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ความต้องการจาเป็ นของพื้นที่นักประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปรรูปอาหารตามแนวคิด
ผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และทีพ่ งึ ประสงค์ของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปรรูปอาหารตามแนวคิด
ผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ 2) ศึกษาความต้องการจาเป็ น
ของพื้นที่นกั ประดิษฐ์นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใช้กรอบแนวคิดพื้นที่นกั ประดิษฐ์จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นที่ 2) ด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
และ 3) ผูอ้ านวยการเรียนรูก้ รอบแนวคิดการแปรรูปอาหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และกรอบแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะนวัตกร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั ิหน้าที่สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการในวิทยาลัย อาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการจัดลาดับความต้องการจาเป็ น (PNImodified)
ผลการวิจยั พบว่าสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ =3.826) และมากที่สุด (ค่าเฉลีย่ =4.577) ตามลาดับ องค์ประกอบของ
พื้น ที่น ัก ประดิ ษ ฐ์อุต สาหกรรมการแปรรู ป อาหารที่มีค วามต้อ งการจ าเป็ น สู งที่สุ ด คื อ ผู อ้ านวยการเรี ย นรู ้ (PNImodified=0.222) ซึ่ง มี
องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายทีม่ คี ่าความต้องการจาเป็ นสูงทีส่ ุด (PNImodified=0.2700) องค์ประกอบของพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรม
การแปรรู ปอาหารที่มีความต้องการจาเป็ นรองลงมาคือ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ (PNImodified=0.210) ซึ่งมีองค์ประกอบด้านการสร้าง
เครือข่าย มีค่าความต้องการจาเป็ นสูงที่สุด (PNImodified=0.295) และองค์ประกอบของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารที่มี
ความต้องการจาเป็ นต า่ ที่สุ ด คื อ พื้น ที่ (PNImodified=0.153) ซึ่งมีองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย มีค่ าความต้องการจาเป็ น สู งที่สุด
(PNImodified=0.250) ซึง่ การสร้างเครือข่ายจะทาให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างนวัตกรรมการแปรรูปอาหารต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทัง้
ประสานงานกับงานอื่น ๆ เพื่อให้ก่อให้เกิด นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ทัง้ นี้สถานศึกษาสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้วางแผนในการลาดับ
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ความสาคัญตามลาดับความต้องการจาเป็ นในการออกแบบพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปรรูปอาหารเพือ่ ให้เป็ นประโยชน์ในสถานศึกษา
ได้ต่อไป
คาสาคัญ: พื้นทีน่ กั ประดิษฐ์; สมรรถนะ; นวัตกร; อาชีวศึกษา; ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ; อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ABSTRACT

The objectives of this research are to study the current and desirable conditions of the food processing industry
makerspace of vocational colleges in Eastern Economic Corridor (EEC). The research adopted conceptual framework of
makerspace in 3 aspects, namely area, equipment and materials, and learning facilitator; and conceptual framework of
food processing in vocational colleges; and conceptual frameworks of learning outcomes in innovation competency.
The respondents consisted of 42 executives and teachers in the field of food and nutrition in vocational colleges in the
EEC. The research tools were 5-level rating scale questionnaires. The statistics adopted in data analysis were
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index (PNI modified).
The research results indicated that the current and desirable conditions of the food processing industry
makerspace of vocational colleges in EEC were high (Mean=3.826) and very high (Mean=4.577), respectively. Element
of food processing industry makerspace with the highest Modified Priority Needs Index were learning facilitator
(PNImodified=0.222) whose network building element has the highest PNImodified of 0.2700. Element of food processing
industry makerspace with the second highest Modified Priority Needs Index were tools and materials
(PNImodified=0.210) whose network building element has PNImodified of 0.295. On the other hand, element of food
processing industry makerspace with the lowest Modified Priority Needs Index was area (PNI modified=0.153) whose
network building element has PNImodified of 0.250. By building a network, students are involved in the process of
creating innovative food processing together, as well as coordinate with other tasks to bring about food processing
innovation. In this regard, vocational colleges in the EEC can apply the research results to plan and prioritize the
needs of food processing industry makerspace during design process to be useful in colleges.
Keywords: Makerspace, Competency, Innovator, Vocational, Economic Corridor, Food Processing Industry

