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บทที ่1 
 

บทน า 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553 เนน้ให้มี    
การปฏิบติัอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบติั คือ สถานศึกษา             
มีการวางแผนพฒันาท่ียดึสภาพปัญหา ความตอ้งการ และใหค้วามส าคญักบัการใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็น
ปัจจยัหลกัในการวางแผนร่วมกนั ระหวา่งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
สถานศึกษาจะตอ้งมีการระดมสมองในการวเิคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ไดข้อ้สรุปในการ
พฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริการและสอดคลอ้งกบัความปรารถนาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับบริการทางการศึกษา  

ทั้งน้ี การจดัการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพท่ีจดัในสถานศึกษาของรัฐ  เอกชนหรือ
ร่วมมือกบั  สถานประกอบการ โดยมีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์กร
ระดบัชาติรับผิดชอบ การจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพและ  มีมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบั (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2555: 5) ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ก าหนดให้ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา  มาตรฐานและหลกัสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดบั ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจดัการอาชีวศึกษา   ของรัฐและเอกชน การสนบัสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษา  โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวชิาชีพ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 18) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ระบุไวว้า่ การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษา
ในดา้นวชิาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
ผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ยกระดบัการศึกษาวชิาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได ้



2 

ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจ้ดัท านโยบายมอบให้กบัสถานศึกษาใน
สังกดั น าไปสู่การปฏิบติั โดยใหมี้การบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการวิจยั ให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ   และสังคมแห่งชาติ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
10, 2550: 3) และเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย  ตามนโยบายขอ้ท่ี 2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตาม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ และนโยบาย  ขอ้ท่ี 6 การส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
การเรียนรู้ของคนและสังคมไทย ของแผน  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ท่ีมุ่งเนน้ให้สถานศึกษา
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้
และทกัษะการวิจยั ส าหรับนกัวิจยัน าไปใชใ้นการพฒันา การท างานอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยใหห้น่วยงานของรัฐและภาคเอกชน สถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน เขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550  พบว่าประเด็น “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”และแนวคิดในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ไดถู้กก าหนด
ไวอ้ย่างชัดเจนมากข้ึนในรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย ร่วมตดัสินใจ  และตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกดา้น ตั้งแต่ระดบัชาติจนถึง
ระดบัทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบั แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 9 พ.ศ.2545-2559 ก็เช่นกนั ไดก้ าหนดให้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารจดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษาเช่นเดียวกบั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (2553: 10) กล่าววา่ในปัจจุบนั การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
บญัญติัหลกัส าคญัการจดัการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8(2) มาตรา 9(6) มาตรา 29 และ
โดยเฉพาะมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดบัอุดมศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พื้นท่ี และผูท้รงคุณวุฒิ ร่วมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ีมีความรอบรู้ ความช านาญ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัอรพินท ์สพโชคชยั (2551: 7) 
กล่าวถึงการจดัการศึกษาในปัจจุบนั ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมทั้งในดา้นการบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ไป ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวทางของรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาแนวใหม่รวมทั้งบทบาท
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ผูบ้ริหารในการบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุผลโดยตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษา  โดยเนน้การมี
ส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัประเวศ วะสี (2554: 27) นอกจากน้ี ผูบ้ริหารตอ้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง การมี
ศกัยภาพในการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผล รู้จกัใช้เคร่ืองมือสอดแทรก เพื่อให้การ
บริหารสัมฤทธ์ิผล 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548: 2) กล่าววา่ สถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบั
ปฏิบติัไดด้ าเนินการแลว้ยงัมีปัญหาทั้งระดบัองค์การ ระดบับุคคล อยู่ในระดบัมาก จึงเป็นท่ีทา้ทาย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีควรปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีให้ทุกฝ่าย  ทุกองคก์ารเขา้มามี
ส่วนร่วม ให้มากท่ีสุด ถึงแมก้ระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่กรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร
และการจดัการศึกษา ยงัเขา้ใจว่าการจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครู โดยเฉพาะ
ผูป้กครอง และชุมชนนั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพราะตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพจึงไม่มีเวลาเขา้มาช่วยดูแลการ
ก าหนดนโยบาย และร่วมตดัสินใจดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่เปิดโอกาสให้เขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และไม่เปิดใจยอมรับการท างานร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาแมว้า่
จะมีกฎหมายทางการศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกระตุน้ และผลกัดนัให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึนสอดคลอ้งกบั รุ่ง แกว้แดง (2546: 20) และการพฒันาการจดัการศึกษา
วชิาชีพของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยงัมีปัญหาและอุปสรรคในหลาย 
ๆดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา จากการรายงานสรุปผลการระดม
ความคิดเร่ือง การติดตามและประเมินผล  การปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา ของ
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่ารูปแบบการจดัการศึกษายงัไม่มีความ
หลากหลาย และยงัไม่ตอบสนองผูเ้รียนเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Scheinberg (1999), Wong 
and Tack (2002), Agbo (2007) ท่ีสะทอ้นภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีศึกษาผลการมีส่วน
ร่วม และพบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนในการจดัการศึกษา และการด าเนินการพฒันาชุมชน 
และการมีส่วนร่วมเป็นส่วนท่ีสะทอ้นความตอ้งการจ าเป็นของสังคม และแสดงบทบาทตามความรู้และ
ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548: 2) การบริหารสถานศึกษาของ
ภาครัฐในทุกระดบัการศึกษา มีระบบและขั้นตอน ในการบริหารจดัการท่ีค่อนขา้งมาก  ไม่คล่องตวั และ
ขาดความเป็นเอกภาพในบางกรณี เพราะมีระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด มีการรวบอ านาจไวท่ี้
ส่วนกลาง ซ่ึงนโยบายและค าสั่งต่างๆ มาจากส่วนกลาง บางคร้ังอาจก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่ง
หน่วยงานในภาครัฐกบัเอกชน ชุมชน และสถานประกอบการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษาของภาครัฐกบัชุมชน และสถานประกอบการเกิดข้ึนไม่มากเท่าท่ีควร ดงันั้น ในการบริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีหลกัและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลกัการแนวคิดในการ
บริหาร ภาพรวมของการบริหาร ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม การบริหาร
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สถานศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) เป็น
การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสร้างคุณค่าของสังคม (Public Value) โดยพยายามตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งเขา้ใจมุมมองของผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินกิจกรรมหรือบริการของสถานศึกษา เพื่อจะก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมสูงสุด จาก
ความรู้สึกของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

