาก

0.07

มาก

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
< 1

เฉลีย่

4.41

ค่ า คะแนน
นา้ หนัก ทีไ่ ด้

ผลการ
ประเมิน

15

15

ผ่าน

15

15

ผ่าน

15

15

ผ่าน

15

15

ผ่าน

15

15

ผ่าน

15

15

ผ่าน

จากตาราง 8 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัยนาเข้า
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41,  = 0.07)
คะแนนเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความเพี ยงพอของ
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.64,  = 0.23) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
บริ หารจัดการ ( = 4.51,  = 0.27) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด ( = 4.11,  = 0.41) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

149
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินด้ านกระบวนการ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 9 – 14
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพ ของการ
ประเมิ นโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ ระหว่า งเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
การวางแผน (P)
1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
4.34 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
การดาเนินโครงการ
2 ข้อมูล สารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารโครงการ 4.59 0.49 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
อย่างถูกต้องเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั และสะดวก
ในการนาไปใช้
3 ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน/
4.73 0.44 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
กาหนดกิจกรรมตามโครงการ
4 กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพ
4.86 0.34 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน โรงเรี ยน
และชุมชน
เฉลีย่
การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
5 การประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องให้
มีความเข้าใจโครงการ และการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างชัดเจนตรงกัน
6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่าง
ชัดเจน

4.63

0.23 มากทีส่ ุ ด

4.73

0.44 มากที่สุด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
7

8
9

10

11

12

13
14

รายการ

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ เช่น
ผูส้ นับสนุนงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน
และปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
เครื อข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรม
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทาให้การปฏิบตั ิคล่องตัวและ
ไม่กระทบเวลาในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่นๆ
กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดและเลี้ยงไก่ไข่
จัดกระบวนการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่มและสามารถใช้เวลาว่าง
นอกจากเวลาเรี ยนปกติ
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ มีการวางแผน
ช่วงเวลาชัดเจนและสามารถดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ในปี การศึกษา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับอาชี พตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามัคคี

4.07

0.63

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

เฉลีย่

S.D.< 1

4.53

0.63 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.39

0.48

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.60

0.49 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

มาก

S.D.< 1
4.73

0.44 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.20

0.65

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.46

0.71

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.62

S.D.< 1
0.63 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.47

0.11

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
การติดตามประเมินผล (C)
15 มีประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน นิ เทศ กากับ ติตาม และประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
16 มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แผนงานและโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
17 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
เฉลีย่
18

19
20

การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)
มีการสรุ ปผลและรายงานผลการประเมิน
โครงการ ให้บุคลากร ผูป้ กครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง
มีการเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.31

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.49

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.44

0.60

มาก

4.42

0.35

มาก

4.44

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.61

S.D.< 1
0.52 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

เฉลีย่

4.49

0.34

รวมเฉลีย่

4.50

4.42

0.62

มาก

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
0.09 มากทีส่ ุ ด
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน
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จากตาราง 9 ผลการประเมิ นโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน
ของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ย ะวิ ทยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.63, S.D. = 0.23) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการการนาผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนา (  = 4.49, S.D. = 0.34) อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการติดตามประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.42, S.D. = 0.35) อยูใ่ นระดับมาก

153
ตาราง 10 แสดงค่ าเฉลี่ ย () ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน () ระดับการปฏิ บ ัติ และคุ ณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน (N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
เกณฑ์

 แปลผล
ที่
ประเมิน
การวางแผน (P)
1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
4.33 0.81
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
<1
การดาเนินโครงการ
2 ข้อมูล สารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารโครงการ 4.60 0.50 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
<1
อย่างถูกต้องเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั และสะดวก
ในการนาไปใช้
3 ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน/
4.73 0.45 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดกิจกรรมตามโครงการ
<1
4 กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพ
4.87 0.35 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน โรงเรี ยน
<1
และชุมชน
เฉลีย่
การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
5 การประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องให้
มีความเข้าใจโครงการ และการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างชัดเจนตรงกัน
6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่าง
ชัดเจน

 ≥ 3.50,
< 1

4.63

0.24 มากทีส่ ุ ด

4.73

0.45 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.33

0.61

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

มาก

ผ่าน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
7

8
9

10

11

12

13
14

รายการ





แปลผล

มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ เช่น
ผูส้ นับสนุนงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน
และปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
เครื อข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรม
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทาให้การปฏิบตั ิคล่องตัวและ
ไม่กระทบเวลาในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่นๆ
กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดและเลี้ยงไก่ไข่ จัด
กระบวนการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่มและสามารถใช้เวลาว่าง
นอกจากเวลาเรี ยนปกติ
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ มีการวางแผน
ช่วงเวลาชัดเจนและสามารถดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ในปี การศึกษา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับอาชี พตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามัคคี

4.13

0.51

มาก

4.53

0.63 มากที่สุด

4.40

.050

4.60

เฉลีย่

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

ผ่าน

0.50 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.73

0.45 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.20

0.67

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.47

0.74

มาก

ผ่าน

4.60

0.63 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

4.47

0.11

มาก

มาก

 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
15

16

17

รายการ
การติดตามประเมินผล (C)
มีประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน นิ เทศ กากับ ติตาม และประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบตั ิตามแผนงาน
และโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
เฉลีย่

18

19
20





แปลผล

4.33

0.61

มาก

4.53

0.63 มากที่สุด

4.67

0.48 มากที่สุด

4.51

การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)
มีการสรุ ปผลและรายงานผลการประเมินโครงการ 4.53
ให้บุคลากร ผูป้ กครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
4.53
มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง
4.47
มีการเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ
เฉลีย่

4.51

รวมเฉลีย่

4.52

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
0.33 มากทีส่ ุ ด
< 1

ผ่าน
ผ่าน

0.51 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

0.51 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

ผ่าน

0.74

มาก

 ≥ 3.50,
< 1
 ≥ 3.50,
0.11 มากทีส่ ุ ด
< 1
0.30 มากทีส่ ุ ด

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
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จากตาราง 10 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน
ของนัก เรี ยน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็ นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (= 4.52,  = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
(= 4.63, = 0.24) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการนา
ผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (= 4.51,  = 0.3, 0.31) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการดาเนินการจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (= 4.47, = 0.11) อยูใ่ นระดับมาก

157
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิ บตั ิและคุ ณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D.
รายการ
แปลผล
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
การวางแผน (P)
1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
4.31 0.80
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
การดาเนินโครงการ
2 ข้อมูล สารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารโครงการ 4.61 0.48 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
อย่างถูกต้องเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั และสะดวก
ในการนาไปใช้
3 ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน/
4.69 0.54 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดกิจกรรมตามโครงการ
S.D.< 1
4 กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพ
4.84 0.43 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน โรงเรี ยน
S.D.< 1
และชุมชน
เฉลีย่
การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
5 การประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องให้
มีความเข้าใจโครงการ และการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างชัดเจนตรงกัน
6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่าง
ชัดเจน

4.61

0.26 มากทีส่ ุ ด

4.71

0.47 มากที่สุด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
4.31

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน

158
ตาราง 11 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
7

8
9

10

11

12

13
14

รายการ
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ เช่น
ผูส้ นับสนุนงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน
และปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
เครื อข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรม
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทาให้การปฏิบตั ิคล่องตัวและ
ไม่กระทบเวลาในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่นๆ
กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดและเลี้ยงไก่ไข่ จัด
กระบวนการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่มและสามารถใช้เวลาว่าง
นอกจากเวลาเรี ยนปกติ
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ มีการวางแผน
ช่วงเวลาชัดเจนและสามารถดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ในปี การศึกษา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับอาชี พตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามัคคี
เฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.08

0.68

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.50

0.63 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.40

0.49

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.55

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

มาก

S.D.< 1
4.71

0.47 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.16

0.71

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.43

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.59

S.D.< 1
0.69 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.44

0.13

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
15

16

17

รายการ

การติดตามประเมินผล (C)
4.31
มีประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน นิ เทศ กากับ ติตาม และประเมินผล
การดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการ
4.44
มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แผนงานและโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปและรายงานผล 4.45
การดาเนิ นกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
เฉลีย่

18

19
20

X

4.40

การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)
4.43
มีการสรุ ปผลและรายงานผลการประเมิน
โครงการ ให้บุคลากร ผูป้ กครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา 4.43
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง
4.56
มีการเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

0.64

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.67

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.60

มาก

0.38

มาก

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
0.62

มาก

0.56 มากที่สุด

เฉลีย่

4.47

0.35

มาก

รวมเฉลีย่

4.48

0.11

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน
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จากตาราง 11 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนั ก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ย ะวิ ทยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิ ดเห็ นของผูป้ กครอง โดยภาพรวม พบว่า มี ระดับการปฏิ บ ัติ และ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.61, S.D. = 0.26) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการการนาผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนา (  = 4.47, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการติดตามประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.40, S.D. = 0.38) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 7)
ข้ อ
ผลการ
S.D.
รายการ
แปลผล
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
การวางแผน (P)
1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
4.14 0.89
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
การดาเนินโครงการ
2 ข้อมูล สารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารโครงการ 4.43 0.53
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
อย่างถูกต้องเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั และสะดวก
ในการนาไปใช้
3 ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน/
4.43 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดกิจกรรมตามโครงการ
S.D.< 1
4 กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพ
4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน โรงเรี ยน
S.D.< 1
และชุมชน
X ≥ 3.50,
เฉลีย่
4.47 0.17
มาก
ผ่าน
S.D.< 1
การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
5 การประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องให้ 4.29 0.95
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
มีความเข้าใจโครงการ และการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างชัดเจนตรงกัน
6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
4.43 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
คุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่าง
ชัดเจน
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
7

8
9

10

11

12

13
14

รายการ
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ เช่น
ผูส้ นับสนุนงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน
และปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
เครื อข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรม
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทาให้การปฏิบตั ิคล่องตัวและ
ไม่กระทบเวลาในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่นๆ
กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดและเลี้ยงไก่ไข่ จัด
กระบวนการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่มและสามารถใช้เวลาว่าง
นอกจากเวลาเรี ยนปกติ
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ มีการวางแผน
ช่วงเวลาชัดเจนและสามารถดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ในปี การศึกษา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับอาชี พตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามัคคี
เฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.14

0.69

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.29

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.29

0.48

4.57

0.53 มากที่สุด

S.D.< 1
4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.43

0.53

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.86
4.44

0.37 มากที่สุด
0.11

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน

163
ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
15

16

17

รายการ

การติดตามประเมินผล (C)
4.14
มีประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน นิ เทศ กากับ ติตาม และประเมินผล
การดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการ
4.86
มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แผนงานและโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปและรายงานผล 4.71
การดาเนิ นกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
เฉลีย่

18

19
20

X

4.57

การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)
4.43
มีการสรุ ปผลและรายงานผลการประเมิน
โครงการ ให้บุคลากร ผูป้ กครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา 4.43
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง
4.86
มีการเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

0.69

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.37 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.48 มากที่สุด
0.25

มากทีส่ ุ ด

0.53

มาก

0.53

มาก

0.37 มากที่สุด

เฉลีย่

4.57

0.25

มากทีส่ ุ ด

รวมเฉลีย่

4.46

0.12

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน
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จากตาราง 12 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้าน
กระบวนการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีระดับ
การปฏิบตั ิและคุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านการนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.57,
S.D. = 0.25) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผน (  = 4.47, S.D. = 0.17) อยูใ่ น
ระดับมาก ส่ วนด้านการดาเนิ นการจัดกิ จกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.44, S.D. = 0.11) อยูใ่ นระดับ
มาก
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการปฏิบตั ิและคุณภาพของการ
ประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการ
ตามความคิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน โดยภาพรวมและรายด้าน (n = 15)
ข้ อ
ผลการ
S.D.
รายการ
แปลผล
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
การวางแผน (P)
1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
4.33 0.81
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
การดาเนินโครงการ
2 ข้อมูล สารสนเทศที่ใช้ ในการบริ หารโครงการ 4.53 0.51 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
อย่างถูกต้องเป็ นระบบ เป็ นปั จจุบนั และสะดวก
ในการนาไปใช้
3 ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน/
4.53 0.63 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดกิจกรรมตามโครงการ
S.D.< 1
4 กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพ
4.87 0.35 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน โรงเรี ยน
S.D.< 1
และชุมชน
เฉลีย่
การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
5 การประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องให้
มีความเข้าใจโครงการ และการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างชัดเจนตรงกัน
6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่าง
ชัดเจน

4.57

0.22 มากทีส่ ุ ด

4.40

0.91

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
7

8
9

10

11

12

13
14

รายการ
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพ เช่น
ผูส้ นับสนุนงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน
และปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
เครื อข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การกาหนดและมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรม
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทาให้การปฏิบตั ิคล่องตัวและ
ไม่กระทบเวลาในการเรี ยนรู ้วชิ าอื่นๆ
กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดและเลี้ยงไก่ไข่ จัด
กระบวนการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทางานกลุ่มและสามารถใช้เวลาว่าง
นอกจากเวลาเรี ยนปกติ
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ มีการ
วางแผนช่วงเวลาชัดเจนและสามารถดาเนินการ
เสร็ จสิ้ นในปี การศึกษา
การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับอาชีพตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามัคคี
เฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.20

0.56

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.33

0.89

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.40

0.50

4.60

0.50 มากที่สุด

S.D.< 1
4.73

0.45 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.20

0.67

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.47

0.74

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.67

S.D.< 1
0.61 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.43

0.14

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
15

16

17

รายการ

การติดตามประเมินผล (C)
มีประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
วางแผน นิ เทศ กากับ ติตาม และประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
มีการนิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบตั ิตาม
แผนงานและโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการ
เฉลีย่

18

19
20

การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา(A)
มีการสรุ ปผลและรายงานผลการประเมิน
โครงการ ให้บุคลากร ผูป้ กครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา
กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง
มีการเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.73

0.45 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.53
4.53
4.47

0.51 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
0.27 มากทีส่ ุ ด
S.D.< 1
0.51

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

S.D.< 1
4.53

0.51 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.93

S.D.< 1
0.25 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

เฉลีย่

4.64

0.23 มากทีส่ ุ ด

รวมเฉลีย่

4.51

X ≥ 3.50,

S.D.< 1
X ≥ 3.50,
0.12 มากทีส่ ุ ด
S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน
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จากตาราง 13 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิและ
คุณภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
นาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.64, S.D. = 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผน (  = 4.57, S.D. = 0.22) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.43, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 14 สรุ ป ผลการประเมิ นโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ด้านกระบวนการ จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
นักเรียน
1. การวางแผน (P)

X,

4.63

S.D.,  แปลผล
0.23

2. การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)

4.47

0.11

3. การติดตามและประเมินผล (C)

4.42

0.35

4. การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)

4.49

0.34

เฉลีย่

4.50

0.09

ครู
1. การวางแผน (P)

4.63

0.24

2. การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)

4.47

0.11

3. การติดตามและประเมินผล (C)

4.51

0.33

4. การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)

4.51

0.30

เฉลีย่

4.52

0.11

มากที่สุด

เกณฑ์
 ≥ 3.50,

S.D.< 1
มาก
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
มาก
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
มาก
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
X ≥ 3.50,
มากทีส่ ุ ด
S.D.< 1
≥ 3.50,
<1
มาก
≥ 3.50,
<1
มากที่สุด ≥ 3.50,
<1
มากที่สุด ≥ 3.50,
<1
 ≥ 3.50,
มากทีส่ ุ ด
< 1
มากที่สุด

ค่ า คะแนน ผลการ
นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ประเมิน
4

4

ผ่าน

10

10

ผ่าน

3

3

ผ่าน

3

3

ผ่าน

20

20

ผ่าน

4

4

ผ่าน

10

10

ผ่าน

3

3

ผ่าน

3

3

ผ่าน

20

20

ผ่าน

170
ตาราง 14 (ต่อ)
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
ผู้ปกครอง
1. การวางแผน (P)

