
บทที ่1 

บทน ำ 

 

การพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 นัน้ให้

ความส าคญักบัการพฒันาคนใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยนอ้มนาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือใหก้ารพฒันา ประเทศเป็นไปอย่างสมดลุและยั่งยืน การศกึษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน

การพฒันาคนใหพ้รอ้มรบัตอ่การเปล่ียนแปลง โดยสว่นของการอาชีวศกึษานัน้เป็นการศกึษาเพ่ือ

ผลิตและพฒันากาลงัคนในดา้นวิชาชีพ ตัง้แตร่ะดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยนาความรูท้ัง้ท่ีเป็นสากลและภมูิปัญญาไทยมา

พฒันาผูร้บัการศกึษาใหมี้ความรูค้วามสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป

ประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบตัิ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้   

จากขอ้เสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของส านกังาน

เลขาธิการสภาการศกึษา (2553) ไดก้ าหนดวิสยัทศันส์าหรบัการปฏิรูปการศกึษาครัง้นีว้า่ คนไทยได้

เรียนรูต้ลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ มุง่เนน้การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา การเพิ่มโอกาส

ทางการศกึษาและเรียนรู ้และสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น เพ่ือใหค้นไทยทกุคนไดเ้รียนรู้

ตลอดชีวิต ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั อยา่งมีคณุภาพในทกุระดบัและประเภท

การศกึษา การอาชีวศกึษาจึงมีบทบาทส าคญัในการผลิตและพฒันาก าลงัคนใหก้บัประเทศ โดยเห็น

ไดจ้ากวิสยัทศันก์ารปฏิรูปการศกึษานัน้น ามาสูย่ทุธศาสตรก์ารผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศ

ในชว่งการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีการก าหนดเปา้หมายในปี 2556 ไวด้งันี ้ 1) กรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาติ และมีการพฒันาระบบการผลิตและพฒันากาลงัคนตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิ  2) การจดัตัง้สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพเพ่ือการรบัรองสมรรถนะความรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบตังิานตามมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพ  3) ขยายการศกึษาระบบทวิภาคี สหกิจศกึษา และการ

ฝึกงานใหม้ากขึน้  4) สดัสว่นผูเ้รียนอาชีวศกึษาเพิ่มขึน้ และ 5) กาลงัแรงงานท่ีมีการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาขึน้ไปเพิ่มขึน้ และมีสมรรถนะตามวิชาชีพตามมาตรฐาน จากประเดน็ทัง้ 5 ประการ 

สอดคลอ้งกบัการอาชีวศกึษามาตรา 4  ซึ่งบญัญัตวิา่ “เป็นกระบวนการศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันา
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ก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี” โดยกฎหมายยงัมีการเปิดให้

การอาชีวศกึษาเป็นการจดัการศกึษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาตแิละความตอ้งการตลาด เพ่ือเป็นการยกระดบัการศกึษาวิชาชีพใหส้งูขึน้ จนสามารถน าไป

ประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบตัิ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้( อนชุยั รามวรงักรู ,2557 : 1) 

นอกจากนีก้ารจดัการอาชีวศกึษาในชว่งการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสองนีย้งัเป็น

ชว่งเวลาท่ีส าคญัในการผลิตและพฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณก์ารเคล่ือนยา้ยแรงงาน

เสรีในภมูิภาค อาเซียน ตามกรอบความรว่มมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดว้ย สาหรบัยทุธศาสตร์

การผลิตและพฒันากาลงัคนท่ีส าคญั ยทุธศาสตรห์นึ่งท่ีจะทาใหก้ารพฒันาและผลิตกาลงัคนเป็นไป

ตามวิสยัทศันแ์ละเปา้หมายท่ีวางไว ้คือ ยทุธศาสตรท่ี์ 3: เรง่ผลิตและพฒันากาลงัคนดา้น

อาชีวศกึษา ทัง้การปรบักระบวนทศันก์ารศกึษา ใหค้วามส าคญักบัการศกึษาเพ่ืออาชีพและสง่เสรมิ

คา่นิยมดา้นการอาชีวศกึษา เพ่ือผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพและทกัษะในสาขาอาชีพตา่ง ๆ เขา้สู่

ตลาดแรงงาน รวมทัง้การพฒันาระบบเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณต์ามมาตรฐานสมรรถนะ

ดว้ย การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณนี์ ้จะท าใหผู้ท่ี้มีประสบการณใ์นการท างานแลว้จนมี

ความช านาญ เช่ียวชาญ แตไ่มมี่คณุวฒุิทางการศกึษา ไดท้  าการประเมินเทียบโอนความรูแ้ละ

ประสบการณจ์ากการท างานเป็นคณุวฒุิวิชาชีพ เพ่ือใชใ้นการศกึษาในระบบ หรือใชเ้ทียบระดบั

เงินเดือน และเพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศกึษาน าความรูแ้ละประสบการณม์าท าการประเมิน

เทียบโอนเขา้สู่หนว่ยกิต เป็นการยอมรบัความรูแ้ละประสบการณใ์หเ้ป็นสว่นหนึ่งของผลการเรียน

ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) `

(ธนกร บตุรมั่น, 2253 : 2) 

วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี  จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สนองความตอ้งการของตลอดแรงงานเป็นไปตาม

นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ในการเพิ่มปรมิาณ

ผูเ้รียนในหลายรูปแบบและวิธีการ  ทัง้ในการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ระบบทวิภาคี  นอกจากนีว้ิทยาลยัฯ ไดก้ารจดัการเรียนสอนนกัศกึษากลุม่แรงงานท่ีท างานในสถาน