จากความส าคญัดงักล่าว วทิยาลยัการอาชีพแกลง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดบัอ าเภอ เราจึงมีความใกลชิ้ดกบัผูค้นท่ีชุมชนในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก โดย
เราจะขอความร่วมมือกบัชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ ของ
วทิยาลยัการอาชีพแกลงแห่งน้ี และใหมี้ความตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาวา่เป็นหวัใจของการ
พฒันาและการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในยุคปัจจุบนัการแข่งขนัของประเทศข้ึนอยูก่บั
ความรู้ความสามารถของคน มากกวา่จ านวนคนและทรัพยากร เช่นในอดีต ในการขบัเคล่ือนการศึกษา
ของประเทศ เก่ียวข้องกับบุคลากรและผูเ้รียนจ านวนหลายล้านคน สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม รวมทั้งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้มากข้ึน ดงันั้น เพื่อให้วิทยาลยัฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นักเรียน/นักศึกษา มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์ มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ครู/อาจารย ์บุคลากร ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาระบบประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ดงันั้น ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ทั้งดา้นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามประเมินผล แลว้แต่กรณีอยา่ง
จริงจงัทั้งภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วดัและศาสนาสถาน สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ประชาชน รวมทั้งผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
เพราะจากผลการศึกษาของสถานศึกษา พบปัญหาดา้นการบริหารหลายเร่ือง เช่น การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และด้าน
อ่ืนๆ อนัเป็นผลท าให้การบริหารสถานศึกษาขาดความคล่องตวัและประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา และ
ผลผลิตของผูเ้รียน ทั้งในเร่ืองของครูและบุคลากร ทางการศึกษา รวมถึงการระดมทรัพยากรการ
สนบัสนุนทางวิชาการ ซ่ึงสถานศึกษาเองก็มีการด าเนินกิจกรรมท่ีให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมค่อนขา้ง
นอ้ย การบริหารจดัการในส่วนต่างๆ ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ีตอ้งของ
ชุมชน และยงัตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเองดว้ย ท าให้การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : 
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กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง” เพื่อใหส้ามารถน าผลไปใชก้ารวางแผนพฒันาวิทยาลยัต่อไปให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา:กรณีศึกษาวิทยาลยัการ
อาชีพแกลง 

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพ แกลง 

4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพ แกลง 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครอง, ผูน้  าชุมชน, สถานประกอบการ และ
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเครือข่าย ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียต่อ
การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา    
 2.   ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   
 2.1 ตวัแปรตน้  (Independent Variable) คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา  โดยการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน   
 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent  Variable)  คือ ระดบัคุณภาพสถานศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลยั
การอาชีพแกลง 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  
 3.1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน   
 3.2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของฐานขอ้มูลความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557      
ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 

5. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือจะใช้ หลกัการของ Deming Cycle  โคเฮน และอฟัฮอฟ                  
และหลกัการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน โดยก าหนดขอบเขตของการวจิยัออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลยัการ
อาชีพแกลง 

 ขั้นท่ี 1.1 การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาโดย
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

 1.1.1  ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อ
การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา โดยผูว้จิยัน าแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย แนวคิดวงจร
เดมม่ิง (PDCA) ระบบการบริหารคุณภาพ (TQM) ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกนัของนกัการศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาของชาติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

  1.1.2 กรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้แนวคิดของวงจร
เดมม่ิง (PDCA) ระบบการบริหารคุณภาพ (TQM) ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกนัของนกัการศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาของชาติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ดงัน้ี  

1.1.2.1 ดา้นการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือและวางแผนงาน   
1.1.2.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัและด าเนินการ   
1.1.2.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   
1.1.2.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์   

 ขั้นท่ี 1.2 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลยั
การอาชีพแกลง 

   1.2.1 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการจดัเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน 
สถานประกอบการ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 416 คน 
 1.2.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   
  1.1.2.1 ตวัแปรตน้  (Independent Variable) คือ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน   
  1.1.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือระดบัคุณภาพสถานศึกษา 
: กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลยั
การอาชีพแกลง 

  2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนารับฟังความคิดเห็น /
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน พร้อมแบบประเมินผลรูปแบบฯ 
ตามแบบท่ีสร้างข้ึนตามกรอบการวจิยั 
 2.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   
  2.2.1 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) คือ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน   
  2.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือระดบัคุณภาพสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลยัการอาชีพ 
แกลง 

 3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดม้าโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง
ประกอบดว้ยตวัแทน ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน สถานประกอบการ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวม 20 คน โดยแยกเป็นผูป้กครองจ านวน 5 คน ผูน้ าชุมชน 5 คน สถานประกอบการ 5 คน และ
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 คน   
 3.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   
  3.2.1 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) คือ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน   
  3.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือระดบัคุณภาพสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพ แกลง 

 4.1 การประเมินรูปแบบฯ ด าเนินการโดยจดัประชุมสนทนากลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 9 คน 
 4.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   
  4.2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน   
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  4.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือระดบัคุณภาพสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบและกระบวนการการบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา โดย
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา
กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

2. การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ การด าเนินการเก่ียวกบัการ
สร้าง หรือการปรับปรุง และการตรวจสอบหรือศึกษาผลการด าเนินการของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาในดา้นองคป์ระกอบและกระบวนการของการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงบประมาณ และ การบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลยัการอาชีพ   
แกลง 

3. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา โดยการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา กรณีศึกษาวทิยาลยัการอาชีพแกลง 

4. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแกลง หมายถึง การเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการบริหารงานโดยการเพิ่มจ านวนผูเ้รียน เพิ่มจ านวนทรัพยากรในการลงทุนทาง
การศึกษาจากภายนอก ท่ีเกิดจากการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

5. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
หมายถึง กระบวนการท่ีมีการบริหารจดัการในลักษณะร่วมกันเป็นเจ้าของงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) โดยมี
องคป์ระกอบ คือ ผูน้ าชุมชน สถานประกอบการ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงด าเนินการ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ
และวางแผนงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัและด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ 

6. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือและวางแผนงาน หมายถึง การประชุมและปรึกษาหารือร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน การวางแผนงานก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศึกษามี
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ขอ้คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและคิดค้นแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

7. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัและด าเนินการ หมายถึง การด าเนินงานตามโครงการของ
สถานศึกษาทุกโครงการ   และได้รับการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน มีวิทยากรหรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน 

8. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง การปรึกษาหารือเพื่อ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริการทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือไดมี้ส่วนร่วมในสถานศึกษา 

9. การมีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ หมายถึง การจดัสรรงบประมาณประจ าปีของ
สถานศึกษา การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีไดรั้บจากองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และมีการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน โดยมีตวัแทนร่วมตดัสินใจ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย  
 1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรู้ปแบบการบริหารโครงสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินท่ีเหมาะกับอาชีวศึกษา และน าไปวางแผนเตรียมการพฒันารูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัการบริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามขนาดของ
สถานศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาท่ีตนเองสังกดั 
 2. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดต้น้แบบของวิทยาลยัในการพฒันารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบั
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

3. สถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษา สามารถน าผลวิจยั รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้ความเหมาะสม กบับริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณผูเ้รียน และยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาใหสู้งข้ึน   

 
 
  