X,

S.D., 

แปลผล

เกณฑ์

4.61

0.26

มากที่สุด

 ≥ 3.50,

2. การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)

4.44

0.13

มาก

3. การติดตามและประเมินผล (C)

4.40

0.38

มาก

4. การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)

4.47

0.35

มาก

เฉลีย่

4.48

0.11

มาก

4.47

0.17

มาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. การวางแผน (P)
2. การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)

4.44

0.11

มาก

3. การติดตามและประเมินผล (C)

4.57

0.25

มากที่สุด

4. การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)

4.57

0.25

มากที่สุด

เฉลีย่

4.46

0.12

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
X ≥ 3.50,
S.D.< 1

ค่ า คะแนน ผลการ
นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ประเมิน
4

4

ผ่าน

10

10

ผ่าน

3

3

ผ่าน

3

3

ผ่าน

20

20

ผ่าน

4

4

ผ่าน

10

10

ผ่าน

3

3

ผ่าน

3

3

ผ่าน

20

20

ผ่าน
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ตาราง 14 (ต่อ)
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
เครือข่ ายชุ มชน
1. การวางแผน (P)
2. การดาเนินการจัดกิจกรรม (D)
3. การติดตามและประเมินผล (C)
4. การนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา (A)
เฉลีย่
ทั้งห้ ากลุ่มทีป่ ระเมิน

X,

S.D., 

แปลผล

เกณฑ์

ค่ า
นา้ หนัก

คะแนน
ทีไ่ ด้

ผลการ
ประเมิน

4.57

0.22

มากที่สุด

 ≥ 3.50,

4

4

ผ่าน

10

10

ผ่าน

3

3

ผ่าน

3

3

ผ่าน

20

20

ผ่าน

20

20

ผ่าน

S.D.< 1
4.43
0.14
มาก
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
4.53
0.27 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1
4.64
0.23 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1
X ≥ 3.50,
4.51
0.12 มากทีส่ ุ ด
S.D.< 1
ทุกด้ านทีป่ ระเมินผ่านเกณฑ์ ที่ X ,≥ 3.50,
กาหนด
S.D.,< 1

จากตาราง 14 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้า นกระบวนการ ตามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบตั ิและคุณภาพ อยูใ่ น
ระดับมาก-มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น และเมื่ อพิจารณาจาแนกตาม
รายกลุ่มผูป้ ระเมินพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( = 4.52, = 0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาได้แก่กลุ่มเครื อข่ายชุมชน (  = 4.51, S.D.= 0.12) อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่ วนกลุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด (  = 4.46, S.D.= 0.12) อยู่ในระดับมาก
โดยทุกกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ ระหว่ า งเรี ยนของนัก เรี ยน โดยใช้ ก ลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกเป็ น
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติ ก รรมการจัด การเรี ยนรู ้ ข องครู ในการส่ งเสริ มการ
พัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นของนั ก เรี ยน โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิ ท ยาคม
ปี การศึกษา 2560
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.4 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ความพึงพอใจของนักเรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
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4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 15 - 20
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
นักเรี ยน โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 มีการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.09 0.89
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
เพื่อร่ วมกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น
S.D.< 1
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2 ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
4.59 0.49 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
การกาหนดเป้ าหมายและกรอบกิจกรรมพัฒนา
S.D.< 1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
3 มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี
4.73 0.44 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตาม
S.D.< 1
กรอบกิจกรรมที่กาหนด
4 มีการประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง 4.86 0.34 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิน
S.D.< 1
กิจกรรมต่างๆ
5 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่ งผลให้
4.71 0.47 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน มีความ
S.D.< 1
รับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิล สามารถ
เลี้ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ

กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจนค้นพบปั จจัย
ที่ส่งผลในการออกไข่สามารถเก็บไข่และขายได้
กาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7 กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้และทักษะในการเลี้ยงกบ สามารถขาย
เป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้
8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงปลาดุกที่
ถูกต้อง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่ทาให้
ปลาดุกโตเร็ ว และการแปลรู ปเป็ นปลาดุกร้า จน
สามารถขายได้กาไร ทาให้มีรายได้ระหว่างเรี ยน
9 กิจกรรมเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจน
การทาปลาแดดเดียวขาย ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยน
10 กิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน
ทาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้และทักษะพื้นฐานใน
การปลูกและดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และ
สามารถช่วงแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
11 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมี
รายได้ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดใน
การเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.08

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.53

0.63 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.39

0.48

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.60

0.49 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.73

0.44 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
12 กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือน วิธีการทามูล
ไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ย และสามารถต่อยอดทาเอง
เป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
13 กิจกรรมการทาขนมไทย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการทาขนมอย่างหลากหลาย
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ทั้งที่โรงเรี ยน และ
ร่ วมกับครัว มีรายได้ระหว่างเรี ยนสาหรับตนเอง
และรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
14 กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น สามารถเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
15 กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุกทักษะ
อาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
16 มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพตามความสนใจ
และมอบหมายครู ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน
17 ผูป้ กครอง และเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการทั้งงบประมาณ และ
บุคลากร
18 นักเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาทุกกิจกรรมมีการ
วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรม เช่น การ
เตรี ยมสถานที่ การแบ่งหน้าที่ การทาบัญชี รับ
จ่าย การประเมินและปรับปรุ งระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น

X

S.D.

แปลผล

4.20

0.65

มาก

4.46

0.71

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.60

0.68 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.31

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

4.49

0.61

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

4.44

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

4.44

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
19 นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้งบประมาณใน
กิจกรรม และทาบัญชี รับจ่ายอย่างเป็ นระบบ ทา
ให้กิจกรรมมีผลกาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยน
20 มีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู ้ ี่
รับผิดชอบการประเมินชัดเจน และรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ทั้งรายกิจกรรมและ
ภาพรวมทั้งโครงการ
รวมเฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

4.42

0.62

มาก

4.61

0.52 มากที่สุด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.48

0.10

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 15 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ ยวกับคุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิและ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการมีการ
ประชุ มชี้ แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.86, S.D. = 0.34) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการมีการ
ประชุ มชี้ แจงเพื่อสร้ างความเข้าใจกับผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นกิ จกรรมพัฒนาตามกรอบ
กิ จกรรมที่ กาหนด และรายการกิ จกรรมเลี้ ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ทกั ษะในการเลี้ ยง
ไก่ไข่ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยนและยังสามารถต่อยอดในการเลี้ ยงที่บา้ นได้ดว้ ย
ทั้งสองรายการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 4.73, S.D. = 0.44) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการกิจกรรม
การเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ และทักษะในการเลี้ ยงกบสามารถขายเป็ นรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.08, S.D. = 0.68) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน
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ตาราง 16 แสดงค่ า เฉลี่ ย () ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน () ผลการประเมิ น ด้า นผลผลิ ต เกี่ ย วกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมและรายข้อ (N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
แปลผล
เกณฑ์


ที่
ประเมิน
1 มีการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.33 0.81
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
เพื่อร่ วมกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น
<1
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2 ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
4.60 0.50 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
การกาหนดเป้ าหมายและกรอบกิจกรรมพัฒนา
<1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
3 มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี
4.73 0.45 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
ส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตาม
<1
กรอบกิจกรรมที่กาหนด
4 มีการประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง 4.87 0.35 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิน
<1
กิจกรรมต่างๆ
5 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่ งผลให้
4.73 0.45 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน มีความ
<1
รับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิล สามารถ
เลี้ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ

กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะใน
การทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความรู ้
ทักษะในการเลี้ยง ตลอดจนค้นพบปั จจัยที่ส่งผลใน
การออกไข่สามารถเก็บไข่และขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7 กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้และทักษะในการเลี้ยงกบ สามารถขายเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้
8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงปลาดุกที่ถูกต้อง ช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่ทาให้ปลาดุกโตเร็ ว และ
การแปลรู ปเป็ นปลาดุกร้า จนสามารถขายได้กาไร
ทาให้มีรายได้ระหว่างเรี ยน
9 กิจกรรมเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจนการทาปลาแดด
เดียวขาย ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน
กิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน ทาให้
10 นักเรี ยนได้รับความรู ้และทักษะพื้นฐานในการปลูก
และดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และสามารถช่วงแบ่ง
เบาภาระครอบครัวได้
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทกั ษะ
11 ในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดในการเลี้ยงที่
บ้านได้ดว้ ย

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน





แปลผล

4.33

0.61

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.13

0.51

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.53

0.63 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.40

0.50

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.60

0.50 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.73

0.45 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

มาก
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ข้ อ
รายการ
ที่
12 กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือน วิธีการทามูล
ไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ย และสามารถต่อยอดทาเอง
เป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
13 กิจกรรมการทาขนมไทย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการทาขนมอย่างหลากหลาย
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ทั้งที่โรงเรี ยน และ
ร่ วมกับครัว มีรายได้ระหว่างเรี ยนสาหรับตนเอง
และรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
14 กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
15 กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุกทักษะ
อาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
16 มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพตามความสนใจ
และมอบหมายครู ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน
17 ผูป้ กครอง และเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการทั้งงบประมาณ และ
บุคลากร
18 นักเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาทุกกิจกรรมมีการ
วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรม เช่น การ
เตรี ยมสถานที่ การแบ่งหน้าที่ การทาบัญชี รับ
จ่าย การประเมินและปรับปรุ งระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น



แปลผล

4.20

0.67

มาก

≥ 3.50,
<1

4.47

0.74

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.60

0.63 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.33

0.61

ผ่าน

4.53

0.63 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

4.67

0.48 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.53

0.51 มากที่สุด

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

มาก

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน



ผ่าน

180
ตาราง 16 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ

ที่
19 นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้งบประมาณใน
4.53
กิจกรรม และทาบัญชี รับจ่ายอย่างเป็ นระบบ ทาให้
กิจกรรมมีผลกาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยน
20 มีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู ้ ี่
4.47
รับผิดชอบการประเมินชัดเจน และรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ทั้งรายกิจกรรมและ
ภาพรวมทั้งโครงการ
รวมเฉลีย่

4.52



แปลผล

0.51

มากที่สุด

0.74

มาก

0.11

มากทีส่ ุ ด

ผลการ
ประเมิน
≥ 3.50, ผ่าน
<1

เกณฑ์

≥ 3.50,
<1

 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน

ผ่าน

จากตาราง 16 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่ อการมี ร ายได้ระหว่า งเรี ย น ตามความคิ ด เห็ นของครู โดยภาพรวม พบว่า มี ก ารปฏิ บตั ิ และ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด (= 4.52,  = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการมีการ
ประชุ มชี้ แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.87, . = 0.35) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการมีการ
ประชุ มชี้ แจงเพื่อสร้ างความเข้าใจกับผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นกิ จกรรมพัฒนาตามกรอบ
กิ จกรรมที่ ก าหนด รายการกิ จกรรมการเลี้ ยงปลานิ ลในกระชังส่ งผลให้นัก เรี ยนมี ท กั ษะในการ
ทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิ ลสามารถเลี้ ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้
กาไรเป็ นรายได้ระหว่า งเรี ย นของนักเรี ยน และรายการกิ จกรรมเลี้ ย งไก่ ไ ข่ส่ ง ผลให้นักเรี ย นมี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยนและยังสามารถต่อยอดใน
การเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย ทั้งสามรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 4.73, . = 0.45) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนรายการ กิ จกรรมการเลี้ ยงกบในกระชังส่ งผลให้นกั เรี ยนมี ความรู ้ และทักษะในการเลี้ ยงกบ
สามารถขายเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด(= 4.13, . = 0.51) อยูใ่ น
ระดับมาก
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
ผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 มีการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.31 0.80
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
เพื่อร่ วมกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น
S.D.< 1
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2 ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
4.61 0.48 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
การกาหนดเป้ าหมายและกรอบกิจกรรมพัฒนา
S.D.< 1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
3 มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี
4.70 0.51 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตาม
S.D.< 1
กรอบกิจกรรมที่กาหนด
4 มีการประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง 4.84 0.43 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิน
S.D.< 1
กิจกรรมต่างๆ
5 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่ งผลให้
4.71 0.47 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน มีความ
S.D.< 1
รับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิล สามารถ
เลี้ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ

กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจนค้นพบปั จจัย
ที่ส่งผลในการออกไข่สามารถเก็บไข่และขายได้
กาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7 กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้และทักษะในการเลี้ยงกบ สามารถขาย
เป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้
8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงปลาดุกที่
ถูกต้อง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่ทาให้
ปลาดุกโตเร็ ว และการแปลรู ปเป็ นปลาดุกร้า จน
สามารถขายได้กาไร ทาให้มีรายได้ระหว่างเรี ยน
9 กิจกรรมเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจน
การทาปลาแดดเดียวขาย ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยน
10 กิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน ทา
ให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้และทักษะพื้นฐานใน
การปลูกและดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และ
สามารถช่วงแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
11 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมี
รายได้ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดใน
การเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.31

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.13

0.64

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.51

0.63 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.41

0.49

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.55

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.73

0.44 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
12 กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือน วิธีการทามูล
ไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ย และสามารถต่อยอดทาเอง
เป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
13 กิจกรรมการทาขนมไทย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการทาขนมอย่างหลากหลาย
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ทั้งที่โรงเรี ยน และ
ร่ วมกับครัว มีรายได้ระหว่างเรี ยนสาหรับตนเอง
และรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
14 กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น สามารถเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
15 กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุกทักษะ
อาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
16 มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพตามความสนใจ
และมอบหมายครู ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน
17 ผูป้ กครอง และเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการทั้งงบประมาณ และ
บุคลากร
18 นักเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาทุกกิจกรรมมีการ
วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรม เช่น การ
เตรี ยมสถานที่ การแบ่งหน้าที่ การทาบัญชีรับ
จ่าย การประเมินและปรับปรุ งระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น

X

S.D.

แปลผล

4.17

0.70

มาก

4.44

0.75

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.57

0.71 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.30

0.64

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

4.48

0.64

มาก

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

4.48

0.58

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

4.46

0.60

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
X
ที่
19 นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้งบประมาณใน
4.45
กิจกรรม และทาบัญชี รับจ่ายอย่างเป็ นระบบ
ทาให้กิจกรรมมีผลกาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยน
20 มีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู ้ ี่
4.58
รับผิดชอบการประเมินชัดเจน และรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ทั้งรายกิจกรรมและ
ภาพรวมทั้งโครงการ
รวมเฉลีย่

4.49

S.D.

แปลผล

0.58

มาก

0.56 มากที่สุด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

0.11

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 17 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิและ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการมีการ
ประชุ มชี้ แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.84, S.D. = 0.43) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการ
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไก่ไข่ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยนและยังสามารถต่อยอดในการเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย (  = 4.73, S.D. = 0.44) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ส่ วนรายการ กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดื อนส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง
ไส้เดือนวิธีการทามูลไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ยและสามารถต่อยอดทาเองเป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.17, S.D. = 0.70) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน

185
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับ
คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิ ดเห็ นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายข้อ ( n = 7)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 มีการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.43 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
เพื่อร่ วมกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น
S.D.< 1
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2 ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
การกาหนดเป้ าหมายและกรอบกิจกรรมพัฒนา
S.D.< 1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
3 มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี
4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตาม
S.D.< 1
กรอบกิจกรรมที่กาหนด
4 มีการประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง 4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิน
S.D.< 1
กิจกรรมต่างๆ
5 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่ งผลให้
4.43 0.53 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน มีความ
S.D.< 1
รับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิล สามารถ
เลี้ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน

186
ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ

กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจนค้นพบปั จจัย
ที่ส่งผลในการออกไข่สามารถเก็บไข่และขายได้
กาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7 กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้และทักษะในการเลี้ยงกบ สามารถขาย
เป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้
8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงปลาดุกที่
ถูกต้อง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่ทาให้
ปลาดุกโตเร็ ว และการแปลรู ปเป็ นปลาดุกร้า จน
สามารถขายได้กาไร ทาให้มีรายได้ระหว่างเรี ยน
9 กิจกรรมเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจน
การทาปลาแดดเดียวขาย ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยน
10 กิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน ทา
ให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้และทักษะพื้นฐานใน
การปลูกและดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และ
สามารถช่วงแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
11 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมี
รายได้ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดใน
การเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.29

0.48

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.29

0.48

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.71

0.48 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.86

0.37 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
12 กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือน วิธีการทามูล
ไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ย และสามารถต่อยอดทาเอง
เป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
13 กิจกรรมการทาขนมไทย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการทาขนมอย่างหลากหลาย
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ทั้งที่โรงเรี ยน และ
ร่ วมกับครัว มีรายได้ระหว่างเรี ยนสาหรับตนเอง
และรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
14 กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น สามารถเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
15 กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุกทักษะ
อาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
16 มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพตามความสนใจ
และมอบหมายครู ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน
17 ผูป้ กครอง และเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการทั้งงบประมาณ และ
บุคลากร
18 นักเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาทุกกิจกรรมมีการ
วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรม เช่น การ
เตรี ยมสถานที่ การแบ่งหน้าที่ การทาบัญชี รับ
จ่าย การประเมินและปรับปรุ งระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น

X

S.D.