ประกอบการและมีความรูแ้ละประสบการณท์ างานแตไ่ม่มีโอกาสในการพฒันาตนเองในดา้นวฒุิ

การศกึษา เพ่ือการเจริญเติบโตกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  วิทยาลยัสารพดัช่างจงึไดเ้ปิดการเรียนการ
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สอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ ใชเ่วลาในการเรียนวนัเสาร ์– อาทิตย์

โดยเปิดเรียนจ านวน 4 สาขาวิชา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)ประกอบดว้ย 

สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

จดัใหมี้ระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูท่ี้เรียนจากสถาบนัการศกึษาอ่ืน  และระบบการเทียบโอน

ความรูแ้ละประสบการณง์านอาชีพ  วิทยาลยัฯ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตัง้แตปี่การศกึษา

2550  จนถึงปัจจบุนั มีการพฒันา ปรบัปรุงมาโดยตลอด การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือตอ้งการทราบระดบัการ

ปฏิบตัิ ระดบัความเหมาะสมของการด าเนินงานโครงการการจดัการเรียนการสอนกลุ่มนกัศกึษา

เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ และน าผลไปปรบัปรุงและพฒันาโครงการตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

 ในการศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบรบิท ไดแ้ก่ วตัถปุระสงค ์และบริบททั่วไปของโครงการ 

2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการด าเนินงาน เอกสาร 

และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัสตูรการเรียนการสอน ครูผูส้อน นกัศกึษา อปุกรณท่ี์สนบัสนนุการเรียน

การสอน 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การประเมิน

เบือ้งตน้  การเทียบโอนผลการเรียนรู ้การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ การจดัการเรียนการ

สอน และการวดัผลและประเมินผล 

  4. เพ่ือประเมินคณุภาพของนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษา ไดแ้ก่ คณุลกัษณะทั่วไปของผูส้  าเรจ็

การศกึษา และคณุลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้  าเรจ็การศกึษา 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นประชากร  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุม่ประชากรดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ี 

ระหวา่งปีการศกึษา 2559-2560  จ  านวน 16 คน ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั 3 คน 

ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการ ผูแ้ทนฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ ผูแ้ทนฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา 

ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ จ  านวน 4 คน และผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 คน 
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1.2 ครูผูส้อน หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชา 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัสารพดัชา่ง

กาญจนบรุี 

1.3 นกัศกึษาปัจจบุนั เป็นนกัศกึษากลุม่เรียนเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ สาขาวิชา

เทคนิคยานยนต ์และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี ปีการศกึษา 2561 

1.4 ผูส้  าเรจ็การศกึษา เป็นนกัศกึษากลุม่เรียนเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

วิชาชีพหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัสารพดัช่างกาญจนบรุี  ปีการศกึษา 

2559 – 2560 

1.5 ผูป้ระกอบการหรือหนว่ยงานตน้สงักดัของนกัศกึษาปัจจบุนัและผูส้  าเรจ็การศกึษา 

2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา  ในการวิจยัครัง้นีมุ้ง่ประเมินโครงการการจดัการเรียนการสอน 

นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี โดยใช้

รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินดา้นตา่ง ๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การประเมินบรบิท (Context Evaluation) 

2. การประเมินปัจจยัเบือ้งตน้ (Input Evaluation) 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ประโยชนท์ีไ่ด้จำกกำรวิจัย 

1. ผลจากการวิจยัท าใหท้ราบถึงคณุภาพในดา้นตา่ง ๆ ของการด าเนินงานโครงการการ 

จดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยัสารพดัชา่ง

กาญจนบรุี  

2. ผลการวิจยัเป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาคณุภาพงานดา้นวิชาการ ในการด าเนินงาน 

โครงการการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ วิทยาลยั

สารพดัชา่งกาญจนบรุี  

3. ผลการวิจยัเป็นแนวทางในการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 

 เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใชใ้นการวิจยันีต้รงกนั จงึไดน้ิยาม

ความหมายของค าศพัทไ์วด้งันี ้

1. ความรูแ้ละประสบการณ ์หมายถึง ความรูค้วามสามารถ ทกัษะเจตคตจิากผา่น 

การศกึษา การอบรมทัง้ในระบบ นอกระบบจากการประกอบอาชีพ จากประสบการณก์ารท างานท่ี

ผา่นมาท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการท างานและการพฒันาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรูจ้าก

แหลง่ตา่ง ๆ 

2. การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์หมายถึง กระบวนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวา่ 

บคุคลท่ีมีขอเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะความช านาญ เจตคต ิ

รวมทัง้กิจนิสยั ตามสมรรถนะตรงตามรายวิชา/กลุม่วิชาท่ีขอเทียบโอนหรือไม ่โดยไมต่อ้งผา่นเกณฑ์

มาตรฐานขัน้ต  ่าท่ีก าหนดไว ้จงึสามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได ้และไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเรียนใน

รายวิชาหรือกลุม่วิชานัน้ 

3. การโอนผลการเรียนรู ้หมายถึง การโอนผลการเรียนส าหรบันกัศกึษาจากสถานศกึษาท่ี 

ใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา และ 

หลกัสตูรอ่ืนไมต่  ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีมีวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาวิชาใกลเ้คียงกนัไม่

ต  ่ากว่ารอ้ยละ 60 

4. นกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์หมายถึง กลุม่ผูท่ี้ท  างานท่ีมีพืน้ 

ฐานความรูแ้ละมีประสบการณจ์ากการท างาน ท่ีเขา้ศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ตามหลกัสตูรท่ีกระทรวงศกึษาก าหนด โดยเรียนแบบไมเ่ตม็เวลาและมี

ระยะเวลาการศกึษาตามแผนการเรียนท่ีสถานศกึษาอาชีวศกึษาก าหนด 

 