บทนา

พื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู ้ และช่วยสร้างสมรรถนะ
นวัต กรของผู เ้ รีย นอาชีวศึ ก ษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
เพราะในพื้นที่นกั ประดิษฐ์ จะจัดให้มพี ้นื ทีม่ วี สั ดุ อุปกรณ์หรือสิ่ง
ที่เกี่ยวข้อง และผู อ้ านวยการเรียนรู ท้ ่เี ชี่ยวชาญด้านการแปรรู ป
อาหาร ซึ่งจะช่ วยกระตุ น้ ให้เกิ ด การเรีย นรู ค้ วบคู่ ก บั การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์
และใช้งานได้จ ริง ที่สาคัญ คื อ พื้น ที่น ัก ประดิษ ฐ์เป็ น สิ่งที่เป็ น
มากกว่าสถานที่ มากกว่าห้องปฏิบตั ิการ แต่เป็ นสถานที่ในการสร้าง
แนวความคิดที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ บั ผู อ้ ่ืน ผ่านกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบตั ิโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อบรรลุเป้ า
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะนวัตกร
การออกแบบพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปรรูปอาหาร
มีเป้ าหมายการสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะนวัตกรด้านการแปรรู ป
อาหารโดยเฉพาะสถานศึกษาทีจ่ ะต้องสร้างสมรรถนะของแรงงาน
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก ซึ่งจากแผนของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเป้ าหมายในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึ กษาที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานสากล
รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในส่วน
ของการพัฒนากาลังคนนัน้ มุ่งเป้ าหมายไปที่การพัฒนากาลังคน
ให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative
Workforce) โดยในการขับเคลือ่ นงานได้ขบั เคลือ่ นผ่านโครงการ
ผลิตและพัฒนากาลังสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมพัฒ นานัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา พัฒ นาครู
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสู ตรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พัฒ นาส่ ง เสริ ม การมี ง านท า เน้น การพัฒ นาแรงงานในกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย Fist S-Curve และ News S-Curve
เพื่อ ตอบโจทย์ก ารพัฒ นาประเทศในเขตเศรษฐกิ จพิเศษที่จะ
ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม ตามกรอบแนวคิดนโยบายประเทศไทย
4.0 หรื อ Thailand 4.0 ซึ่ ง เป็ น แนวนโยบายของประเทศใน
ปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสู่การเปลีย่ นแปลงเพื่อ
บรรลุวิส ยั ทัศ น์ ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ น
ประเทศที่พฒั นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รัฐบาลมีนโยบายที่จะนาโมเดลการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
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ด้ว ยนวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศไทย 4.0 โดย
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy
หรือเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (ศศิมา สุขสว่าง, 2562)
ทัง้ นี้ประเทศไทยได้ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เพื่อเป้ าหมายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ
ไทย โดยมีการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในภู มิภาค (New Regional Clusters) แทน
การส่งเสริมในเขตพื้นที่ (Zoning) โดยมีโครงการที่สาคัญ ของ
ยุ ท ธศาสตร์ด งั กล่ าวคื อ การส่ งเสริ ม ระเบีย งเศรษฐกิ จ พิเศษ
ภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC ทัง้ นี้
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะครอบคลุม
การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ซึ่งจะเป็ นกลไกที่สาคัญ สาหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 (จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, 2562) โดย 1 ในอุตสาหกรรม
หลักของ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป
(Food For Future) อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
หนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็ นอุตสาหกรรม
พื้น ฐานของประเทศในการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ม ให้ก บั ผลผลิต ทาง
การเกษตร เป็ นแหล่งรองรับแรงงานส่วนใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม
และเป็ นแหล่งเสริมรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรจากนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จากการประมาณการแรงงานด้าน
การแปรรูปอาหารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่ามีการ
จ้างงานเพิม่ ขึ้นจากเดิมที่ตอ้ งการแรงงานเพียง 4,388 คนใน พ.ศ. 2560
เป็ น 9,428 คน ใน พ.ศ. 2565 และเป็ น 21,404 คน ใน พ.ศ. 2579
(กองเศรษฐกิจแรงงาน, 2560) โดยแนวโน้มของสัดส่วนแรงงาน