แปลผล

4.00

0.81

มาก

4.43

0.97

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.43

0.78

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.14

0.69

S.D.< 1
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.57

0.53 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

มาก

S.D.< 1

4.29

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
19 นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้งบประมาณใน
กิจกรรม และทาบัญชี รับจ่ายอย่างเป็ นระบบ ทา
ให้กิจกรรมมีผลกาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยน
20 มีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู ้ ี่
รับผิดชอบการประเมินชัดเจน และรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ทั้งรายกิจกรรมและ
ภาพรวมทั้งโครงการ
รวมเฉลีย่

X

4.57

4.57

ผลการ
ประเมิน
0.53 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
S.D.

แปลผล

0.53 มากที่สุด

เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.51

0.14 มากทีส่ ุ ด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 18 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่ อ การมี ร ายได้ร ะหว่ า งเรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิ บตั ิและมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.14)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการกาหนด
เป้ าหมายและกรอบกิ จกรรมพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” รายการมีการประชุ มชี้ แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องใน
การดาเนินกิจกรรมพัฒนาตามกรอบกิจกรรมที่กาหนด รายการ มีการประชุ มชี้ แจงครู นักเรี ยน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ และรายการกิจกรรมเลี้ยง
ไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน
และยังสามารถต่อยอดในการเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.86, S.D. = 0.37) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการกิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน ทาให้นกั เรี ยน
ได้รับความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการปลูกและดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และสามารถช่ วงแบ่งเบา
ภาระครอบครัวได้ (  = 4.71, S.D. = 0.48) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการกิจกรรมการทาปุ๋ ย
มูลไส้เดือนส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือนวิธีการทามูลไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ยและ
สามารถต่อยอดทาเองเป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.00, S.D. = 0.81)
อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน

189
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับ
คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็ นของ
เครื อข่ายชุมชนโดยภาพรวมและรายข้อ (n = 15)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 มีการประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.33 0.81
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
เพื่อร่ วมกาหนดปั ญหาและความต้องการจาเป็ น
S.D.< 1
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
2 ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน
4.60 0.50 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
การกาหนดเป้ าหมายและกรอบกิจกรรมพัฒนา
S.D.< 1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
3 มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี
4.53 0.83 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตาม
S.D.< 1
กรอบกิจกรรมที่กาหนด
4 มีการประชุมชี้แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง 4.67 0.81 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิน
S.D.< 1
กิจกรรมต่างๆ
5 กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่ งผลให้
4.73 0.45 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน มีความ
S.D.< 1
รับผิดชอบ มีความรู ้ในการเลี้ยงปลานิล สามารถ
เลี้ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ น
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
6

รายการ

กิจกรรมการเลี้ยงเป็ ดส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ มี
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจนค้นพบปั จจัย
ที่ส่งผลในการออกไข่สามารถเก็บไข่และขายได้
กาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
7 กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้และทักษะในการเลี้ยงกบ สามารถขาย
เป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้
8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงปลาดุกที่
ถูกต้อง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงที่ทาให้
ปลาดุกโตเร็ ว และการแปลรู ปเป็ นปลาดุกร้า จน
สามารถขายได้กาไร ทาให้มีรายได้ระหว่างเรี ยน
9 กิจกรรมเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยง ตลอดจน
การทาปลาแดดเดียวขาย ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยน
10 กิจกรรมการปลูกปาล์มและดูแลปาล์มน้ ามัน ทา
ให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้และทักษะพื้นฐานใน
การปลูกและดูแลต้นปาล์มที่ถูกต้อง และ
สามารถช่วงแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
11 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ ขายไข่ทาให้นกั เรี ยนมี
รายได้ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดใน
การเลี้ยงที่บา้ นได้ดว้ ย

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

ผลการ
ประเมิน

4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.07

0.79

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.53

0.63 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.40

0.50

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.60

0.50 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.73

0.45 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
12 กิจกรรมการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู้ทกั ษะในการเลี้ยงไส้เดือน
วิธีการทามูลไส้เดือนให้เป็ นปุ๋ ย และสามารถ
ต่อยอดทาเองเป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
13 กิจกรรมการทาขนมไทย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ทกั ษะในการทาขนมอย่างหลากหลาย
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ทั้งที่โรงเรี ยน และ
ร่ วมกับครัว มีรายได้ระหว่างเรี ยนสาหรับ
ตนเอง และรายได้เสริ มให้ครอบครัวได้
14 กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น สามารถเพิ่มพูนทักษะอาชีพ
ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
15 กิจกรรมมีความหลากหลายครอบคลุมทุก
ทักษะอาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ
16 มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะอาชีพตามความสนใจ
และมอบหมายครู ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน
17 ผูป้ กครอง และเครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการทั้งงบประมาณ และ
บุคลากร
18 นักเรี ยนและครู ที่ปรึ กษาทุกกิจกรรมมีการ
วางแผนร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรม เช่น การ
เตรี ยมสถานที่ การแบ่งหน้าที่ การทาบัญชี รับ
จ่าย การประเมินและปรับปรุ งระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นต้น

X

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

4.20

0.67

มาก

 ≥ 3.50,

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

S.D.< 1

4.47

0.74

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.53

0.74 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.33

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

4.60

S.D.< 1
0.50 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1

ผ่าน

4.33

0.72

ผ่าน

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

4.33

0.72

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
19 นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้งบประมาณใน
กิจกรรม และทาบัญชี รับจ่ายอย่างเป็ นระบบ ทา
ให้กิจกรรมมีผลกาไรเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยน
20 มีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู ้ ี่
รับผิดชอบการประเมินชัดเจน และรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ทั้งรายกิจกรรมและ
ภาพรวมทั้งโครงการ
รวมเฉลีย่

X

4.60

4.73

ผลการ
ประเมิน
0.50 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
S.D.

แปลผล

0.45 มากที่สุด

เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.48

0.10

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 19 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิ
และมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการ
กิ จกรรมการเลี้ ย งปลานิ ล ในกระชัง ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นมี ท กั ษะในการท างาน มี ค วามรั บ ผิดชอบ
มีความรู ้ ในการเลี้ ยงปลานิ ล สามารถเลี้ ยงปลาให้เจริ ญเติบโตและขายได้กาไรเป็ นรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน รายการกิ จกรรมเลี้ ยงไก่ไข่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ทกั ษะในการเลี้ ยงไก่ไข่
ขายไข่ทาให้นักเรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน และยังสามารถต่อยอดในการเลี้ ยงที่บา้ นได้ดว้ ย และ
รายการมีการประเมินกิจกรรม/โครงการโดยระบุผทู้ ี่รับผิดชอบการประเมินชัดเจนและรายงานการ
ประเมินเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนทั้งรายกิจกรรมและภาพรวมทั้งโครงการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.73, S.D.
= 0.45) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ มีการประชุ มชี้ แจง ครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ ยวข้อง
ในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ (  = 4.67, S.D. = 0.81) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ส่ วนรายการกิ จกรรมการเลี้ ยงกบในกระชัง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ และทักษะในการเลี้ ยง
กบ สามารถขายเป็ นรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.00, S.D. = 0.81) อยูใ่ น
ระดับมาก

ผ่าน
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ตาราง 20 สรุ ปผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นรายการ
ค่ า คะแนน
X ,  S.D.,  แปลผล
เกณฑ์
ทีป่ ระเมิน
นา้ หนัก ทีไ่ ด้
นักเรี ยน
4.48 0.10
10
10
 ≥ 3.50,
มาก
S.D. < 1
ครู
4.52 0.11 มากที่สุด
10
10
≥ 3.50,
<1
ผูป้ กครอง
4.49 0.11
มาก
10
10
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
4.51 0.14 มากที่สุด  ≥ 3.50,
10
10
พื้นฐาน
S.D. < 1
เครื อข่ายชุมชน
4.48 0.10
มาก
10
10
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
ทั้ง 5 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ X ,≥ 3.50,
สรุ ป
10
10
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
S.D.,  < 1
จากตาราง 20 สรุ ป ผลการประเมิ นด้า นผลผลิ ต เกี่ ยวกับ คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะ
อาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
พบว่าทั้ง 5 กลุ่ มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ประเมิ น พบว่า
กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.52,  = 0.11) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (  = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
เท่ากัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มเครื อข่ายชุ ม (  = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุก
กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ ยวกับ
พฤติ กรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่าง
เรี ยน ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวมและรายข้อ ( n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ส่งเสริ มทักษะอาชีพ ที่ 4.34 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
S.D.< 1
2 ครู ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา แนะนา กระตุน้ และ 4.60 0.49 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมส่ งเสริ ม
S.D.< 1
ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
3 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มทักษะอาชีพ
4.71 0.47 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
S.D.< 1
กระบวนการวางแผนกิจกรรมทุกขั้นตอน
4 ครู ออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพโดย
4.85 0.35 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
S.D.< 1
ต่างๆด้วยตนเองและนามาจัดวางแผนกิจกรรม
ร่ วมกัน
5 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพที่ให้
4.69 0.50 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกัน รับผิดชอบร่ วมกัน
S.D.< 1
การมีวนิ ยั ในการทางาน รวมทั้งการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
6 ครู มีการ สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้แบบมีส่วน 4.31 0.62
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ร่ วม โดยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
S.D.< 1
กลุ่มและต่างกลุ่มทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
7 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนได้วางแผนด้าน
งบประมาณกิจกรรม และกาไรขาดทุนด้วยตนเอง
8 มีการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรี ยนรู ้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในส่ วนของเนื้ อหา และกิจกรรมที่ตอ้ ง
ดาเนินการ
9 ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออก และความคิด
ของตนเองอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ทักษะอาชีพ
10 ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมตามโครงการ มีการกาหนด
ช่วงเวลาให้นกั เรี ยนได้ทบทวน แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิกิจกรรม
โดยมีครู จะคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนากรณี
ที่มีปัญหา
11 ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ได้มอบหมาย
ให้นกั เรี ยนจดบันทึกรายละเอียดการดาเนินการ
กิจกรรมทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รวมทั้งบัญชี รับจ่ายหรื อรายได้ที่ได้จากการทา
กิจกรรม
12 ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพ
ให้นกั เรี ยนได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ จากการศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อนามาปรับใช้ในกิจกรรมทักษะ
อาชีพของตนเอง
13 ครู ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะอาชีพ
ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การวางแผน เตรี ยม
สถานที่ กาเนินการตามแผน เก็บผลผลิต และ
จาหน่าย

X

S.D.

แปลผล

4.05

0.71

มาก

4.52

0.66 มากที่สุด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1

เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.41

0.49

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.55

0.57 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.71

0.45 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.21

0.65

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.44

0.71

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
14 กิจกรรมทักษะอาชีพที่ครู จดั ให้นกั เรี ยน
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาด้าน
อาชีพของนักเรี ยนและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริ งของนักเรี ยนได้
15 เมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมตามโครงการ นักเรี ยนและ
ครู ประเมินผลและถอดบทเรี ยนร่ วมกัน เพื่อ
นาเสนอความคิดรวบยอดเป็ นรายกลุ่ม แล้ว
นาเสนอผลงานต่อผูป้ กครอง ชุมชน
รวมเฉลีย่

X

4.63

4.33

ผลการ
ประเมิน
0.63 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
S.D.

แปลผล

เกณฑ์

0.61

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.49

0.11

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 21 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวม
พบว่า มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการครู ออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พโดยนักเรี ยนค้นคว้าสร้ างองค์ความรู ้ ด้วย
วิธีการต่างๆด้วยตนเองและนามาจัดวางแผนกิจกรรมร่ วมกันมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.85, S.D. = 0.35)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มทักษะอาชี พ โดยเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนกิจกรรมทุกขั้นตอน และ ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ครู ไ ด้ม อบหมายให้นัก เรี ย นจดบันทึ ก รายละเอี ยดการดาเนิ นการกิ จกรรมทัก ษะอาชี พ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะวัน รวมทั้ง บัญ ชี รั บ จ่ า ยหรื อ รายได้ที่ ไ ด้จ ากการท ากิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน
(  = 4.71, S.D. = 0.45) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชี พ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนได้วางแผนด้านงบประมาณกิจกรรมและกาไรขาดทุน
ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.05, S.D. = 0.71) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน
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ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยน ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ส่งเสริ มทักษะอาชีพ ที่ให้ 4.31 0.80
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
S.D.< 1
2 ครู ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา แนะนา กระตุน้ และ
4.57 0.55 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมส่ งเสริ มทักษะ
S.D.< 1
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
3 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มทักษะอาชีพ โดย
4.66 0.56 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
S.D.< 1
วางแผนกิจกรรมทุกขั้นตอน
4 ครู ออกแบบกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพโดย
4.80 0.52 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
นักเรี ยนค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ
S.D.< 1
ด้วยตนเองและนามาจัดวางแผนกิจกรรมร่ วมกัน
ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพที่ให้นกั เรี ยนได้
5 ทางานร่ วมกัน รับผิดชอบร่ วมกัน การมีวนิ ยั ในการ 4.70 0.47 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ทางาน รวมทั้งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
S.D.< 1
ครู มีการ สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
โดยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มและต่าง
6 กลุ่มทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ
4.34 0.59
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
7 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนได้วางแผนด้าน
งบประมาณกิจกรรม และกาไรขาดทุนด้วยตนเอง
8 มีการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรี ยนรู ้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในส่ วนของเนื้ อหา และกิจกรรมที่ตอ้ ง
ดาเนินการ
9 ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออก และความคิด
ของตนเองอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ทักษะอาชีพ
10 ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมตามโครงการ มีการกาหนด
ช่วงเวลาให้นกั เรี ยนได้ทบทวน แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิกิจกรรม
โดยมีครู จะคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนากรณี
ที่มีปัญหา
11 ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ได้มอบหมาย
ให้นกั เรี ยนจดบันทึกรายละเอียดการดาเนินการ
กิจกรรมทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รวมทั้งบัญชี รับจ่ายหรื อรายได้ที่ได้จากการทา
กิจกรรม
12 ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชีพ ให้
นักเรี ยนได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ จากการศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อนามาปรับใช้ในกิจกรรมทักษะ
อาชีพของตนเอง
13 ครู ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะอาชีพ
ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การวางแผน เตรี ยม
สถานที่ กาเนินการตามแผน เก็บผลผลิต และ
จาหน่าย

X

S.D.

