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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรีย นโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลั ยการอาชีพ บ้านตาก 2) สร้างรูปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) ทดลองใช้
รูป แบบการพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน วิท ยาลั ยการอาชี พ
บ้านตาก 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้ านตาก ดาเนินการวิจัย เป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 33 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้าน
รูปแบบ จานวน 18 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ มผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 9 คน
รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ได้มา
โดยการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบด้วยการดาเนินการตามโครงการ
จานวน 5 โครงการ กาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง
เดือนเมษายน 2562 ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม และแบบรายงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ เรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นตาก สรุ ป ได้ ว่ า ควรก าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ควรมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียน ควรกาหนดขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และควรมีคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน

ข
2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒ นาสมรรถนะ
วิช าชี พ ของผู้ เรี ย น 2) กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรี ย น 3) ขอบข่ ายการพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือน เมษายน 2562
ทดลองใช้ด้ว ยโครงการ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒ นาและบริการ
วิช าการและวิช าชี พ ร่ ว มกับ ชุ มชน 2) โครงการศึ กษาดู งานในแหล่ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการในชุมชน 3) โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) โครงการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย น 5) โครงการส่ งเสริม และ
สนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนดี และเป็นต้นแบบของชุมชน ผลการทดลองพบว่า 1) ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 5 โครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินตนเองของ
ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบเกี่ยวกับ สมรรถนะวิช าชีพของผู้เรียน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า
4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
บ้ านตาก เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะวิช าชี พ ของผู้ เรีย นโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.2 ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดย
การมีส่ วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็ น โดยเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก
4.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของชุ ม ชนต่ อ คุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
การอาชีพบ้านตาก หลังการใช้รูปแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลสัม ฤทธิ์ท างเรีย นของผู้เรีย นจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน
ปีการศึกษา 2561 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2560
4.5 ผลจากการดาเนินงานตามรูปแบบ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียน
เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ในระดับภาค ระดับชาติ
คำสำคัญ : รูปแบบ / การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน / การมีส่วนร่วมของชุมชน