ส่วนใหญ่ท่อี ยู่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารโดยในปี พ.ศ. 2568
มีจานวน 2,425,661 คน โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารส่วน
ใหญ่ ย ัง เน้น การใช้ก าลัง แรงงานในการผลิ ต มากกว่ า การใช้
เทคโนโลยี เข้า มาทดแทนแรงงาน การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะอุต สาหกรรมใหม่ ท่ีจะเกิ ด ขึ้น ในอนาคตต้องใช้เงิน
ลงทุนที่สูงมาก ขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ตอ้ งใช้ระยะ
เวลานาน การเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับอุตสาหกรรม
ใหม่ ท่ี จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป็ นการวางแผนด้า นก าลัง ค น
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ความต้องการด้านแรงงาน
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อาชี วศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับ 10 อุ ตสาหกรรมเพิ่ มขึ้นจ านวนมาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละพันธกิจในการดาเนินการผลิต ส่งเสริม และพัฒนา
ก าลัง คนให้เป็ นแรงงานที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เนื่องจากการมุ่งเน้นศักยภาพขององค์การเชิงสร้างสรรค์
เพื่ อ ให้เกิ ด นวัต กรรม มี ป ั จ จัย ส าคั ญ ที่ ส รรค์ ส ร้า งให้เ กิ ด
นวัตกรรม ก็คือ คน ปัญญา ความรูแ้ ละทักษะความสามารถของ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Hoy and Miskel, 2008) ซึ่งมีค วามส าคัญ
และสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในพื้นที่ ทีต่ อ้ งการ
สมรรถนะนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาขึ้นใหม่ต่าง
จากเดิ ม รวมถึง สิ่งที่ เกิ ด ขึ้น จากความสามารถในการใช้อ งค์
ความรูค้ วามคิดสร้างสรรค์ทกั ษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตหรือบริการใหม่
(สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 2559) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศในเขตเศรษฐกิ จพิเศษที่จะขับ เคลื่อ นด้วยนวัต กรรม
สถานศึ ก ษาในพื้น ที่จึงจ าเป็ น อย่ างยิ่งที่จ ะต้อ งออกแบบพื้น ที่
นักประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร เพราะจะเป็ นพื้นที่
สาหรับนักประดิษฐ์ได้ลงมือสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ น เรียนรูส้ ารวจ
แบ่ งปัน ความคิ ด น าเสนอผลงานจากการได้ลงมือปฏิบตั ิ ดว้ ย
ตนเอง เพือ่ พัฒนากาลังคนกาลังคนวิชาชีพให้มสี มรรถนะ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ ที่สถานประกอบการพึงประสงค์
โดยเฉพาะสมรรนะนวัต กรเพื่ อ ป้ อนให้ก ั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
การแปรรูปอาหาร สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อันจะนาไปสู่
การสร้างศักยภาพมนุษย์ในด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็ น
กลไกทีส่ าคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถตอบสนอง
การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน
จากเหตุผลแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ความต้องการจาเป็ นของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะนวัตกร
ของวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อ ศึ ก ษาสภาพปัจ จุบ นั และที่พึ งประสงค์ข องพื้น ที่
นักประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นในการออกแบบพื้นทีน่ กั
ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
คาถามการวิจยั
1. สภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องพื้ นที่
นักประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์
การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรเป็ นอย่างไร
2. ความต้องการจาเป็ นในการออกแบบพื้นที่นกั ประดิษฐ์
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารของวิท ยาลัยอาชีวศึกษาในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็ นอย่างไร
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เพื่อออกแบบ
พื้น ที่น ักประดิษ ฐ์อุต สาหกรรมการแปรรู ปอาหารของวิท ยาลัย
อาชีวศึ ก ษาในเขตระเบีย งเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวัน ออกตาม
แนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาเรื่องความต้องการจาเป็ นของพื้นที่นกั ประดิษฐ์
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารตามแนวคิ ดผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านสมรรถนะนวัต กรของวิท ยาลัย อาชีวศึ ก ษาในเขตระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ของพื้ นที่น ักประดิ ษฐ์ ประกอบด้วย พื้ นที่ เครื่ องมือ และวัสดุ
อุ ป กรณ์ ผู อ้ านวยการเรี ย นรู ้ 2) ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ด้ า้ น
สมรรถนะนวัตกรของนักเรียน ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์
ความกล้าเสี่ยง การบูรณาการความรู ้ การคิ ดแก้ปญ
ั หา การสร้าง
เครือข่าย มีทกั ษะการจัดการตนเอง มุ่งความสาเร็จ และมีความรู ้