แปลผล

4.15

0.65

มาก

4.50

0.64 มากที่สุด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.39

0.50

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.55

0.51 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.71

0.51 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.18

0.73

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.45

0.75

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
14 กิจกรรมทักษะอาชีพที่ครู จดั ให้นกั เรี ยน
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาด้าน
อาชีพของนักเรี ยนและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริ งของนักเรี ยนได้
15 เมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมตามโครงการ นักเรี ยนและ
ครู ประเมินผลและถอดบทเรี ยนร่ วมกัน เพื่อ
นาเสนอความคิดรวบยอดเป็ นรายกลุ่ม แล้ว
นาเสนอผลงานต่อผูป้ กครอง ชุมชน
รวมเฉลีย่

X

4.60

4.30

ผลการ
ประเมิน
0.69 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
S.D.

แปลผล

เกณฑ์

0.65

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.48

0.13

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 22 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใน
การพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน ตามความคิดเห็ นของผูป้ กครองโดยภาพรวม
พบว่า มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการครู อ อกแบบกิ จกรรมส่ ง เสริ ม ทัก ษะอาชี พ โดยนัก เรี ย นค้นคว้า สร้ า งองค์ค วามรู ้
ด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยตนเองและนามาจัดวางแผนกิ จกรรมร่ วมกันมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.80,
S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ได้
มอบหมายให้นกั เรี ยนจดบันทึกรายละเอียดการดาเนินการกิจกรรมทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รวมทั้งบัญชี รับจ่ายหรื อรายได้ที่ได้จากการทากิจกรรม (  = 4.71, S.D. = 0.51) อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด ส่ วนรายการครู จดั กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ท กั ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย น โดยให้
นัก เรี ย นได้ว างแผนด้ า นงบประมาณกิ จ กรรมและก าไรขาดทุ น ด้ว ยตนเองมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด
(  = 4.15, S.D. = 0.65) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน
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ตาราง 23 สรุ ปผลการประเมิ นด้านผลผลิ ตเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ใ นการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก
และ เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นรายการที่
ค่ า คะแนน
S.D.
แปลผล
เกณฑ์
X
ประเมิน
นา้ หนัก ทีไ่ ด้
นักเรี ยน
4.49 0.11
มาก
15
15
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
ผูป้ กครอง
4.48 0.13
มาก
15
15
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ X ≥ 3.50,
สรุ ป
15
15
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
S.D.< 1
จากตาราง 23 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.49, S.D. = 0.11)
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง (  = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
มีค่าเฉลี่ยโดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

201
ตาราง 24 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมิน ด้านผลผลิต เกี่ยวกับทักษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและ
รายข้อ (N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
เกณฑ์

 แปลผล
ที่
ประเมิน
1 นักเรี ยนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพที่ตนเอง
4.20 0.86
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
สนใจและถนัด
<1
2 นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้ จากการศึกษา 4.47 0.63
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
แหล่งเรี ยนรู ้และจากภูมปั ญญาท้องถิ่น มาสร้าง
<1
องค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นในตนเองสาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทักษะอาชีพตาม
โครงการได้
3 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะจาก
4.73 0.45 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
<1
เรี ยนไปบูรนาการสาหรับในการดาเนินชีวติ ของ
นักเรี ยนได้
4 นักเรี ยนสามารถวางแผนงบประมาณที่ได้รับ
4.87 0.35 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
จากกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ ทาให้เกิดผลกาไร
<1
ละมีรายได้ระหว่างเรี ยน
5 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่
4.53 0.83 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
จัดให้สามารถต่อยอดเป็ นอาชีพเสริ มสาหรับ
<1
ครอบครัวได้ เช่น การทาปลาดุกร้า การทาปุ๋ ยมูล
ไส้เดือน ฯลฯ
6 นักเรี ยนมีความรู้ทกั ษะอาชีพด้านอาชีพที่
4.33 0.61
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการ
<1
ของตลาด
7 นักเรี ยนมีความรู้และทักษะอาชีพการทาปุ๋ ยมูล 4.20 0.56
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
ไส้เดือน สามารถต่อยอดทาได้ดว้ ยตนเอง
<1
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
8 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถ
แบ่งเบาภาระครอบครัวได้
9 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยน ส่ งผล
ให้นกั เรี ยน มีความมุ่งมัน่ อดทน รับผิดชอบทางาน
เป็ นระบบ
10 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยนส่ งผล
ให้นกั เรี ยน เห็นคุณค่าของตนเอง
11 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั ทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานเป็ นกลุ่ม
12 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลได้
13 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การทางานอย่างเป็ นระบบ
14 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
15 กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพทาให้นกั เรี ยนมี
พื้นฐานสาหรับการเลือกศึกษาต่อและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
รวมเฉลีย่

ผลการ
ประเมิน
≥ 3.50, ผ่าน
<1





แปลผล

เกณฑ์

4.40

0.73

มาก

4.40

0.50

มาก

≥ 3.50,
<1

ผ่าน

4.47

0.63

มาก

ผ่าน

4.60

0.63 มากที่สุด

4.20

0.67

มาก

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

4.47

0.74

มาก

ผ่าน

4.27

0.96

มาก

4.20

0.67

มาก

≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1
≥ 3.50,
<1

4.41

0.22

มาก

 ≥ 3.50,
< 1

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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จากตาราง 24 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็ นของครู โดยภาพรวม พบว่า มี ก ารปฏิ บ ตั ิ และมี คุณภาพอยู่ใ น
ระดับมาก (= 4.41,  = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการนักเรี ยนสามารถวางแผน
งบประมาณที่ได้รับจากกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ ทาให้เกิดผลกาไร ละมีรายได้ระหว่างเรี ยนมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด (=4.87, = 0.35) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการนักเรี ยนสามารถนาความรู้
และทักษะจากกิ จกรรมส่ งเสริ ม อาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนไปบูรนาการสาหรับในการ
ดาเนินชีวติ ของนักเรี ยนได้ (= 4.73, = 0.45) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการนักเรี ยนมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด รายการนักเรี ยนมีความรู้และทักษะอาชีพการทาปุ๋ ยมูล
ไส้เดื อน สามารถต่อยอดทาได้ด้วยตนเอง รายการกิ จกรรมทักษะอาชี พที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมี เหตุ ผลได้ และรายการกิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะ
อาชี พ ทาให้นักเรี ย นมี พ้ื นฐานส าหรั บ การเลื อกศึ ก ษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชี พ ใน
อนาคต มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากัน (= 4.20,  = 0.86, 0.56, 0.67, 0.67) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับ
ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
โดยภาพรวมและรายข้อ (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 นักเรี ยนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพที่ตนเอง
4.28 0.82
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
สนใจและถนัด
S.D.< 1
2 นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้ จากการศึกษา 4.57 0.55 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
แหล่งเรี ยนรู ้และจากภูมปั ญญาท้องถิ่น มาสร้าง
S.D.< 1
องค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นในตนเองสาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทักษะอาชีพตาม
โครงการได้
3 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะจาก
4.71 0.47 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
S.D.< 1
เรี ยนไปบูรนาการสาหรับในการดาเนินชีวติ ของ
นักเรี ยนได้
4 นักเรี ยนสามารถวางแผนงบประมาณที่ได้รับ
4.82 0.44 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
จากกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ ทาให้เกิดผลกาไร
S.D.< 1
ละมีรายได้ระหว่างเรี ยน
5 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่
4.69 0.52 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
จัดให้สามารถต่อยอดเป็ นอาชีพเสริ มสาหรับ
S.D.< 1
ครอบครัวได้ เช่น การทาปลาดุกร้า การทาปุ๋ ยมูล
ไส้เดือน ฯลฯ
6 นักเรี ยนมีความรู้ทกั ษะอาชีพด้านอาชีพที่
4.25 0.76
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการ
S.D.< 1
ของตลาด
7 นักเรี ยนมีความรู้และทักษะอาชีพการทาปุ๋ ยมูล 4.03 0.71
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ไส้เดือน สามารถต่อยอดทาได้ดว้ ยตนเอง
S.D.< 1
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ตาราง 25 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
8 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถ
แบ่งเบาภาระครอบครัวได้
9 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยน ส่ งผล
ให้นกั เรี ยน มีความมุ่งมัน่ อดทน รับผิดชอบทางาน
เป็ นระบบ
10 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยนส่ งผล
ให้นกั เรี ยน เห็นคุณค่าของตนเอง
11 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั ทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการทางานเป็ นกลุ่ม
12 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลได้
13 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การทางานอย่างเป็ นระบบ
14 กิจกรรมทักษะอาชีพที่จดั สามารถฝึ กทักษะใน
การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
15 กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชีพทาให้นกั เรี ยนมี
พื้นฐานสาหรับการเลือกศึกษาต่อและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
รวมเฉลีย่

X

4.52

4.34

ผลการ
ประเมิน
0.66 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
S.D.< 1
S.D.

แปลผล

เกณฑ์

0.56

มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
4.55
4.71
4.19

4.39
4.58
4.28

4.46

0.57 มากที่สุด

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
0.45 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1
0.68
มาก  ≥ 3.50,
S.D.< 1
0.79

มาก

 ≥ 3.50,

S.D.< 1
0.69
มาก  ≥ 3.50,
S.D.< 1
0.68 มากที่สุด  ≥ 3.50,
S.D.< 1
0.16

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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จากตาราง 25 ผลการประเมินด้านผลผลิ ตเกี่ยวกับทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิและมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการนักเรี ยนสามารถ
วางแผนงบประมาณที่ได้รับจากกิจกรรมส่ งเสริ มอาชี พ ทาให้เกิดผลกาไร ละมีรายได้ระหว่างเรี ยน
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  =4.82, S.D. = 0.44) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รายการนักเรี ยน
สามารถนาความรู ้และทักษะจากกิจกรรมส่ งเสริ มอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนไปบูรนาการ
สาหรับในการดาเนิ นชี วิตของนักเรี ยนได้ และรายการกิ จกรรมทักษะอาชี พที่ จดั ทาให้นักเรี ยนมี
ทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม (  = 4.71, S.D. = 0.47, 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนรายการ
นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะอาชี พการทาปุ๋ ยมูลไส้เดือน สามารถต่อยอดทาได้ดว้ ยตนเอง มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด (  = 4.03, S.D. = 0.71) อยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 26 สรุ ป ผลการประเมิน ด้านผลผลิ ตเกี่ ยวกับ ทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย น
ของนักเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นรายการที่
ค่ า คะแนน
, X , S.D. แปลผล
เกณฑ์
ประเมิน
นา้ หนัก ทีไ่ ด้
ครู
4.41 0.22
มาก
15
15
≥ 3.50,
<1
ผูป้ กครอง
4.46 0.16
มาก
15
15
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ X ,≥ 3.50,
สรุ ป
15
15
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
S.D.,  < 1
จากตาราง 26 สรุ ปผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ ยวกับทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่
ประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า กลุ่ มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
(  = 4.46, S.D. = 0.16) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) อยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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ตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มี
ต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 4.28 0.82
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ของการดาเนินงานตามโครงการ
S.D.< 1
2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.53 0.61 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
S.D.< 1
จาเป็ นและปฏิบตั ิได้
3 เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็น
4.68 0.59 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือ
S.D.< 1
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ
4 โรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 4.81 0.48 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หาร
S.D.< 1
จัดการ
5 เครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
4.65 0.55 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนินงาน
S.D.< 1
กิจกรรมของโครงการ
6 โรงเรี ยนมีการวางแผนการดาเนินการเป็ นระบบ 4.26 0.76
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการ
S.D.< 1
ส่ งเสริ มทักษะอาชีพได้อย่างดี
7 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับ 4.06 0.72
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน
S.D.< 1
8 กิจกรรมตามโครงการที่จดั สอดคล้องกับบริ บท 4.50 0.69 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
และพื้นฐานครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอด
S.D.< 1
เป็ นอาชีพเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้
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ตาราง 27 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
X
ที่
9 นักเรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีความ 4.34
รับผิดชอบ มีวนิ ยั ในการทางาน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่
ดีในการดาเนินชีวิต
10 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะจาก
4.32
กิจกรรมตามโครงการไปถ่ายทอดและทาเป็ น
อาชีพเสริ มของครอบครัวได้
รวมเฉลีย่

4.44

S.D.

แปลผล

0.56

มาก

0.59

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.19

มาก

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 27 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะ
อาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.44, S.D. =
0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการโรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  =4.81, S.D. = 0.48) อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ด รองลงมาได้แก่ รายการเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เห็ นความส าคัญของ
โครงการ และให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการ (  = 4.68, S.D. =
0.59) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด วนรายการกิ จ กรรมตามโครงการที่ จดั มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการและความสนใจของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.06, S.D. = 0.72) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน
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ตาราง 28 แสดงค่ า เฉลี่ ย () ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน () ระดับ ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ
โครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (N = 15)
ข้ อ
ผลการ
รายการ
เกณฑ์

 แปลผล
ที่
ประเมิน
1 โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 4.20 0.86
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
ของการดาเนินงานตามโครงการ
<1
2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.27 0.88
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
<1
จาเป็ นและปฏิบตั ิได้
3 เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็น
4.73 0.45 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
ความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือ
<1
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ
4 โรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 4.87 0.35 มากที่สุด ≥ 3.50, ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หาร
<1
จัดการ
5 เครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
4.40 0.91
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนินงาน
<1
กิจกรรมของโครงการ
6 โรงเรี ยนมีการวางแผนการดาเนินการเป็ นระบบ 4.33 0.61
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการ
<1
ส่ งเสริ มทักษะอาชีพได้อย่างดี
7 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับ 4.20 0.56
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
ความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน
<1
8 กิจกรรมตามโครงการที่จดั สอดคล้องกับบริ บท 4.40 0.73
มาก
≥ 3.50, ผ่าน
และพื้นฐานครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอด
<1
เป็ นอาชีพเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้
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ตาราง 28 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ

ที่
9 นักเรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีความ 4.40
รับผิดชอบ มีวนิ ยั ในการทางาน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่
ดีในการดาเนินชีวิต
10 นักเรี ยนสามารถนาความรู้และทักษะจาก
4.40
กิจกรรมตามโครงการไปถ่ายทอดและทาเป็ น
อาชีพเสริ มของครอบครัวได้
รวมเฉลีย่

4.42



แปลผล

เกณฑ์

0.50

มาก

≥ 3.50,
<1

0.63

มาก

≥ 3.50,
<1

0.25

มาก

 ≥ 3.50,
< 1

จากตาราง 28 ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของครู ที่ มีต่อโครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (= 4.42,  = 0.25)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการโรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
อาคารสถานที่ และการบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.87,  = 0.35) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ รายการเครื อข่ายชุ มชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสาคัญของโครงการ และให้
ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการ (= 4.73,  = 0.45) อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ส่ วนรายการโรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของการดาเนิ นงานตาม
โครงการ และรายการกิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (= 4.20,  = 0.86, 0.56) อยูใ่ นระดับมาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

211
ตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง ที่มีต่อ
โครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (n = 108)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 4.09 0.90
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ของการดาเนินงานตามโครงการ
S.D.< 1
2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.48 0.61
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
S.D.< 1
จาเป็ นและปฏิบตั ิได้
3 เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็น
4.69 0.59 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือ
S.D.< 1
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ
4 โรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 4.84 0.36 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หาร
S.D.< 1
จัดการ
5 เครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
4.64 0.67 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนินงาน
S.D.< 1
กิจกรรมของโครงการ
6 โรงเรี ยนมีการวางแผนการดาเนินการเป็ นระบบ 4.23 0.88
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการ
S.D.< 1
ส่ งเสริ มทักษะอาชีพได้อย่างดี
7 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับ 4.08 0.65
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน
S.D.< 1
8 กิจกรรมตามโครงการที่จดั สอดคล้องกับบริ บท 4.46 0.68
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
และพื้นฐานครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอด
S.D.< 1
เป็ นอาชีพเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้
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ตาราง 29 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ที่
9 นักเรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ น
ระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใน
การทางาน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ดีในการ
10 ดาเนินชี วติ นักเรี ยนสามารถนา
ความรู ้และทักษะจากกิจกรรมตาม
โครงการไปถ่ายทอดและทาเป็ น
อาชีพเสริ มของครอบครัวได้
รวมเฉลีย่

X

S.D.

