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กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ด าเนินการสร้างกลยุทธ์จากผลการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จาก

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 55 คน และสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการ จาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ SWOT ตรวจสอบกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   

9 คน ทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และ

ประเมินกลยุทธ์โดยผู้ใช้ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 33 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า  

      กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

4) เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 5) พัฒนา

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 6) พัฒนาระบบและกลไก

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และ 7) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและ

พัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผลการทดลองใช้กลยุทธ์ 

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้เรียน

หลังการใช้กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้กลยุทธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินพบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใน

ระดับมากที่สุด ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 

 

 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ / การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม / คุณภาพผู้เรียน / วิทยาลัยเกษตรและ 

             เทคโนโลยีสุโขทัย  



ข 

กิตติกรรมประกาศ  
 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ และความกรุณาอย่างดียิ่ง จาก

ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ และดร.ประภาส เกตุไทย ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และได้กรุณา

ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทุกข้ันตอนของการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ และประสบการณ์  

ซ่ึงช่วยเป็นแนวทางในการท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และกรุณาให้

การสัมภาษณ์ การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และกรุณาประเมินกลยุทธ์  

จนท าให้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ ท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ ์

 ขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครู ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยทุกท่าน ที่ให้

ความกรุณาและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างดี ขอบคุณเพ่ือน

ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งครอบครัว ที่เป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง จนท า

ให้วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาในพระคุณของบิดา มารดา 

คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนจนท าให้ผู้วิจัยประสบ

ความส าเร็จในปัจจุบันนี้  
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แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  
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แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  
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26 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  
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ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา….. 210 
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ  
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อาชีวศึกษาในกลยุทธ์ที่ 5.................................................................................................  281 

60 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด
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บทท่ี  1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ  สะท้อนให้

เห็นถึงข้อผิดพลาดในระบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้น  ทั้งๆ ที่รัฐบาลไทยได้มี

นโยบายปฏิรูปการศึกษามากว่าทศวรรษแล้ว ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

นโยบายปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นที่ 4 ด้าน คือ การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน การปฏิรูปครู 

การปฏิรูปสถานศึกษา และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552) ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย แต่จากผลการ

ปฏิรูปที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีความส าเร็จในลักษณะเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีการกระจาย

อ านาจไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี มีกองทุนกู้ยืม

การศึกษา แต่สิ่งที่การปฏิรูปยังท าไม่ส าเร็จคือเรื่องคุณภาพของผู้เรียน และความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง

ค่าตอบแทนครูที่สูงขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (ธงทอง จันทรางศุ, 2552) นั้นแสดงให้

เห็นว่าการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ยังให้น้ าหนักกับการพัฒนาคุณภาพน้อยเกินไปเวลา

ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างมากกว่าด้านคุณภาพ ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจการปฏิรูปการศึกษา

คือการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์

โดยยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

จะมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดี

ต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ า เป็น

ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2560) ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) ที่ก าหนด
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นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและระดับสากล กลยุทธ์ที่1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล โดยได้ก าหนดโครงการ

ส าคัญ เช่น โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพ

ภายในประเทศ และโครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล  เป็นต้น (ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552-2559) เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

และจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพให้ คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ

และสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย หน่วย

ปฏิบัติที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  พัฒนาผู้เรียนโดยตรง คือ สถานศึกษา การที่

สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดี 

กระบวนการส าคัญที่จะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการด้านวิชาการดีได้ คือการบริหารงานวิชาการ  

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553: 9-10) การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องการ

บริหารหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการ

บริหารงานวิชาการได้นั้น ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทั้งด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

รวมทั้งสามารถน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม 

(ปัญญา แก้วกียูร, 2553: 17) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลหลักส าคัญที่จะต้องเป็นผู้น าทาง

วิชาการเพราะคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 3) และในส่วนของการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาต้องพัฒนางานวิชาการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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สภาพปัญหาของการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการ ปัญหาเชิงคุณภาพ พบว่า 1) ผู้จบด้านอาชีวศึกษาขาดความสามารถด้านสมรรถนะหลัก 

(Core Competencies) และสมรรถนะด้านสายงาน (Functional Competencies) นอกจากนี้ยัง

พบว่าทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่กับความ

คาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และ

ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 2) คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถาน

ประกอบการ สาเหตุเนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถาน

ประกอบการ รวมทั้งการขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และข้อจ ากัดของ

เงินอุดหนุนที่ได้รับ 3) ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง, 2552: 4-5) สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล (2556) ที่กล่าวถึงสภาพ

ปัญหาปัจจุบันของการจัดการอาชีวศึกษาว่า ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีปัญหาด้านทักษะการสื่อสารและ

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผู้เรียนในสายอาชีพ ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะภาษาต่างประเทศ

ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าเป็นสมาชิก AEC ควรก าหนดให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นนโยบาย

หลักของอาชีวศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาท าประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น    

ผลกระทบที่ส าคัญที่ท าให้การอาชีวศึกษาต้องเร่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

คือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เรียกว่าการสอบ V-NET (Vocational  

Education Test ) ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในระดับ ปวช.3 มีผลดังนี้ คือ ผลคะแนนรวมวิชาสมรรถนะพ้ืนฐานและการ

เรียนรู้ในระดับประเทศของผู้เรียนที่เข้าสอบจ านวน 139,417 คน มีคะแนนสูงสุด 117 คะแนน 

คะแนนต่ าสุด 0 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 56.23 คะแนน ค่ามัธยฐาน 56.00 ค่าฐานนิยม  55.00 คะแนน 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.61 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าและ

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกันมาก ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จากผลคะแนนสอบรวมทุกสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยวิชาสมรรถนะพ้ืนฐานประยุกต์   
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วิชาสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ วิชาสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับ

ต่ า และมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันมากเช่นกัน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน), 2555)   

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 832 ไร่    

1 งาน 14 ตารางวา มีวิสัยทัศน์คือ “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่

มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่

ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข” มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม. 3 เปิดสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยการ 

และสาขาวิชาเครื่องกล 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปวช. หรือ ม. 6 เปิดสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปัญหาของวิทยาลัยในปัจจุบันคล้ายกับปัญหาในระดับชาติ

ดังกล่าวข้างต้น แต่ปัญหาส าคัญที่วิทยาลัยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่อนข้างต่ า สอดคล้องกับผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4, 5, 6 และ 13 มีระดับคุณภาพ พอใช้ และ ตัวบ่งชี้ที่ 9 มีระดับ

คุณภาพ ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นระดับคุณภาพท่ีค่อนข้างต่ า รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน และระดับคุณภาพ ของการประเมินคุณภาพ 

              ภายนอกรอบสาม ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 

ตัวบ่งชี ้

ที่ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 

ค่า

คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

4 ผลงานที่เปน็โครงงานทางวชิาชพีหรือสิ่งประดิษฐ์ของ

ผู้เรียนที่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ 

56.02 2.80 พอใช้ 

5 ผลงานที่เปน็นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใชป้ระโยชน์ 

67.30 3.37 พอใช้ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี ้

ที่ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 

ค่า

คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

6 ผลการให้บริการวิชาการและวชิาชีพทีส่่งเสริม 

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

45.24 2.71 พอใช้ 

9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

4.67 คะแนน 2.34 ต้อง

ปรับปรุง 
 

ที่มา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย, 2556. 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558)    

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ

สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ และตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐาน 

ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ซึ่งถือว่าในภาพรวมการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไข 

โดยเร่งด่วน  

การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพเพราะงานวิชาการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพ

ผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การบริหาร

เชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ มีการวางทิศทาง  

การบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนา

ตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การมีกลยุทธ์ท าให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ

และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท าให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมิน

ผลส าเร็จ จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยพบว่าได้มี

การก าหนดแนวทางในการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม แต่ยังไม่มีการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน



6 

วิชาการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขอบเขตในการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  ขั้นตอนในการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีดังนี้ 
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   ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี 

(2549: 13-14); พิชาภพ พันธุ์แพ, 2555; ภักดี เมฆจ าเริญ, 2551; จันทรานี สงวนนาม (2551: 34-39); 

วรนารถ  แสงมณี (2553: 10-1); เพชริน สงค์ประเสริฐ (2554: 192-197); ชาญทนงค์ บุญรักษา 

(2 556 : 110-114), Koontz and Weihrich. (1990: 26);  Bovee, et al. (1993: 5); Robbins and 

Coulter, 2003; Certo, 1997; James, 1997; Luecke, 2003; Leavitt, 1973) สรุปกรอบแนวคิด

ในการวิจัยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ด้านการวางแผน 

(Planning) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านการน า (Leading) ด้านการควบคุมและติดตาม 

(Controlling) และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน  ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมืองและกฎหมาย 4) ด้าน

เทคโนโลยี (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2551 ; วันชัย มีชาติ, 2556; สมชาย ภคภาสวิวัฒน์, 2553; วิเชียร 

วิทยอุดม, 2553; สมคิด บางโม, 2557; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552; เนตร์พัณณา ยาวิราช; 2556; 

วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์; 2553; Schemerhorn, 2005; Robbins, 1996)  

 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล       

     1. การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการใช้

แบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 

(ไม่รวมผู้วิจัย) และครูผู้สอน จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 55  คน   

               2. ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการใช้    

กลยุทธ์ในการบริหาร จ านวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ขอบเขตด้านตัวแปร  

       ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยขั้นตอนนี้ ได้แก่  

         1. สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

          ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน – พฤศจิกายน 2559 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           

   ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  1. การยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกลยุทธ์ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 

          ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

   1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และยกร่างกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 

จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ครูผู้สอน 

จ านวน 12 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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     2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้าน