และทักษะการสร้างความรู ใ้ หม่ 3) สาขางานการแปรรู ปอาหาร
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจยั คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
ประเภทวิชาในอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึก ษา ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัต ร
วิชาชีพพุทธศักราช 2562
ผู ใ้ ห้ข อ้ มู ล จากสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จานวน 42 คน ดังนี้
ผู บ้ ริ ห าร จ านวน 14 คน โดยเลือ กแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาเปิ ดสอนประเภทวิชาในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ครู จ านวน 28 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ประกอบด้วยครู ป ฏิบ ตั ิ หน้าที่สอนสาขาวิช าอาหาร
และโภชนาการสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

วิธีการดาเนิ นการวิจยั

การวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา
สภาพปัจ จุบ นั และสภาพที่พึ ง ประสงค์ข องพื้ น ที่น ัก ประดิ ษ ฐ์
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารของวิท ยาลัยอาชีวศึกษาในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และความต้องการจาเป็ น
ในการออกแบบพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป็ นอย่างไร
เครื่องมือการวิจยั
แบบสอบถามเพื่ อ การวิจ ยั สภาพปัจ จุ บ ัน และสภาพที่
พึงประสงค์ของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมี
ขัน้ ตอนการสร้าง และหาคุณภาพดังนี้
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ขั้น ตอนที่ 1 ผู ว้ ิจ ยั ศึ ก ษาค้น คว้า เอกสาร ทฤษฎี แ ละ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่นกั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปร
รูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาหลักการสร้าง
แบบสอบถามแล้วนาไปใช้ร่างแบบสอบถามและนาเสนออาจารย์
ทีป่ รึกษาเพือ่ ปรับปรุงและแก้ไข
ขั้น ตอนที่ 3 ผู ว้ ิจ ยั น าร่ างแบบสอบถามที่ป รับ ปรุ งแล้ว
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือใน
ด้า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity) เพื่ อ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index-of Congruence: IOC)
ขัน้ ตอนที่ 4 นาแบบสอบถามหาค่าความเที่ยง โดยนาไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่าง จานวน 30
คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ผลการ
ตรวจสอบ พบว่า ข้อคาถามสภาพปัจจุบนั มีค่าเท่ากับ 0.97 และ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์มคี ่าเท่ากับ 0.99 รวมทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98
อยู่ในระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและ
สามารถนาไปใช้ได้จริง จากนัน้ นาเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา
เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ
ในการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อทาหนังสือนาส่งจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย และความเป็ นผูน้ าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหาร ครูในสถานศึกษา
2. เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยการส่ง
หนังสือ นาทางไปรษณี ย ์ และส่งแบบสอบถามทางระบบกูเกิ้ลฟอร์ม
จานวน 3 วิทยาลัย ใช้เวลาทัง้ สิ้น 14 วัน โดยได้รบั แบบสอบถาม
ครบถ้วน อัตราการตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใน การวิ จ ั ย ค รั้ ง นี้ ด าเนิ น การวิ เ ค ราะห์ ข อ้ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั โดยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์
หาดัชนีลาดับความต้องการจาเป็ น และจัดลาดับความต้องการ
จาเป็ นของสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการออกแบบ
พื้น ที่น ักประดิษ ฐ์อุต สาหกรรมการแปรรู ป อาหารตามแนวคิ ด
ผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเขตระเบีย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก โดยใช้เทคนิ ค
Modified Priority Needs Index (PNImodified)

ผลการวิจยั

สภาพปัจ จุบ นั สภาพที่พึง ประสงค์ และความต้อ งการ
จาเป็ นในการออกแบบพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีผลการวิจยั ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และลาดับความต้องการจาเป็ นในการออกแบบพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะนวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สมรรถนะนวัตกร

4) การคิดแก้ปญั หา

2)
5) การสร้างเครือข่าย

6) การมีทกั ษะจัดการตนเอง

7) การมุ่งความสาเร็จ

8) การมีความรูแ้ ละการสร้าง
ความรูใ้ หม่

3.967
4.571
0.150
(5)

3.976
4.595
0.156
(4)

3.857
4.619
0.198
(3)

3.714
4.548
0.224
(2)

3.714
4.643
0.250
(1)

4.000
4.524
0.131
(7)

4.024
4.619
0.148
(6)

3.911
4.524
0.124
(8)

PNI
(ลาดับ)

0.150
(5)

0.156
(4)

0.198
(3)

0.224
(2)

0.250
(1)

0.131
(7)

0.148
(6)

0.124
(8)

0.173

PNI
(ลาดับ)

0.110
(6)

0.098
(8)

0.123
(5)

0.156
(2)

0.188
(1)

0.151
(3)

0.105
(7)

0.135
(4)

0.133

D
I
PNI
(ลาดับ)

3.595
4.571
0.272
(2)

3.690
4.548
0.232
(6)

3.667
4.571
0.247
(4)

3.571
4.524
0.267
(3)