แปลผล

4.57

0.53

มากที่สุด

4.43

0.53

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

4.59

0.08

มากทีส่ ุ ด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน

จากตาราง 29 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง ที่มีต่อโครงการพัฒนา
ทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 โดยภาพรวม พบว่า มี ค วามพึ งพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด
( X = 4.59, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการโรงเรี ยนมีความพร้ อมทั้งบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.84, S.D. = 0.36)
อยู่ในระดับมากที่ สุ ด รองลงมาได้แก่ เครื อข่ายชุ มชนทั้งภาครั ฐและเอกชน เห็ นความส าคัญของ
โครงการ และให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการ ( X = 4.69, S.D. =
0.59) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการกิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.08, S.D. = 0.65) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (n = 7)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 4.43 0.78
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ของการดาเนินงานตามโครงการ
S.D.< 1
2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.71 0.48 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
S.D.< 1
จาเป็ นและปฏิบตั ิได้
3 เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็น
4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือ
S.D.< 1
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ
4 โรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 4.86 0.37 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หาร
S.D.< 1
จัดการ
5 เครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
4.57 0.53 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนินงาน
S.D.< 1
กิจกรรมของโครงการ
6 โรงเรี ยนมีการวางแผนการดาเนินการเป็ นระบบ 4.29 0.48
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการ
S.D.< 1
ส่ งเสริ มทักษะอาชีพได้อย่างดี
7 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับ 4.43 0.53
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน
S.D.< 1
8 กิจกรรมตามโครงการที่จดั สอดคล้องกับบริ บท 4.71 0.48 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
และพื้นฐานครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอด
S.D.< 1
เป็ นอาชีพเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้
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ตาราง 30 (ต่อ)
ข้ อที่

รายการ

S.D.

แปลผล

เกณฑ์

นักเรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ น
4.57 0.53
ระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใน
การทางาน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ดีในการ
10 ดาเนินชี วติ นักเรี ยนสามารถนา
4.43 0.53
ความรู ้และทักษะจากกิจกรรมตาม
โครงการไปถ่ายทอดและทาเป็ น
อาชีพเสริ มของครอบครัวได้

มากที่สุด

 ≥ 3.50,

X

9

รวมเฉลีย่

4.59 0.08

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

S.D.< 1
มาก

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1

มากทีส่ ุ ด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

ผ่าน

จากตาราง 30 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มี ต่ อโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่ า งเรี ยนของนัก เรี ย น โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
“พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการเครื อข่ายชุ มชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เห็ นความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการ
ดาเนินงานโครงการ และรายการโรงเรี ยนมีความพร้ อมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่และการบริ หารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.86, S.D. = 0.37) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ รายการการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็ นและปฏิ บ ัติ ไ ด้ และรายการกิ จกรรมตามโครงการที่ จ ัด สอดคล้องกับบริ บทและพื้ นฐาน
ครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอดเป็ นอาชี พเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้ ( X = 4.71, S.D. = 0.48)
อยู่ในระดับมากที่ สุ ด ส่ วนรายการโรงเรี ยนมี การวางแผนการดาเนิ นการเป็ นระบบ ขั้นตอน และ
สามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการส่ งเสริ มทักษะอาชี พได้อย่างดี มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.29, S.D. = 0.48)
อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 31 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของเครื อข่ายชุ มชน
ที่ มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนักเรี ยน โดยใช้
กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 (n = 15)
ข้ อ
ผลการ
S.D. แปลผล
รายการ
เกณฑ์
X
ที่
ประเมิน
1 โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 4.47 0.74
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ของการดาเนินงานตามโครงการ
S.D.< 1
2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.60 0.50 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
S.D.< 1
จาเป็ นและปฏิบตั ิได้
3 เครื อข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เห็น
4.73 0.45 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
ความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือ
S.D.< 1
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ
4 โรงเรี ยนมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 4.80 0.41 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หาร
S.D.< 1
จัดการ
5 เครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
4.73 0.45 มากที่สุด  ≥ 3.50, ผ่าน
กาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนินงาน
S.D.< 1
กิจกรรมของโครงการ
6 โรงเรี ยนมีการวางแผนการดาเนินการเป็ นระบบ 4.47 0.63
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรมการ
S.D.< 1
ส่ งเสริ มทักษะอาชีพได้อย่างดี
7 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคล้องกับ 4.27 0.59
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
ความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน
S.D.< 1
8 กิจกรรมตามโครงการที่จดั สอดคล้องกับบริ บท 4.47 0.74
มาก  ≥ 3.50, ผ่าน
และพื้นฐานครอบครัวนักเรี ยน สามารถต่อยอด
S.D.< 1
เป็ นอาชีพเสริ มของครอบครัวนักเรี ยนได้
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ตาราง 31 (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
X
ที่
9 นักเรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีความ 4.33
รับผิดชอบ มีวนิ ยั ในการทางาน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่
ดีในการดาเนินชีวิต
10 นักเรี ยนสามารถนาความรู้ และทักษะจาก
4.27
กิจกรรมตามโครงการไปถ่ายทอดและทาเป็ น
อาชีพเสริ มของครอบครัวได้
รวมเฉลีย่

4.51

S.D.

แปลผล

0.48

มาก

0.70

มาก

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
 ≥ 3.50,
S.D.< 1
เกณฑ์

 ≥ 3.50,

ผ่าน

S.D.< 1
0.19 มากทีส่ ุ ด

X ≥ 3.50,

S.D.< 1

จากตาราง 31 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อโครงการ
พัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนักเรี ยน โดยใช้ กลยุ ท ธ์ “พลังประชารั ฐ ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการโรงเรี ยนมี ความพร้ อมทั้ง
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริ หารจัดการ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =4.80,
S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ รายการเครื อข่ายชุ มชนทั้งภาครั ฐและเอกชน
เห็ นความสาคัญของโครงการ และให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการ
และรายการเครื อข่ายภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายและวางแผนการดาเนิ นงาน
กิ จกรรมของโครงการ ( X = 4.73, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนรายการกิ จกรรมตาม
โครงการที่ จดั มี ความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรี ยนและรายการนักเรี ยน
สามารถน าความรู ้ และทักษะจากกิ จกรรมตามโครงการไปถ่ ายทอดและท าเป็ นอาชี พเสริ มของ
ครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.27, S.D. = 0.59, 0.70) อยูใ่ นระดับมาก

ผ่าน

217
ตาราง 32 สรุ ปผลการประเมิ นระดับความพึ งพอใจ ที่ มีต่อโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่ อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็น
ค่ า คะแนน
X ,  S.D.,  แปลผล
เกณฑ์
รายการทีป่ ระเมิน
นา้ หนัก ทีไ่ ด้
นักเรี ยน
4.44
0.19
มาก
10
10
 ≥ 3.50,
S.D. < 1
ครู
4.42
0.25
มาก
10
10
≥ 3.50,
<1
ผูป้ กครอง
4.59
0.08 มากที่สุด  ≥ 3.50,
10
10
S.D. < 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
4.59
0.08 มากที่สุด  ≥ 3.50,
10
10
พื้นฐาน
S.D. < 1
เครื อข่ายชุมชน
4.51
0.19 มากที่สุด  ≥ 3.50,
10
10
S.D. < 1
X ,≥ 3.50,
ทั้ง 5 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่
สรุ ป
10
10
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด
S.D.,  < 1
จากตาราง 32 สรุ ปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
การมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มที่
ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า
กลุ่มผูป้ กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.59, S.D. = 0.08)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน ( X = 4.51, S.D. = 0.19) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดได้แก่ กลุ่มครู ( X = 4.42, S.D. = 0.25) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่
ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

ตาราง 33 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
คะแนน
ผลการ
S.D., 
X,
แปลผล
เกณฑ์
ค่ านา้ หนัก ทีไ่ ด้
ทีป่ ระเมิน
ประเมิน
ด้ านสภาพแวดล้อม
3.94
0.25
มาก
15
15
ผ่าน
≥3.50, <1
ครู
4.04
0.14
มาก
15
15
ผ่าน
 ≥3.50, S.D.<1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมิน มีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์
, X ≥ 3.50,
สรุ ป
15
15
ผ่าน
ทีก่ าหนด
, S.D .< 1
ด้ านปัจจัยนาเข้ า
4.41
0.07
มาก
15
15
ผ่าน
≥3.50, <1
ครู
กลุ่มทีป่ ระเมิน มีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์
≥ 3.50,
สรุ ป
15
15
ผ่าน
ทีก่ าหนด
< 1
ด้ านกระบวนการ
4.50
0.09
มากที่สุด
20
20
ผ่าน
 ≥3.50, S.D<1
นักเรี ยน
4.52
0.11
มากที่สุด
20
20
ผ่าน
≥3.50, < 1
ครู
4.48
0.11
มาก
20
20
ผ่าน
ผูป้ กครอง
 ≥3.50, S.D<1
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ตาราง 33 (ต่อ)
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื อข่ายชุมชน
สรุ ป
ผลผลิตของโครงการ
1. คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
นักเรี ยน
ครู
ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื อข่ายชุมชน
สรุ ป

20
20

คะแนน
ทีไ่ ด้
20
20

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

20

20

ผ่าน

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

10

10

ผ่าน

X,

S.D., 

แปลผล

เกณฑ์

ค่ านา้ หนัก

4.46
4.51

0.12
0.12

มาก
มากที่สุด

 ≥3.50, S.D<1

ทั้ง 5 กลุ่มทีป่ ระเมิน มีค่าเฉลีย่ ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

4.48
4.52
4.49
4.51
4.48

0.10
0.11
0.11
0.14
0.10

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ทั้ง 5 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์ ที่
กาหนด

 ≥3.50, S.D<1

X , ≥ 3.50,

S.D.,  < 1

 ≥3.50, S.D<1

≥3.50, < 1
 ≥3.50, S.D<1
 ≥3.50, S.D<1
 ≥3.50, S.D<1
X , ≥ 3.50,
S.D.,  < 1
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ตาราง 33 (ต่อ)
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
2. พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู
นักเรี ยน
ผูป้ กครอง
สรุ ป
3. ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน
ครู
ผูป้ กครอง
สรุ ป
4. ความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ
นักเรี ยน
ครู
ผูป้ กครอง

X,

S.D., 

แปลผล

เกณฑ์

4.49
4.48

0.11
0.13

มาก
มาก

 ≥3.50, S.D<1
 ≥3.50, S.D<1

ค่ านา้ หนัก

คะแนน
ทีไ่ ด้

ผลการ
ประเมิน

15
15

15
15

ผ่าน
ผ่าน

15

15

ผ่าน

ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

X ≥ 3.50,

4.41
0.22
มาก
4.46
0.16
มาก
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

≥3.50, < 1
 ≥3.50, S.D<1
, X ≥ 3.50,
, S.D .< 1

15
15

15
15

ผ่าน
ผ่าน

15

15

ผ่าน

 ≥3.50, S.D<1

10
10
10

10
10
10

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.44
4.42
4.59

0.19
0.25
0.08

มาก
มาก
มากที่สุด

S.D. < 1

≥3.50, < 1
 ≥3.50, S.D<1
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ตาราง 33 (ต่อ)
กลุ่มผู้ประเมิน/ประเด็นตัวชี้วดั
ทีป่ ระเมิน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื อข่ายชุมชน

10
10

คะแนน
ทีไ่ ด้
10
10

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

10

10

ผ่าน

100

100

ผ่าน

X,

S.D., 

แปลผล

เกณฑ์

ค่ านา้ หนัก

4.59
4.51

0.08
0.19

มากที่สุด
มากที่สุด

 ≥3.50, S.D<1

สรุ ป

ทั้ง 5 กลุ่มทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์
ทีก่ าหนด

สรุ ปรวมทั้ง 4 ด้ าน

ทุกกลุ่ม และทุกตัวชี้วดั ทีป่ ระเมินมีค่าเฉลีย่
ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนด

 ≥3.50, S.D<1

X , ≥ 3.50,

S.D.,  < 1
X , ≥ 3.50,
S.D.,  < 1

จากตาราง 33 สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า
1. ด้านสภาพแวดล้อม ค่าน้ าหนักร้ อยละ 15 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม ทั้ง 2 กลุ่มที่
ประเมินอยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปั จจัยนาเข้า ค่าน้ าหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
3. ด้านกระบวนการ ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน
พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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4. ด้านผลผลิตของโครงการ ค่าน้ าหนักร้อยละ 60 จาแนกเป็ น
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล คุ ณภาพของการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ค่าน้ าหนักร้อยละ 10 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครื อข่ายชุมชน พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ค่าน้ าหนักร้อยละ 15 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน และผูป้ กครอง พบว่าโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ค่าน้ าหนักร้ อยละ 15 ตามความคิดเห็นของ ครู และผูป้ กครอง พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่าย
ชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ค่าน้ าหนักร้ อยละ 10 พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
พบว่าทั้ง 4 ด้าน ทุกตัวชี้วดั ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