3.548
4.595
0.295
(1)

3.738
4.524
0.210
(8)

3.690
4.595
0.245
(5)

3.833
4.643
0.211
(7)

PNI
(ลาดับ)

0.272
(2)

0.232
(6)

0.247
(4)

0.267
(3)

0.295
(1)

0.210
(8)

0.245
(5)

0.211
(7)

PNI
(ลาดับ)

0.178
(5)

0.214
(3)

0.169
(7)

0.210
(4)

0.224
(2)

0.229
(1)

0.176
(6)

0.157
(8)

D
I
PNI
(ลาดับ)

3.738
4.548
0.217
(6)

3.833
4.595
0.199
(8)

3.762
4.619
0.228
(4)

3.738
4.643
0.242
(2)

3.619
4.595
0.270
(1)

3.786
4.619
0.220
(5)

3.762
4.643
0.234
(3)

3.786
4.571
0.208
(7)

3.1 ครูเป็ นโค้ชและพีเ่ ลี้ยงในการ
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3.2 ครูเป็ นโค้ชและพีเ่ ลี้ยง
ในการแปรรูปอาหาร
จากผักผลไม้และธัญพืช

PNI
(ลาดับ)

0.217
(6)

0.199
(8)

0.228
(4)

0.242
(2)

0.270
(1)

0.220
(1)

0.234
(3)

0.208
(7)

0.227

PNI
(ลาดับ)

0.215
(4)

0.195
(7)

0.204
(6)

0.231
(2)

0.265
(1)

0.184
(8)

0.228
(3)

0.208
(5)

0.216

หมายเหตุ. D: Degree of success (สภาพปัจจุบนั ), I: Importance (สภาพทีพ่ งึ ประสงค์)
PNImodified: Modified Priority Needs Index (ค่าดัชนีลาดับความต้องการจาเป็ น)

เฉลีย่ รวม

3) การบูรณาการความรู ้

2.1 มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
สาหรับการแปรรูปอาหารจาก
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์
2.2 มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
สาหรับการแปรรูปอาหาร
จากผักผลไม้และธัญพืช
3. ผูอ้ านวยการเรียนรู ้

3

2) ความกล้าเสี่ยง

1.1 การลงมือปฏิบตั ิร่วมกันในการ
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
1.2 การลงมือปฏิบตั ิร่วมกันใน
การแปรรูปอาหารจากผัก
ผลไม้และธัญพืช
2. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

0.153

D
I
PNI
(ลาดับ)