222

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สาระสาคัญในบทนี้ โดยสรุ ปกล่ าวถึ ง วัตถุ ประสงค์ของการประเมิ นโครงการ วิธีการ
ดาเนิ นการประเมิน กลุ่มเป้ าหมาย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมล สรุ ปผลการประเมิน
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
วัต ถุป ระสงค์ข องการประเมิน การดาเนิน งานโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี
รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย นโดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม
ปี การศึกษา 2560 แบ่งเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
2560 เกี่ยวกับความต้องการจาเป็ น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้น
สังกัด และความเป็ นไปได้ของโครงการ
2. เพื่อ ประเมิน ปั จจัย นาเข้า ของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
เกี่ ย วกับ ความพร้ อมของบุ ค ลากร ความพี ย งพอของงบประมาณ วัส ดุ อุ ปกรณ์ อาคารสถานที่
ความเหมาะสม การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
3. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2560 เกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน ติดตามกากับและประเมินผลนามาปรับปรุ งและพัฒนา
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ประกอบด้วย การประเมินเกี่ยวกับความสาเร็ จของการดาเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพ ดังนี้
4.1 คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.2 พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.3 ทักษะอาชี พของนัก เรี ยนโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
4.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
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เครื อข่ ายชุ มชนที่ มี ต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย น
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
วิธีการดาเนินการประเมิน
รู ปแบบของการประเมินโครงการ
ในการประเมินโครงการโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานใช้
รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP) โดยการแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ ด้า น
สภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามลาดับของการดาเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ
ดังนี้
1. การประเมินก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ ประเมิน 2 ส่ วน คือ
1.1 ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาทักษะ
อาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาความต้องการจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็ นไป
ได้ของโครงการ
1.2 ประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็ นการประเมิ นเพื่อพิจารณาความ
พร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความเหมาะสม
การบริ หารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
2. การประเมินขณะดาเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินด้านกระบวนการ
ด าเนิ น งานของโครงการ เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมและระดับปฏิ บ ัติ ที่ เกี่ ยวกับการวางแผน
การดาเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนา
3. การประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ (Product Evaluation) เป็ นการประเมินด้านผลผลิต
หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ ดังนี้
3.1 คุ ณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
3.2 พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ในการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
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3.3 ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560
3.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ประกอบด้วย
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
2. ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
3. ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จานวน
9 คน
5. เครื อข่ายชุมชน 5 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายองค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ เครื อข่าย
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เครื อข่ ายนาอิ นทรี ย ์บ ้านหนองถ้วย เครื อข่ ายกลุ่ ม
เลี้ยงปลาดุกบ้านขาว และเครื อข่ายสานักงานเกษตรอาเภอระโนด
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. นักเรี ยน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่ มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ นสัดส่ วน (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเป็ นหน่ วยการสุ่ ม และสุ่ มอย่างง่ าย(Sample Random) โดยวิธีการจับ
ฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
2. ครู ศึกษาจากประชากรครู ที่ปฏิบตั ิการสอน ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
3. ผูป้ กครอง กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผปู้ กครองของ
นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยยกเว้นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและผูแ้ ทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน
7 คน
5. เครื อข่ายชุ มชน 5 เครื อข่าย กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใช้เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ฉบับที่ 1 การประเมิ น โครงการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ยน
ของนัก เรี ยนโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านสภาพแวดล้อม ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.75
ฉบับที่ 2 การประเมิ นโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัย
นาเข้า ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.91
ฉบับที่ 3 การประเมิ น โครงการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ยน
ของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.84
ฉบับที่ 4 การประเมินด้านผลผลิตเกี่ ยวกับ คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ “พลังประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.87
ฉบับที่ 5 การประเมิ นด้านผลผลิ ตเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.80
ฉบับที่ 6 การประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับ ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.75
ฉบับที่ 7 การประเมิ นด้า นผลผลิ ตเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการดาเนิ นงานโครงการพัฒนา
ทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.77
สรุ ปผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 สรุ ปผลได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความ
คิดเห็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่ มที่ ประเมิ นมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณา
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จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สู งสุ ด (  = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( = 3.94,  = 0.25) อยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 ด้านปั จจัยนาเข้า
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.41,  = 0.07)
คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความเพียงพอของ
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.64,  = 0.23) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
บริ หารจัดการ ( = 4.51,  = 0.27) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความพร้อมของบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (= 4.11,  = 0.41) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม การศึกษา 2560 ด้านกระบวนการตาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน
โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบตั ิและคุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด ได้คะแนน
เฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาจาแนกตามรายกลุ่มผูป้ ระเมินพบว่า กลุ่มครู มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.52, = 0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน
(  = 4.51, S.D.= 0.12) อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่ วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (  = 4.46, S.D.= 0.12) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 จาแนกเป็ น
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่ม
ที่ประเมิ นอยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า กลุ่ มครู มี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด (= 4.52,  = 0.11) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (  = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากัน 2 กลุ่มคือ
กลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มเครื อข่ายชุ ม (  = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านผลผลิ ต เกี่ ย วกับ
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พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตาม
กลุ่ มผูป้ ระเมิ น ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิ น พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.49, S.D. = 0.11) อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง (  = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย
โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.46,
S.D. = 0.16) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการ
มี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุ ทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มที่
ประเมิ นมี ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า
กลุ่มผูป้ กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.59, S.D. =
0.08) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน (  = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ กลุ่มครู (= 4.42,  = 0.25) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุก
กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สรุ ปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 ตามกลุ่ มผูป้ ระเมิ น
ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปั จจัยนาเข้าด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิ ต พบว่าทั้ง 4 ด้าน ทุกตัวชี้ วดั ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนรวม
เฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อภิปรายผล
การประเมิ นโครงการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่ อการมี รายได้ระหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ผูร้ ายงานมีประเด็น
สาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนโดย
ใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความ
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คิดเห็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่ มที่ ประเมิ นมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณา
จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สู งสุ ด (  = 4.04, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มครู ( = 3.94,  = 0.25)
อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ผลปรากฏเช่ นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน ได้มองเห็นสภาพปั ญหา ความต้องการจาเป็ นในการส่ งเสริ มทักษะ
อาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนให้กบั นักเรี ยน เนื่ องจากนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ส่ วนใหญ่ มี ฐานะยากจน การเรี ย นรู ้ ด้า นอาชี พ เพื่ อการหารายได้ระหว่า งเรี ย นจึ ง เป็ นสิ่ ง จาเป็ น
อย่างยิ่ง แต่ที่ผ่านมา โรงเรี ยนยังขาดการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ ไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการจัดทา
หลัก สู ต รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แนวทางการประกอบอาชี พ โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ป ระสานความร่ ว มมื อ กับ
หน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องให้เข้ามาเพิ่ม ศัก ยภาพในการจัดการศึ กษาวิชาชี พ นัก เรี ยนไม่ มีรายได้
ระหว่างเรี ยน นักเรี ยนกว่าครึ่ งของโรงเรี ยนเป็ นครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินให้ลูกมาเรี ยนมาก
นัก นักเรี ยนยังขาดทักษะในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ าย
ทั้ง นัก เรี ย นครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่า ยชุ ม ชน
โรงเรี ยนจึงได้ร่วมประชุ มทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ทั้งภาครั ฐและเอกชน ร่ วมกันกาหนดแนวทางและ
วิธีการส่ งเสริ มพัฒนาด้านทักษะอาชี พสาหรับนักเรี ยนเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรี ยนสามารถดูแล
ตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ และมี คุณภาพชี วิตที่ ดีพร้ อมสาหรับการเป็ นกาลังที่สาคัญ
ของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มีเป้ าหมายในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน และการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกของความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้ และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551 : 2)
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนสู่ โมเดล “ประเทศ
ไทย 4.0” ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลปั จจุบนั โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้ารักษาความสงบแห่ งชาติ (คสชฺ .) ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายพื้ น ฐานของการพัฒ นาชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เป็ นล าดับ แรก เพื่ อ ให้ ป ระชาชน “กิ น ดี อยู่ ดี
มีความสุ ข” ควบคู่กนั ไปตามภารกิจของรัฐบาลที่วา่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ขับเคลื่อนตาม
กลไก พลังประชารัฐ (วงศ์สถิต วิสุภี, 2560 : ออนไลน์) สอดคล้องกับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรี
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ลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่ าวว่า การมี อาชี พ เป็ นสิ่ งที่ สาคัญในวิถีชีวิตและ
การดารงชีพในปั จจุบนั เพราะอาชี พเป็ นการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชี พตนเองและครอบครัว และเป็ น
ฟั น เฟื องส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนส่ ง ผลถึ ง ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ของ
ประเทศชาติ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2561) ที่ให้ความสาคัญการเสริ มสร้างประสบการณ์
อาชี พของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ให้นกั เรี ยนได้สารวจรู ้ จกั และค้นพบตนเองและอาชี พเข้าสู่
โลกของการทางานตามสภาพจริ งในสถานประกอบการ แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเรี ยนรู ้ โลกของอาชี พสร้ าง
เสริ มประสบการณ์และพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทางาน สอดคล้องกับรายงานการประเมิน
โครงการของ ชุ ณนเกี ยรติ นันท์โภคินวงษ์ (2556 : 231) ซึ่ งประเมิ นโครงการส่ งเสริ มทักษะ
การทางานและสร้ างเจตคติ ที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พบว่า โครงการมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการ เพราะเป็ นโครงการที่
มุ่งพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการทางานที่ดี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ รวมทั้งมีเจตคติ
ที่ ดีต่ออาชี พ ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับ วิมล นาวารั ตน์ (2553) กล่ าวเกี่ ยวกับ การสร้ า ง
เครื อข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ วมทางด้ า นการจัด การศึ ก ษาไว้ว่ า การจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
มีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นที่สถานศึกษาต้องอาศัยการมีเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมทุก
ภาคส่ วน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ไม่จากัดอยูเ่ พียงแค่งบประมาณของแผ่นดินที่
ได้รับการจัดสรร สถานศึกษาสามารถระดมได้ทุกภาคส่ วน นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถระดมทั้ง
ความคิด สติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลังสมอง ของทุกองค์และชุ มชนในท้องถิ่นมาทาการพัฒนา
การศึกษาของชาติให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้สู่ความเป็ นสากลต่อไป และสอดคล้องกับศักดิ์ นิพน
สว่างวงศ์ (2557) กล่าวว่า การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือของสถานศึกษาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญใน
การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งจาเป็ นต้อ งอาศัย ความร่ วมมื อ จากภาคี ต่า งๆ จานวนมากและ
มีคุณภาพเพียงพอ มาช่ วยกันผลักดันการศึกษาในส่ วนที่ตนเอง สามารถกระทาได้ เครื อข่ายความ
ร่ วมมือเป็ นกลุ่ม หรื อองค์กร หรื อหน่ วยงาน หรื อบุคคล ที่ทางาน ในลักษณะคล้ายคลึ งกัน โดยมี
เป้ าหมายเดียวกัน มีความต้องการร่ วมกัน ดาเนิ นกิจกรรมที่เป็ นประเด็นปั ญหาร่ วม โดยเข้าร่ วมมือ
กันเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้ างพลังและความ
แข็งแกร่ งใน การผลักดันให้เกิดผลในการแก้ปัญหาร่ วมกันในอนาคต
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านปั จจัยนาเข้า
ตามความคิ ดเห็ นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 15
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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ที่ผลปรากฏเช่นนี้เป็ นเพราะว่า โรงเรี ยนมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทั้งผูบ้ ริ หาร ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ซึ่ งทุ กฝ่ ายทั้งบุ คคล กลุ่ ม
บุคคล หน่ วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประสานและให้ความร่ วมมือกันอย่าง
ต่อเนื่อง มีงบประมาณและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุ นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุ นโครงการเป็ นอย่างดี ทั้งการสนับสนุ นด้าน
งบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครี ยะ สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(ส.ส.ส.) และจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ เป็ นต้น
การสนับสนุนด้านบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้ความรู ้และเป็ นที่ปรึ กษาแนะนานักเรี ยนและ
ครู ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พ เช่ น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มนา
อินทรี ยบ์ า้ นหนองถ้วย สานักงานชลประทานระโนด สานักงานเกษตรอาเภอระโนด กลุ่มเลี้ยงปลาดุก
บ้านขาว กลุ่มปลาดุกร้าบ้านตะเครี ยะ ศูนย์การเรี ยนรู ้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
แหล่ งเรี ยนรู ้ ผ กั ออร์ แกนิ ก ชิ นวงศ์ฟ าร์ ม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ศู นย์เกษตรกรรมเกษตรเพื่ อ
สิ่ งแวดล้อมชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มร้อยลูกปั ด ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นต้น นอกจากนี้ ผปู ้ กครองและครู ยงั ให้การสนับสนุ นและประสานความร่ วมมือกันอย่างดีเช่ นกัน
รวมทั้งโรงเรี ยนมี การบริ หารจัดการที่ เป็ นระบบภายใต้การมี ส่วนร่ วมในการวางแผนและก าหนด
ขอบข่ายภาระงานอย่างชัดเจนครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการวางแผนดาเนิ นงานแต่
ละขั้นตอนเน้นการมี ส่วนร่ วมของบุ คลากรและผูเ้ กี่ ยวข้อง สอดคล้องกับ เสาวนี ย ์ เดื อนเด่น และ
คณะ (2557 อ้างถึงใน Putti J.M. : 1987) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นพื้นฐานของกิ จกรรมทุก
กิจกรรม กระบวนการตัดสิ นใจของกลุ่มจะเกิ ดการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กทุกคนในกลุ่ม ซึ่ งปั จจัย
ส าคัญของการมี ส่ วนร่ วมมี 4 ประการ คื อ 1) เป็ นความพยายามที่ เกี่ ย วข้องทางด้า นจิ ต ใจและ
ความรู ้สึก 2) เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ 3) เป็ นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
และ 4) เป็ นการพัฒนาการมี ส่วนร่ วม ซึ่ งคานึ งถึ งความสมดุ ล การมี ส่วนร่ วมที่ แท้จริ งกับการมี
ส่ วนร่ วมมากเกินไป สอดคล้องกับเมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต (2553 : 71) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้วา่
การเปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อกลุ่ มบุ ค คลเข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม ไม่ ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อ
ทางอ้อมใน ลักษณะของการรับรู ้ร่วมคิด ร่ วมทาร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมติดตาม ผลการเปิ ดโอกาสให้เข้า
ร่ วมกิจกรรม จะได้รับประโยชน์ในด้านการนาเอาความรู้ความสามารถ (talent) และทักษะ (skill)
ของคนใน องค์กรหรื อท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับ วันชัย
วัฒนศัก ดิ์ (2549) ที่ กล่ าวว่า การทางานแบบมี ส่ วนร่ วมนั้น ไม่ ว่า จะเป็ นระดับครอบครั วระดับ
โรงเรี ยน ระดับชุ มชน ระดับองค์กร หรื อระดับประเทศนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์
ปั จจุบนั เพราะจะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมเกิดความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership) และจะทาให้ผมู้ ี
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ส่ วนร่ วม หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นยินยอมปฏิ บตั ิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ
(Commitment) ได้อย่างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ และสอดคล้องกับ วิมล นาวารัตน์ (2553)
กล่าวเกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมทางด้านการจัดการศึกษาไว้วา่ การจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นที่สถานศึกษาต้องอาศัยการมีเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วมทุกภาคส่ วน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ไม่จากัดอยูเ่ พียงแค่งบประมาณของ
แผ่นดิ นที่ ไ ด้รับ การจัดสรร สถานศึ ก ษาสามารถระดมได้ทุ ก ภาคส่ วนสอดคล้องกับ กฤชฐา
พลตรี (2560 : บทคัดย่อ) ซึ่ งประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วย
ด้านประเมินสภาวะแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ตของโครงการ สรุ ปผลการ
ประเมินด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปาด้านปั จจัยนาเข้า โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนมี
ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน
การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และอาคารสถานที่
สาหรับดาเนิ นโครงการมีคุณภาพ มีความเพียงพอ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่
3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
3. ผลการประเมิ น โครงการพัฒ นาทั ก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยใช้ก ลยุท ธ์ “พลัง ประชารั ฐ ” โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2560
ด้านกระบวนการ ตามความคิ ดเห็ นของนักเรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ ประเมิน มีการปฏิบตั ิและคุณภาพ อยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ผลปรากฏเช่ นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารมีกลวิธีที่แยบยลในการดึ งความร่ วมมือของ
ผูเ้ กี่ ยวข้องจากทุกภาคส่ วน ครอบคลุ มองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุ มชน ในการพัฒนาการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านอาชีพมีรายได้ระหว่างเรี ยน สามารถดูแลตนเอง
และแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ ซึ่งโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมได้ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โดยนากระบวนการ
บริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมและกระบวนการบริ หารเชิ ง ระบบโดยใช้วงจรคุ ณภาพ(PDCA) เป็ นตัว
ขับเคลื่ อนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื อข่ายชุมชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมวางแผน มีการกาหนดบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนอย่างเหมาะสม มีการ
ประสานความร่ วมมื อกับหน่ วยงานและผูเ้ กี่ ยวข้องในการจัดกิ จกรรมอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ
ทั้งผูส้ นับสนุ นงบประมาณ แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่สอดคล้องกับทักษะอาชี พที่จดั และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน มีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนและปฏิทินที่ร่วมกันกาหนด
นอกจากนี้ มีการนิ เทศ กากับติ ดตามโครงการอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การ
ดาเนิ นงาน การประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ งพัฒนา รวมทั้งมีการเผยแพร่ ผลงานแก่ผปู ้ กครอง
ชุ ม ชน และผูเ้ กี่ ย วข้อง เพื่ อร่ วมชื่ นชมและร่ ว มพัฒนาต่ อไป โดยในกระบวนการดัง กล่ า วจะมี
ผู ้บ ริ ห ารเป็ นตัว จัก รส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นให้ กิ จ กรรมด าเนิ น การได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ งเครื อข่ายทุกฝ่ ายทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแรงร่ วมใจดาเนิ นงานจนสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ ชุ ณนเกี ยรติ นันท์โภคินวงษ์ (2556 : 231) ได้ประเมินโครงการ
ส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยน
บ้า นห้วยคุ อาเภอเวีย งแก่ น จัง หวัดเชี ยงราย มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมิ นด้านบริ บท ด้านปั จจัย
เบื้ องต้น ด้า นกระบวนการ และด้า นผลผลิ ตของโครงการ ผลการประเมิ นสรุ ป ได้ดังนี้ ผลการ
ประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับ
มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบริ บท มีผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผน มีผลการประเมิ นอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยพบว่าการประชุ มคณะทางานโครงการ เพื่อ
วางแผนปฏิบตั ิการ จัดทาแผนงาน และมอบหมายงาน มีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านการปรับปรุ งแก้ไข มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด โดยพบว่า นาผลการผลการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลโครงการฯมาปรับปรุ งวิธีการทางานให้เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชน มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับมากที่ สุ ด ด้านการด าเนิ นงาน มี ผลการประเมิ นในระดับมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับ ส านักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย (2551 : 82)
ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายสานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อขับเคลื่ อนการศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น 1) ประชา
สัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรู ปแบบเพื่ อให้ เครื อข่ายเข้าใจและมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษามากยิง่ ขึ้น 2) ให้ความสาคัญกับเครื อข่ายกาหนดระดับความสาคัญของ
ภาคีเครื อข่ายเพื่อประเมินผล การสร้ างเครื อข่ายการทางานของถานศึกษา 3) สร้างขวัญกาลังใจ
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ให้กบั ภาคีเครื อข่ายโดยการให้เกียรติยกย่องเชิ ดชูภาคีเครื อข่ายและ กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจกับหน่วยงานสถานศึกษาที่มีการประสานและร่ วมมือกับเครื อข่ายจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรี ยน 4) มีการจัดทาแผนและกาหนดกิจกรรมร่ วมกันพร้อมทั้งมีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่ วมมื อ การท างานร่ วมกันและก าหนดเป้ าหมายการท างานให้ชัดเจนทั้งในเชิ ง ปริ มาณและ
เชิ งคุณภาพ และ 5) ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมร่ วมกับภาคีเครื อข่ายเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตรร่ วมกับเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร
เป็ นต้น สอดคล้องกับ กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 3
มีวตั ถุประสงค์เพื่อโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L.
Stufflebeam ประกอบด้วยด้านประเมิน สภาวะแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของ
โครงการ สรุ ป ผลการประเมิ นด้า นกระบวนการ พบว่า ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปาด้านกระบวนการ
โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี การ
กาหนดวิธีการปฏิ บตั ิ งานชัดเจน และการดาเนิ นกิ จกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือการดาเนิ นกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้ า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายและค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือครู ผรู ้ ับผิดชอบนาผลการนิ เทศมา
ปรับปรุ งการดาเนิ นงาน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ สอดคล้องกับ ทวีผล แปงณี วงค์ (2558 : 194) การประเมินโครงการหารายได้ระหว่าง
เรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจาปี การงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาผลการดาเนิ นโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนนักศึ กษา และน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยใช้หลักการ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam มาเป็ นกรอบ
ในการประเมิน มีท้ งั หมด 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท (Context) ด้านปั จจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นักเรี ยน นักศึกษา
จานวน 165 คน ครู ที่ปรึ กษาโครงการ จานวน 14 คน รวม 179 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน ผลการวิจยั พบว่าระดับ
สภาพการดาเนิ นงานโครงการหารายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชี พเทิง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบริ บท มีสภาพการดาเนิ นงานอยู่ใน
ระดับมากที่ สุด ส่ วนด้านผลผลิ ต ด้านปั จจัยนาเข้า และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และ
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สอดคล้องกับ ประเสริ ฐ ศรี แก้ว (2551 : 289) ซึ่ งรายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
การท านาเพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยื น ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้า นอม
กง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขตมีวตั ถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมิน
ด้านบริ บทของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมิน
ด้านปั จจัยเบื้องต้น ของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
และประเมิ นด้านผลผลิ ตของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการท านาเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเพชรบูรณ์
เขต 1 โดยแหล่งข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรี ยน และผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยน
บ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี การศึกษา 2551 ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 7 คน คณะครู โรงเรี ยนบ้านอมกง จานวน 9 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 48 คน
และนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จานวน 48 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ
แบบสอบถามการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 3 ฉบับ ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการ
ส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็ นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.17) ด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ ม
ทักษะอาชี พการทานาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยน
บ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.29, S.D. = 0.16) ด้านกระบวนการของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.23)
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4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านผลผลิต ได้แก่
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรี ยน จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่ม
ที่ประเมิ นอยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า กลุ่ มครู มี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด (= 4.52,  = 0.11) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (  = 4.51, S.D. = 0.14) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากัน 2 กลุ่มคือ
กลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มเครื อข่ายชุ ม (  = 4.48, S.D. = 0.10) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ที่ผลปรากฏเช่นนี้เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครื อข่ายชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องมีการประชุ มวางแผนร่ วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน ตลอดจน
ผูบ้ ริ หารมี ก ารจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ ซ่ ึ ง ใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิ ล ป์ ที่ ลุ่ ม ลึ ก และแยบยลเพื่ อดึ ง เครื อข่ า ย
“พลัง ประชารั ฐ ” ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน และชุ ม ชนมาร่ ว มก าหนดทิ ศ ทาง แนวทาง แผนงาน
กระบวนการในการด าเนิ นงาน การควบคุ มตรวจสอบและเป้ าหมายที่ ชัด เจนสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสด มีการประชุ ม
ชี้ แจงทาความเข้าใจ ร่ วมกาหนดกิ จกรรมของโครงการ กาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งมีการนิ เทศกากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องเพื่อปรับปรุ ง
พัฒนา ในส่ วนของการปฏิบตั ิกิจกรรมนักเรี ยนก็เช่นเดียว มีการวางแผนและกาหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน ซึ่ ง เน้นให้นัก เรี ยนได้ล งมื อปฏิ บตั ิ เพื่ อให้เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษาทุกกิ จกรรม มีผปู ้ กครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และเครื อข่ายชุ มชน แนะนาให้
ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม มี เ ครื อ ข่ า ยพลัง ประชารั ฐ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนหลากหลายหน่ ว ยงานให้ ก าร
สนับสนุ นส่ งเสริ มด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุ คลากร เช่ น การสนับสนุ นงบประมาณ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะเครี ยะ จากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ(ส.ส.ส.) และจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ เป็ นต้น การสนับสนุน
ด้านบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้ความรู ้และเป็ นที่ปรึ กษาแนะนานักเรี ยนและครู ในการจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่ มนาอินทรี ยบ์ า้ น
หนองถ้วย สานักงานชลประทานระโนด สานักงานเกษตรอาเภอระโนด กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านขาว
และจากกลุ่มปลาดุ กร้ าบ้านตะเครี ยะ การศึกษาเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมจากศูนย์การเรี ยนรู ้ ปราชญ์ชาวบ้าน
บ้านโงกน้ า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง แหล่งเรี ยนรู ้ผกั ออร์ แกนิก ชินวงศ์ฟาร์ม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