พื้นที่นกั ประดิษฐ์

1. พื้นที่

PNImodified

ลาดับ
ความ
ต้องการ
จาเป็ น

1) ความคิดสร้างสรรค์

ประเด็น

3.991
4.580
0.173

3.667
4.571

0.210

2

0.247

0.247
0.195

3.753
4.604

0.221

0.227
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จากตารางที่ 1 สภาพปั จ จุ บ ัน ของพื้ น ที่ น ั ก ประดิ ษ ฐ์
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารตามแนวคิ ดผลลัพธ์การเรียนรู ้
ด้านสมรรถนะนวัต กรของวิท ยาลัย อาชีวศึ ก ษาในเขตระเบีย ง
เศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก
(ค่าเฉลีย่ =3.826) องค์ประกอบของพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์อตุ สาหกรรม
การแปรรู ปอาหารที่มีค่าเฉลีย่ สู งสุดคือ พื้นที่ (ค่าเฉลี่ย=3.991)
โดยพื้นที่ ด้านการมุ่งความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.024) องค์ประกอบที่มคี ่าเฉลีย่ รองลงมา คือผูอ้ านวยการเรียนรู ้
(ค่ าเฉลี่ย=3.753) โดยผู อ้ านวยการเรียนรู ้ ด้านความกล้าเสี่ยง
(ค่าเฉลีย่ =3.833) มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด และองค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่
ตา่ ที่สุ ด คื อ เครื่ อ งมือ และวัส ดุ อุป กรณ์ โดยเครื่ อ งและวัส ดุ
อุปกรณ์ (ค่าเฉลีย่ =3.667) ด้านความรูแ้ ละทักษะการสร้างความรู ้
ใหม่ (ค่าเฉลีย่ =3.833) มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด
สภาพที่พงึ ประสงค์ของของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะ
นวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวัน ออก ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (ค่ าเฉลี่ย =
4.577) องค์ประกอบของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปร
รู ปอาหารที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ ผูอ้ านวยการเรียนรู ้ (ค่ าเฉลี่ย =
4.604) โดยผูอ้ านวยการเรียนรู ้ ด้านการคิดแก้ปญั หา และการมุ่ง
ความสาเร็จ (ค่าเฉลีย่ =4.643) มีค่าเฉลีย่ สูงที่สุด องค์ประกอบที่
มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ โดยเครื่อง
และวัส ดุ อุ ป กรณ์ (ค่ า เฉลี่ย =4.571) ด้า นความรู แ้ ละทัก ษะ
การสร้างความรู ใ้ หม่ (ค่ าเฉลี่ย=4.643) มี ค่ าเฉลี่ยสู งที่ สุ ด และ
องค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตา่ ทีส่ ุด คือ พื้นที่ (ค่าเฉลีย่ =4.580) โดยพื้นที่
ด้านการสร้างเครือข่าย มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.643)
ความต้องการจาเป็ น ของพื้น ที่น ักประดิษฐ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะ
นวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกลาดับที่ 1 คือ ผูอ้ านวยการเรียนรู ้ (PNImodified=0.221)
โดยการพัฒ นาครู เ ป็ น โค ช้ และพี่เลี้ย งในการแปรรู ป อาหาร
ด า้ น การสร้า งเครื อ ข่ า ย มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นสู งที่ สุ ด
(PNImodified=0.270) ล าดับ ที่ 2 คื อ เครื่ อ งมือ และวัส ดุ อุ ป กรณ์
(PNImodified=0.210) โดยการพัฒ นาเครื่ อ งมือ และวัส ดุ อุป กรณ์
สาหรับการแปรรูปอาหาร ด้านการสร้างเครือข่าย มีความต้องการ
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จาเป็ นสูงที่สุด (PNImodified=0.295) และลาดับที่ 3 คือ พื้นที่ (PNImodified=
0.153) โดยการการลงมือปฏิบตั ิ ร่วมกันในการแปรรู ปอาหารด้าน
การสร้างเครือข่าย มีความต้องการจาเป็ นสูงทีส่ ุด (PNImodified=0.250)