237
ศูนย์เกษตรกรรมเกษตรเพื่ อสิ่ งแวดล้อมชุ ม ชนคี รีวง จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช กลุ่ ม ร้ อยลู ก ปั ด
ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นต้น ส่ งผลให้คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการ
มี รายได้ระหว่า งเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ย ะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 ประสบความสาเร็ จระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด สอดคล้องกับ
กลุ่มพัฒนาระบบงานแนะแนว สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561: 37-40) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยน หรื อการจัดการเรี ยนการสอน
เสริ ม ทัก ษะทางอาชี พ ในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 สู่ การปฏิ บตั ิให้มีประสิ ทธิ ภาพ นั้น ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทของ
ตนเอง และต้องประสานความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง ซึ่ งหน่วยงานทั้งระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา
มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนการสอนเสริ มทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน ตามความต้องการของตลาด สถานการณ์ แรงงานของประเทศ
สอดคล้องกับ วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2554 : 27) ที่ได้กล่าวถึ งการจัดการเชิ งกลยุทธ์ว่าเป็ นการ
ดาเนิ นงานที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ที่ลุ่มลึ กและแยบคายเพื่อกาหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน
กระบวนการในการดาเนิ นงาน การควบคุ ม ตรวจสอบ และเป้ าหมายที่ ชัดเจน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสด สอดคล้องกับ
วันชัย วัฒนศักดิ์ (2549) ได้กล่าวว่าการทางานแบบมีส่วนร่ วมพลังประชารัฐนั้น ไม่วา่ จะเป็ นระดับ
ครอบครัว ระดับโรงเรี ยน ระดับชุ มชน ระดับองค์กร หรื อระดับประเทศนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนทัศน์ปัจจุบนั เพราะจะช่ วยให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมเกิ ดความรู้สึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership) และ
จะทาให้ผมู ้ ีส่วนร่ วม หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นยินยอมปฏิบตั ิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลง
ยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤชฐา
พลตรี (2560 : บทคัดย่อ) เรื่ องการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้น
เปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 3 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมิ น
โครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model)ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วย
ด้านประเมิน สภาวะแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมิ นทุ ก ข้อ ด้า นผลผลิ ต พบว่ า ความคิ ดเห็ นของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ส อน และ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ในโรงเรี ย นบ้า นสั น ต้น เปาด้า นผลผลิ ต เกี่ ย วกับ ความ
สอดคล้องของวัตถุ ประสงค์ของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ย นโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีแนวทางในการประกอบอาชี พในอนาคต มีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่สุด รองลงมา คือนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการทางานค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือนักเรี ยนมีความเข้าใจใน
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กระบวนการท างานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเมื่ อประเมิ นเป็ นรายข้อตามเกณฑ์ค่า เฉลี่ ย ที่ 3.51
พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้าน ส่ วนผลิตในเรื่ องของทักษะการทางานร่ วมกันพบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทักษะการปฏิ บตั ิตามแผนมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ทักษะการประเมินผลและปรับ ปรุ งงาน และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ชุ ณนเกี ยรติ นันท์
โภคินวงษ์ (2556 : 231) รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดี
ต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของ
โครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย ผลการประเมินสรุ ปได้ดงั นี้ ผลการประเมิน
โครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบริ บท มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิ ต และด้านกระบวนการดาเนิ นงาน
มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ตามลาดับด้านบริ บทในภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมาก
ที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ด้านผลผลิ ตในภาพรวม มีการปฏิ บตั ิในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ โรงเรี ยนดาเนิ นการจัดกิ จกรรมของ
โครงการบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และระยะเวลาที่กาหนด มีผลสาเร็ จในระดับ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ครู จ ัดการเรี ย นการสอนบู ร ณาการหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีผลสาเร็ จในระดับมากที่สุด และนักเรี ยนร้อยละ 90 มีทกั ษะการทางาน ทักษะอาชี พ จากกิจกรรม
ของโครงการและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ได้มีผลสาเร็ จในระดับมากที่สุด
4.2 ผลการประเมินผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ใ นการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้ร ะหว่ า งเรี ย น จ าแนกตามกลุ่ ม ผู ้ป ระเมิ น
ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
ที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.49, S.D. = 0.11) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง (  = 4.48, S.D. = 0.13) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยโดยทั้งสองกลุ่มที่
ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ครู ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอน โดย
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ Active Learning
ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและ
ด้านนักเรี ยน
มากยิ่งขึ้ น เพื่อให้นกั เรี ยนมี ทกั ษะในการคิ ดวิเคราะห์ วางแผนการทางานและการแก้ปัญญาเป็ น
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ระบบ มีสมรรถนะตามประเภทวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพที่ตนสนใจ ซึ่ งในการจัดกิจกรรมของครู เปิ ด
โอการให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนกิ จกรรมทุ กขั้นตอน นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกัน
รั บผิ ดชอบร่ วมกัน รวมทั้งครู ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ท ักษะอาชี พที่ ให้ นักเรี ยนได้วิ เคราะห์
สังเคราะห์จากการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อมาพัฒนากิจกรรมทักษะอาชี พของตนเอง โดยทุกกิจกรรมครู จะ
ั ญา
ทาหน้าที่เป็ นเพียงที่ ปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี้ ยงอย่างใกล้ชิดซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของ สุ กญ
แช่มช้อย และชญาพิมพ์ อุตสาโห (2555) ศึกษาปั จจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบอาชี พของโรงเรี ยนถนอมราษฎร์ บารุ ง สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสาเร็ จ ได้แก่ 1.1) วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารที่มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทของ
ผูเ้ รี ยน 1.2) การเชื่ อมโยงความรู ้จากครู สู่นกั เรี ยน 1.3) เครื อข่ายองค์กรภายนอก และ 2) เงื่อนไขที่
ส่ งผลต่อความสาเร็ จได้แก่ 2.1) การกาหนดนโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและ
บริ บทของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา 2.2) ความทุ่มเทเสี ยสละของครู ในโรงเรี ยนที่ ตอ้ งการให้เด็ก
สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้มีคุณภาพชี วิตที่ดี และ 2.3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานทางการศึกษาอื่น
สอดคล้องกับ กลุ่มพัฒนาระบบงานแนะแนว สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561 : 3740) ได้ก ล่ า วถึ งปั จจัย ที่ ส นับ สนุ นการพัฒนาทัก ษะอาชี พ เพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ย นหรื อการ
จัดการเรี ยนการสอนเสริ มทักษะทางอาชีพในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 สู่ การปฏิ บตั ิ ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทของตนเอง และต้องประสานความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง ซึ่ งหน่ วยงานทั้งระดับท้องถิ่ น
และสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนการสอนเสริ มทักษะ
อาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพของผูเ้ รี ย นตามความต้อ งการของตลาด โดยได้ส รุ ป
บทบาทของครู ไว้ว่า การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสารวจรู้ จกั ตนเอง จัดหาสารสนเทศเกี่ ยวกับอาชี พ
ให้คาปรึ กษานักเรี ยน ร่ วมกับผูป้ กครองหาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอาชี พ กากับดูแลสนับสนุ นด้านแหล่ง
เรี ยนรู ้แหล่งฝึ กประสบการณ์ดา้ นอาชี พ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน เป็ นต้น
สอดคล้องกับ นันทวัน จันทร์ ก ลิ่ น (2557 : 27) กล่ า วว่า การเรี ย นรู ้ เพื่ อสร้ า งทัก ษะการท างาน
สาหรับเยาวชนคนรุ่ นใหม่เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นที่ครู ตอ้ งได้รับพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพชี วิตใน
ด้านทักษะชี วิตที่ ดี ทักษะชี วิตจะช่ วยให้คนเรารู ้ จกั เจตคติ และทัก ษะ ซึ่ งจะสามารถจัดการกับ
ปั ญหารอบๆตัว ให้อยู่รอดในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข โดยเรี ยน
ตามพัฒนาการของ สมอง ครู จะต้องเรี ยนรู้วิธีการออกแบบการเรี ยนรู้แบบ PBL ให้แก่ศิษย์แต่ละ
กลุ่ มอายุและตามพัฒนาการของสมองเด็ก แต่ล ะคน ทักษะที่ สาคัญดัง กล่ า วประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรั บตัว การริ เริ่ ม สร้ างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสัง คมข้า ม
วัฒนธรรม การเป็ นผูส้ ร้ างหรื อผูผ้ ลิ ต ภาวะผูน้ า และความรั บผิดชอบ และสอดคล้องกับ ผูช้ ่ วย
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ศาสตราจารย์ ดร.จรี ลกั ษณ์ รัตนาพันธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่าการมีอาชีพเป็ นสิ่ งที่สาคัญใน
วิถี ชี วิ ต และการด ารงชี พ ในปั จ จุ บ ัน เพราะอาชี พ เป็ นการสร้ า งรายได้เ พื่ อ เลี้ ย งชี พ ตนเองและ
ครอบครัว อาชี พก่อให้เกิดผลผลิตและการบริ การ ซึ่ งสนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและ
ที่สาคัญคือ อาชี พมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติความสาคัญของอาชีพจึงเป็ นฟันเฟื อง
สาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต เศรษฐกิ จชุ มชนส่ งผลถึ งความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ
โดยการจัดการเรี ยนรู ้ อาชี พที่ สถานศึกษาจัดขึ้ นนั้น จะมีการให้ผูเ้ รี ยนได้เยี่ยมชมหรื อสังเกตการ
ปฏิบตั ิจากผูร้ ู ้ผชู ้ านาญในแต่ละสาขาอาชีพที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร การจัดประสบการณ์ในลักษณะ
นี้ นิ ย มเชิ ญ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นชุ ม ชนเป็ นวิ ท ยากรพิ เ ศษให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผูเ้ รี ย นซึ่ งอาจเป็ น
ผู้ป กครองนัก เรี ย นหรื อ บุ ค คลในชุ ม ชน การจัด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ ล ัก ษณะนี้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผูป้ กครองกับครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สอดคล้องกับ ฮาร์ เกรฟ (Hargrave
: 2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานกับนักเรี ยน เกรด 6 ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยโครงงานจะช่ วยกระตุ ้นนัก เรี ย นให้ป ระสบความส าเร็ จในการทางานได้
เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานมีรูปแบบการเรี ยนรู้ที่ หลากหลาย และพัฒนาความสามารถ
ในการทางานของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทาให้การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงาน
ส่ งผลให้เกิดผลสาเร็ จในเชิงบวกกับนักเรี ยน โดยผ่านกิจกรรมที่นกั เรี ยนจะเรี ยนรู ้ ได้เสนอปั ญหาที่
นักเรี ยนสนใจจะทา และเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการการทางาน ได้พฒั นาความคิดและการปรับปรุ งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ ความเป็ นจริ งภายนอกได้ สอดคล้องกับ คริ สติน จอย
แบแซม (Christine Joy Basham : 2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการแนะแนว อาชีพในปั จจุบนั
สาหรับนักเรี ยนเกรด 13 ว่ามีประโยชน์สาหรับนักเรี ยนหรื อไม่ ในช่วง ระหว่างที่รอการตัดสิ นใจใน
การเลือกแนวทางการศึกษาของนักเรี ยน โดยมีการศึกษาหลักสู ตรเกี่ ยวกับ การให้คาปรึ กษาแนะ
แนวด้านอาชีพ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการตรวจสอบ และพิจารณา
คุณสมบัติของวิชาชี พ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนต้องการการให้คาปรึ กษา คาแนะนา เพื่อที่จะทา
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับอาชี พ และสิ่ งที่นกั เรี ยนและผูป้ กครองควรได้รับการพิจารณาเป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ของการศึ ก ษาอาชี พ ใด ๆ โดยมี ผูป้ กครองเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการอาชี พ และควรให้
ความสาคัญกับครู ที่ปรึ กษาและการจัดการบริ หารหลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิ ต เกี่ ยวกับทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.46,
S.D. = 0.16) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มครู (= 4.41,  = 0.22) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
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ที่ผลปรากฏเช่ นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครื อข่ายชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประชุมวางแผนร่ วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน และ
ก าหนดกรอบกิ จกรรมได้ส อดคล้องกับ ความต้องการของนัก เรี ย น โดยเฉพาะกิ จกรรมในการ
ส่ งเสริ มทักษะอาชี พตรงกับความต้องการของนักเรี ยนส่ งผลให้นักเรี ยนมี ทกั ษะและสามารถนา
ความรู ้ และทักษะวิชาชี พที่จดั ให้ต่อยอดเป็ นอาชี พเสริ มของตนเองและครอบครั ว ทาให้มีรายได้
ระหว่างเรี ยนแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ นอกจากนี้ กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พที่จดั สามารถฝึ ก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ทาให้นกั เรี ยนมีพ้ืนฐานสาหรับ
การเลือกศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับ หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ น