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

สภาพปัจจุบนั ของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรมการแปร
รู ป อาหารตามแนวคิ ด ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ด้ า้ นสมรรถนะ
นวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พื้นที่มีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบนั สู งที่สุด รองลงมา คือ ผู อ้ านวยการเรียนรู ้ และ
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ์ ตามลาดับ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่ ด้านการมุ่งความสาเร็จ มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น ๆ
สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาให้ความสาคัญต่อการมีพ้ นื ที่ ที่ให้
นักเรียนมีการลงมือปฏิบตั ิโดยการทางานร่วมกันเป็ นลาดับแรกซึง่
สอดคล้อ งกับ (Cambell University, 2019) กล่ า วว่ า พื้ น ที่
นักประดิษฐ์ประกอบไปด้วย การออกแบบการสร้างและการเรียนรู ้
ข้ามบริบท กระบวนการสร้างสิ่งของที่มีประโยชน์เป็ นกิจกรรม
ประจาวันทัง้ ในโรงเรียนและในบ้าน เป็ นการเรียนรูท้ ่เี กิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการทาและการเรียนรูท้ ่เี กิดขึ้นผ่านการเรียนการสอน
ในสื่อใหม่และมีการแบ่งปันการสอนซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ทบ่ี างคน
เรี ย กว่ า "การเคลื่อ นไหวของผู ส้ ร้า ง" ท าให้ผู เ้ รีย นเป็ น ผู ผ้ ลิต
แทนที่จะเป็ นผูบ้ ริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของทางส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้น
ให้ผูเ้ รียนเรียนรู ผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิจนเกิดชิ้นงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการมุ่งความสาเร็จซึ่งเป็ นทักษะสมรรถนะประจา
บุคคล (Hero, Laura-Maija, 2017) ที่ทาให้มีการกาหนดเป้ าหมาย
และแนวทางเชิงรุ ก เพื่ อ ให้ส ามารถสร้างนวัต กรรมจนประสบ
ผลส าเร็ จ (สุ ก ั ญ ญ า แช่ ม ช้อ ย, 2563) นอกจากนั้ น พื้ นที่
นักประดิษฐ์ยงั เป็ นองค์ประกอบในด้านพื้นฐานที่สุดในการเพิ่ม
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ เพราะการมีพ้ ืน ที่น ัก ประดิษ ฐ์สภาพแวดล้อ ม
ที่ไม่เพียงส่งเสริม การมุ่งความสาเร็จในการลงมือปฏิบตั ิร่วมกัน
เท่านัน้ ยังก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงให้
เกิดเป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
ให้เกิ ดขึ้น (Davee, S., et al., 2015) โดยสถานศึ กษาอาชีวศึ กษา
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สามารถพัฒ นาวิธี ก ารจัด กระบวนการเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบซึ่ง กระบวนการส าหรับ พัฒ นา
นวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพือ่ พัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ
และนวัตกรรมอย่างมีระบบซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะนวัต
กรของนักเรียนได้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2017)
2. ผูอ้ านวยการเรียนรู ม้ คี ่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนั รองลงมา
ซึง่ ผูอ้ านวยการเรียนรูด้ า้ นความกล้าเสีย่ ง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น ๆ
แสดงให้เห็น ว่า ปัจจุบ นั สถานศึ กษาอาชีวศึก ษาในเขตระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เปิ ดสอนสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ มีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
และการจัดสภาพบรรยากาศ สื่อ และแหล่งเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริม
ให้นกั เรียนมีกล้าเสี่ยงในการคิด และทากิจกรรมต่าง ๆ ในพื้น ที่
นักประดิษฐ์ สอดคล้องกับ (Davee, S., et al., 2015) ซึ่งกล่าว
ไว้ใ น Maker Space Play book ว่ า ผู อ้ านวยการเรี ย นรู ค้ ื อ
ที่ป รึก ษาที่ได้ร บั มอบหมายอย่ างชัด เจน สามารถตอบค าถาม
ทางเทคนิ ค แก้ไขปัญ หา และสามารถส่ ง ต่ อ ความรู ้ และช่ ว ย
อานวยความสะดวกการทาโครงการของนักเรียนและส่งต่อความติด
กระบวนการเรี ย นการสอนการคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อ ให้เกิ ด
นวัตกรรมทางธุ รกิจ (Roger Martin, 2010) รวมถึงสร้างแรงจู งใจ
ให้เกิดความมุ่งมัน่ และกล้าเสี่ยงในการที่จะเรียนรู แ้ ละก้าวผ่าน
กฎเกณฑ์ท่ีทาให้ความคิดจาจัดอยู่ในกรอบ (George Couros,
2014)
3. เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ์มคี ่าเฉลีย่ สภาพปัจจุบนั ตา่ ทีส่ ุด
ซึ่งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ด้านความรู แ้ ละทักษะการสร้าง
ความรู ใ้ หม่ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าด้านอื่น ๆ เพราะฉะนั้นผู บ้ ริหาร
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สามารถประยุกต์การสร้างความรู แ้ ละทักษะใหม่ไปพร้อมกับ
วัสดุอุปกรณ์ ท่ีท นั สมัย หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
(University of Washington, 2021) เนื่องจากหลักสู ตรเปรียบเสมือน
ตัวช่วยให้การศึกษาดาเนินไปสู่เป้ าหมายตามที่วางไว้ เพื่อให้นกั เรียน
ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
สภาพที่พงึ ประสงค์ของของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ นสมรรถนะ
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นวัตกรของวิทยาลัยอาชีวศึก ษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
เรียนรูม้ คี ่าเฉลีย่ สภาพที่พงึ ประสงค์สูงที่สุด รองลงมา คือ พื้นที่
และเครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ์ ตามลาดับซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู อ้ านวยการเรีย นรู ้ ด้านการคิ ด แก้ป ัญ หาและด้าน
การมุ่ ง ความส าเร็ จ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ด้า นอื่ น ๆ ทั้ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากผู ใ้ ห้ขอ้ มูลมีความต้องการที่จะพัฒ นาผู อ้ านวยการ
เรียนรู ท้ ่ีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารให้มี
ส่ ว นช่ ว ยผู เ้ รี ย นในพื้ น ที่ น ัก ประดิ ษ ฐ์ม ากขึ้น เพื่ อ ให้น ัก เรี ย น
มีสมรรถนะนวัตกรด้านการคิดแก้ปญ
ั หาและการมุ่งความสาเร็จ
สอดคล้องกับ (D. school, 2018) ซึ่งพบว่าขัน้ ตอนในกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบซึ่งสาคัญในกระบวนการสร้างนวัตกร คือขัน้ ตอน
ท าความเข้า ใจปัญ หา (Empathic) คื อ ค้น หาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับประเด็นที่เป็ นปัญหาเพื่อให้ได้วธิ ีการคิด และการแก้ปญั หา
ทีห่ ลากหลาย และการมุ่งความสาเร็จโดยมีผูอ้ านวยการจะมีการเสนอ
และผลักดันความคิดนักเรียนให้เกิดความจริง ด้วยการเชื่อมโยง
พัฒนาความคิดให้นกั เรียนมันใจในแนวคิ
่
ดสู่การปฏิบตั ิจริงจนได้
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
2. พื้นที่ มีค่าเฉลีย่ สภาพที่พงึ ประสงค์รองลงมา ซึ่งพื้นที่
ด้านการสร้างเครือข่ายมีค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความต้องการให้พ้ นื ที่นกั ประดิษฐ์พฒั นาทักษะของ
สมรรถนะนวัตกรในการด้านการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับ
(Laura-Maija Hero, EilaLindfors and VesaTaatila, 2017)
ทีก่ ล่าวว่า การสร้างเครือข่าย เป็ นทักษะทางสังคม (Social Skill)
ประกอบด้ว ยทัก ษะการสร้า งความร่ ว มมื อ (Collaboration
Skills) ทัก ษะการสร้างเครือ ข่าย (Networking Skills) ทัก ษะ
การสื่อสาร (Communication Skills) ที่ทาให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากการทางานร่วมกันโดยใช้ทกั ษะดังกล่าวภายใน
พื้นทีน่ กั ประดิษฐ์
3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ค่าเฉลีย่ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ตา่ ที่สุด ซึ่งเครื่องมือและวัสดุ อุป กรณ์ ด้านความรู แ้ ละทัก ษะ
การสร้างความรู ใ้ หม่ ค่ าเฉลี่ยสู งกว่าด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความต้องการให้การใช้เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ์ท่มี ี
อยู่ในการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรด้านความรูแ้ ละทักษะการสร้าง
ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สอดคล้องกับ
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(Laura-Maija Hero, EilaLindfors and VesaTaatila, 2 0 1 7 )
ที่ ก ล่ า วว่ า คุ ณ ลัก ษณะของนวัต กร คื อ มี ท ัก ษะทางเทคนิ ค
(Technical Skills) และการสร้างความรูใ้ หม่ผ่านความสามารถ
ในการใช้สอ่ื และเทคโนโลยี (Ability to use ICT) และเครื่องมือ
และวัส ดุ อุป กรณ์ เพื่อ สนับ สนุ น ศัก ยภาพการท างานให้ได้ซ่ึง
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารภายในพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์
ความต้องการจาเป็ น ของพื้น ที่น ักประดิษฐ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารตามแนวคิดผลลัพธ์การเรีย นรูด้ า้ นสมรรถนะ
นวัตกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกในภาพรวม คือ ผูอ้ านวยการเรียนรู ้ รองลงมา คือ
เครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละล าดับ สุ ด ท้า ยพื้ น ที่ โดยเมื่ อ
พิจารณารายด้านตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู ด้ า้ นสมรรถนะ
นวัตกร พบว่าด้านทีม่ คี ่าความต้องการจาเป็ นสูงทีส่ ุดในทุกองค์ประกอบ
ของพื้นที่นกั ประดิษฐ์อุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร คือ การสร้าง
เครือข่าย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรศึกษาผลเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียน
การสอนในแต่ ล ะหลัก สู ต รในสาขาวิช าการพัฒ นาสมรรถนะ
ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักเพื่อตอบสนองต่อการผลิตกาลังคน
อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการก าลัง คนให้ต รงกับ
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศ
1.2 ควรศึกษาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
และสิ่งที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมจาก สมรรถนะนวัตกรรม
รวมทัง้ การศึ ก ษาวิจ ยั และวัด ผลในระดับ ลึก ของการพัฒ นา
สมรรถนะนวัตกร ตามแนวทางองค์ประกอบของพื้นทีน่ กั ประดิษฐ์
ในระดับลึกของด้านผูอ้ านวยการเรียนรู ้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
และพื้นที่ ที่ส่งผลต่อ การพัฒ นาสมรรถนะนวัต กรด า้ นต่าง ๆ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายซึ่งเป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ได้แก่ 5 อุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New
S-Curve) เพือ่ ส่งเสริมการเกิดสมรรถนะแก่นกั เรียนทีเ่ ป็ นแรงงาน
ทีส่ ่งเสริมการเกิดนวัตกรรมในอนาคต

1.3 ควรศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบต่ อการดาเนินการ
ด้านพื้นที่นกั ประดิษฐ์ในเชิงของเศรษฐกิจที่มีผลจากการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจ หรือให้มีมิติท่เี ป็ น
ผลกระทบอันเกิดมาจากการการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่
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