ความสามารถในการรั บและส่ งสาร มี วฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ ายทอดความคิ ด ความรู ้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสัง คม รวมทั้ง การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ ตนเองและสั ง คม 2)
ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้ างสรรค์ คิด
อย่างมี วิ จารณญาณ และคิ ดเป็ นระบบ เพื่ อนาไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ หรื อสารสนเทศเพื่ อการ
ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและสั ง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาเป็ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุ ปสรรคต่างๆ ที่ เผชิ ญได้อย่างถู กต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการ
ตัด สิ น ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ตนเอง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตเป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคลการจัดการปั ญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู ้ จกั หลี ก เลี่ ยงพฤติ กรรมไม่ พึง ประสงค์ที่ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่ น 5) ความสามารถใน
การใช้เ ทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อ กและใช้เ ทคโนโลยี ด้า นต่ า ง ๆ และมี ท ัก ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เ พื่ อ การพัฒ นาตนเองและสั ง คมในด้า นการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร
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การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ถู กต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551 : 6-7) สอดคล้องกับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรี ลกั ษณ์ รัตนาพันธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับ “อาชี พ” เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาในการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนที่จะเลือกการประกอบ
อาชี พของตนเองต่อไปในอนาคต โดยได้สรุ ปความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ การอาชี พที่มีต่อ
ผูเ้ รี ยน ดังนี้ 1) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของอาชีพ ทาให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
อาชี พต่าง ๆ ที่มีอยูโ่ ดยเฉพาะอาชี พในชุมชน 2) ทาให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ตนเองในด้านของความสามารถ
และความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 3) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะพื้นฐานในการทางาน ได้แก่
มีทกั ษะในการทางาน มีทกั ษะในการจัดการ การแก้ปัญหา การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ และ 4) ทาให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมที่จาเป็ นต้องใช้ในการประกอบอาชี พ ได้แก่
มีความซื่ อสัตย์ มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ โรงเรี ยน
สามัคคีวิทยาคม (ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยนว่า เป็ นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ ง
ในการเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ที่ นั ก เรี ยนมัธ ยมธรรมดาไม่ ส ามารถเสาะหาได้ ใ นรั้ วโรงเรี ยน
ในขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงิ นของผูป้ กครองได้ในระดับหนึ่ง และสอดคล้อง
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ออนไลน์) ซึ่ งส่ งเสริ มการสอนวิชาอาชีพอิสระ
จะเป็ นการปลูกฝังให้เด็กเป็ นนายของตนเอง ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้าง แต่เป็ น เจ้าของกิจการ เล็กบ้างใหญ่
บ้างตามกาลัง ในการทาจริ งควรรวมกันเป็ นกลุ่มจะได้รู้จกั การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ดว้ ย ซึ่ งเป็ น
วิธีการสอนวิชาชี พอิสระนั้นโรงเรี ยนจะต้องปล่อยให้กิจการเป็ นของเด็กเอง โดยมีครู เป็ นผูค้ อย
ดู แล แนะนา ไม่ใช่ เป็ นธุ รกิ จของโรงเรี ยน ซึ่ งจะทาให้เด็ก ไม่มีค วามรู ้ สึกเป็ นเจ้าของขาดความ
กระตือรื อร้ น และคิ ดไม่เป็ นว่า การทามาหากิ นเป็ นอย่า งไร อย่างไรก็ตามการสอนวิช าอาชี พ
ไม่จาเป็ นต้องงดการสอน วิชาการการสอนวิชาการเท่าเดิ ม แต่การสอนวิชาอาชี พเป็ นส่ วนเสริ ม
ซึ่ งแม้เด็กจะมุ่งเรี ยนต่อ ก็ไม่ถือเป็ นเรื่ อง เสี ยหาย กลับเป็ นการปลูกฝัง คุณธรรมให้มีความซื่ อสัตย์
ขยัน อดทน และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ สอดคล้องกับ สมิท (Smith : 1994) ได้ศึกษาผลจากวิธีการ
สอนที่มีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการสอนแบบ
บรรยาย กลุ่มที่สองได้รับการสอน แบบให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และกลุ่มที่สามได้รับการสอน
แบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบให้ลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและ
ให้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบทั้งบรรยายและให้ลงมือปฏิบตั ิด้วย
ตนเองสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย สอดคล้องกับ กินส์เบิร์ก (Ginzberg. : 1996)
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ได้กล่าวถึงการประเมินและพัฒนาทักษะนี้ จะมีประสิ ทธิภาพที่สุดในข่วงอายุ ระหว่าง 13-15 ปี เด็ก
จะสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ และพิ จารณาเลื อกอาชี พได้ ตลอดจนสามารถ
ประเมิ น ความสนใจและความสามารถของตนเองว่า ตนควรเลื อ กอาชี พ ใด ยิ่ ง ไปกว่า นั้น การ
เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านนี้ บุคคลจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ช้ นั ประถม (หรื ออนุบาล) ไปจนถึง
ม. ๖ และมหาวิทยาลัย รวมถึงตลอดชีวิต โดยรู ปแบบการ เรี ยนจะจัดให้เหมาะสมตามพัฒนาการ
ของสมอง ครู จะต้องเรี ยนรู้ วิธีการออกแบบการเรี ยนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ให้แก่
บุคคลแต่ละกลุ่มอายุและตามพัฒนาการของสมองแต่ละคน เพราะทักษะกลุ่มนี้ ใช้รูปแบบวิธีการ
สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ละบุคคลจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ครู ตอ้ งทางานหนักใน
การคิดค้นหาวิธีออกแบบการเรี ยนรู้วธิ ีกระตุน้ และอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ของเด็ก
4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อการ
มี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุ ทธ์ “พลังประชารั ฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 5 กลุ่มที่
ประเมิ นมี ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาตามกลุ่ มที่ ประเมิ น พบว่า
กลุ่มผูป้ กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.59, S.D. =
0.08) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายชุ มชน (  = 4.51, S.D. = 0.19) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ กลุ่มครู (= 4.42,  = 0.25) อยูใ่ นระดับมาก โดยทุก
กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เครื อข่ายชุ มชน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย มีให้ความสาคัญ ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่อนโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาทักษะอาชี พเพื่ อการมี รายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน การร่ วมก าหนดกรอบกิ จกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ตลอดจนผูบ้ ริ หารมีกลยุทธ์ที่แยบยลและใช้ท้ งั ศาสตร์ และ
ศิ ลป์ ที่ ลุ่ มลึ ก ในการดึ งเครื อข่ าย “พลังประชารั ฐ” ทั้งภาครั ฐ เอกชน และชุ มชน เข้ามามี ส่ วนร่ วม
ในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการให้
ความรู้และเป็ นที่ปรึ กษาแนะนานักเรี ยนและครู ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พ นอกจากนี้ ครู
ยังมีการปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอน จากบทบาทที่เป็ นผูส้ อน (Teacher) แบบPassive Learning
เป็ นการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทางการจัดทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชี พและด้านนักเรี ยนให้มีทกั ษะและสมรรถนะตามประเภทวิชาชี พ และ
สาขาวิช าชี พ ที่ นักเรี ย นสนใจตรงกับ ความต้องการของนัก เรี ย นและผูป้ กครองที่ ส ามารถท าให้
นักเรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยนแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อีกทางหนึ่ ง ส่ งผลให้โครงการพัฒนาทักษะ
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อาชี พเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ประสบความสาเร็ จ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด สอดคล้องกับ บลูม (พิสมัย
แก้วทาสี , 2551 : 61; อ้างอิงจาก Bloom. 1976 : 72-74) ที่ กล่ าวว่า ถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทา
กิ จกรรมที่ ตนต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่ นอนว่านักเรี ยนทุ กคนได้เตรี ยมใจส าหรั บกิ จกรรมที่
ตนเลือกนั้นด้วย ความกระตือรื อร้นพร้อมทั้งความมัน่ ใจเราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความ
พร้อมด้านจิตใจได้ชดั เจน จากการปฏิบตั ิของนักเรี ยนต่องานที่เป็ นวิชาบังคับกับวิชาเลือกจากสิ่ งนอก
โรงเรี ยนที่ นกั เรี ยนอยากเรี ยน เช่ น การขับรถยนต์ ดนตรี บางชนิ ดเกมหรื ออะไรบางอย่างที่ นกั เรี ยน
อาสาสมัครและตัดสิ นใจได้โดยเสรี ในการเรี ยนการมีความกระตือรื อร้ น และความสนใจเมื่ อเริ่ ม
เรี ยนจะทาให้นกั เรี ยนเรี ยนได้เร็ วและประสบความสาเร็ จสู ง สอดคล้องกับบาร์ นาร์ ด (วนิ ดา
ไหมพรม 2557 : 38 อ้างถึงใน Barnard. 1972 : 142) ได้กล่าวถึงสิ่ งจูงใจที่หน่วยงาน หรื อผูบ้ ริ หาร
หน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความพึงพอใจในการทางานไว้ 3 ประการ
ได้แก่ 1) สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่ งของที่ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ นการตอบแทน เป็ นการชดเชย
หรื อเป็ นรางวัล 2) งานนั้นต้องสามารถวางแผนและวัดความสาเร็ จได้โดยใช้ระบบการทางาน
และการควบคุมที่มีประสิ ทธิผล และ 3) เพือ่ ให้ผลในการสร้างสิ่ งจูงใจในเป้ าหมายของงาน จะต้อง
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 3.1 คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย 3.2 มีผลงานกลับมาให้ผทู้ าทราบ
โดยตรง 3.3 งานนั้นเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา และ 3.4 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้ สอดคล้องกับ
ประเสริ ฐ ศรี แก้ว (2551 : 289) ได้รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ
การพัฒนา อย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิ ตของโครงการส่ งเสริ ม
ทักษะอาชี พ การท านาเพื่อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยน
บ้านอมกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู โรงเรี ยนบ้านอมกง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก ( X = 4.32, S.D. = 0.26) ด้านผลผลิตของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านอมกง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.22)
4.3 ระดับความคิ ดเห็ นในประเด็นด้านผลผลิ ตของโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พการทานาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านอมกง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยนโรงเรี ยน บ้านอมกง สานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.21) สอดคล้อง
กฤชฐา พลตรี (2560 : บทคัดย่อ) ซึ่ งประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชี พนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
สันต้นเปา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 ผลการประเมิน พบว่า
ด้านผลผลิ ตเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยนต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นเปา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การดาเนิ นกิ จกรรมการทาขนมไทยส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะ
อาชี พของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมา คือการดาเนิ นกิ จกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยนและค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือการดาเนิ นกิจกรรมการ
จักสานส่ งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยน และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อโครงการส่ งเสริ ม
ทัก ษะอาชี พ นัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นสั นต้นเปา สัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุ ณนเกียรติ
นันท์โภคินวงษ์ (2556 : 231) ประเมินโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้างเจตคติที่ดีต่อ
อาชี พ สุ จริ ตตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวีย งแก่ น จัง หวัดเชี ย งราย
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่ งเสริ มทักษะการทางานและสร้ างเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต
ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนบ้านห้วยคุ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ครู จดั กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุ มชน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมาคื อ พบว่า ครู จดั การเรี ย นการสอนบู รณาการหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และ
โรงเรี ย นดาเนิ น การจัดกิ จกรรมของโครงการบรรลุ ผ ลส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลาที่กาหนด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่ วนรายการที่มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ
โรงเรี ยนได้รับงบประมาณจากการจัดโครงการตามเป้ าหมายที่ กาหนด มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญในการรวมพลังประชารัฐ ทั้งภาครั ฐ เอกชน และ
ชุมชน มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
1.2 โรงเรี ยนควรให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้ างความตระหนักให้แก่ นกั เรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชน เครื อข่ายชุ มชน ถึงความสาคัญในการ
พัฒนาพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของ
ทุ กฝ่ าย เพราะจะส่ ง ผลให้นัก เรี ยนมี รายได้ระหว่า งเรี ย น สามารถดู แลตนเองและแบ่ง เบาภาระ
ครอบครัวได้
1.3 การดาเนิ นกิ จกรรมควรดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ และควรประเมินผล
ผลิ ตด้านทักษะอาชี พของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อดูการพัฒนาและเสริ มแรงสร้ างขวัญกาลังใจ
ตลอดจนแนวโน้มในการต่อยอดเพื่อเป็ นอาชีพในโอกาสต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึ ก ษาปั จ จัย หรื อ องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ร ายได้
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน เช่น ด้านการตลาด การบรรจุหีบห่ อที่สวยงามและมีมาตรฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
2.2 ควรศึกษาทักษะอาชี พของท้องถิ่ นหรื อชุ มชนดั้งเดิ มเพื่ออนุ รักษ์ไว้และพัฒนาสู่
ความเป็ นสากลหรื อสิ นค้าโอทอป
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