การพัฒนากลยุทธ์ ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

         ขอบเขตด้านเนื้อหา 

               เนื้อหาในข้ันตอนนี้ ได้แก่  

      1) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมี   

ส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและ

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้

ทักษะชีวิต กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      2) คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ของ อนันท์ งามสะอาด (2553); ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 4); ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 6); พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554: 10); วิจารณ์ พานิช (2555: 19-20);  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555); จิรวัฒน์ โคตรสมบัติ (2556); ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (2558); อุดมสิน คันธภูมิ (2558); เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย (2559) ประกอบด้วย 
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คุณภาพ ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ  ด้านความสามารถในการสื่อสาร  ด้านความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี  ด้านการคิดและแก้ปัญหา  และด้านการใช้ทักษะชีวิต 

     ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

         กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน (ไม่

ร่วมผู้วิจัย) ครูผู้สอน จ านวน 52 คน ผู้เรียน จ านวน 314 คน   

    ขอบเขตด้านตัวแปร 

              ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 

                     ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารงานวิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ตัวแปรตาม ได้แก่  

                         1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

                         2. ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน   

      ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                   ผู้วิจัยด าเนินการในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2559 – กรกฎาคม 2560  

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

         ขอบเขตด้านเนื้อหา 

             การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็น

การประเมินโดยประยุกต์จากแนวคิดของ อวยพร  เรืองตระกูล (2553); ประภาพรรณ  อุ่นอบ (2550); 
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นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 190-192);  สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 198-204)  

และอนิวัช  แก้วจ านงค์ (2551: 197 – 198) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

    1. ความสอดคล้อง (Congruity) 

    2. ความเหมาะสม (Propriety) 

    3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) 

       4. ความเป็นประโยชน์ (Utility)  

     ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

         1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือร่วมกัน

ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่น ากลยุทธ์ไปใช้ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน รอง

ผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 12 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน ได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

    2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประเมินคุณภาพโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา จ านวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

   ขอบเขตด้านตัวแปร 

         ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

     ขอบเขตด้านระยะเวลา 

               การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

เดือนสิงหาคม 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม   

ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจ 

ร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมประคับประคอง ร่วมควบคุมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งกระบวนการบริหารประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน า 

(Leading) การควบคุมและติดตาม (Controlling) และการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีการเชิงรุก

หรือเทคนิควิธีที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการด าเนินการเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ

สถานศึกษา ซึ่งจะท าให้การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสบความส าเร็จ  โดย

องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ

โครงการ/กิจกรรม 

 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อความส าคัญในการก าหนดทิศทางของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 2.2 พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของหน้าที่หรือขอบเขตในการด าเนินงานเพ่ือการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 2.3 เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตจาก

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

โดยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

 2.4 กลยุทธ์ (Strategies) หมายถึง วิธีการเชิงรุกที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดี

ที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นวิธีการที่
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สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

 2.5 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบที่แสดง

ถึงลักษณะหรือปริมาณของการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงไร   

 2.6 โครงการ/กิจกรรม (Project/Activity) หมายถึง แผนงานย่อย แผนการด าเนินงานที่

จะน าไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์  

 3. สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หมายถึง สภาวะการบริหารในการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เกี่ยวกับขอบข่ายงานใน 5 ด้านต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน (Planning) 2) 

ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านการน า (Leading) ด้านการควบคุมและติดตาม (Controlling) 

และ 3) ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

  3.1 ด้านการวางแผน หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม การก าหนดรายละเอียดแผนงานด้านการจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือการวาง

แผนการบริหารงานวิชาการ การวางแผนการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงการ

บริหารงานวิชาการ 

  3.2 ด้านการจัดองค์กร หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ การจัดโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการโดยยึดตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 การก าหนดบทบาทหน้าที่และ

การแบ่งปริมาณงานที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารงานวิชาการ เพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของ

สถานศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรโดยมีการผสมผสานระหว่างการจัดการ วัสดุ คนและเงิน ใน

การบริหารงานวิชาการ 

  3.3 ด้านการน า หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร การน า

แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ การก าหนดให้บุคลากรรับผิดชอบงานในการ
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บริหารงานวิชาการ การจูงใจให้ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการ

ให้มีประสิทธิภาพ  และการบริหารงานบุคคลเพ่ือการด าเนินงานวิชาการ                           

 3.4 ด้านการควบคุมและติดตาม หมายถึง สภาพที่ เกี่ยวข้องกับ การติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงานของงานวิชาการ   การจัดท ารายงาน

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการ  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ

บริหารงานวิชาการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการ   

 3.5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ การน าผลการติดตาม

และประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของงานวิชาการให้มีคุณภาพ   โดยการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ การน าไปใช้

เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการวางแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  และการก าหนดให้

ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

 4. แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติทั้ง

ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะท าให้การบริหารงาน

วิชาการบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแนวทางการบริหาร 5 ด้านต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ด้านการ

วางแผน (Planning) 2) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านการน า (Leading) ด้านการควบคุม

และติดตาม (Controlling) และ 3) ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง องค์ประกอบหรือตัว

แปรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่ วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมภายใน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 

และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย 

4) ด้านเทคโนโลยี 

 5.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหาร

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  การที่ผ  ้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ

บุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และศักยภาพและความสามารถของผู้บริหารที่รับผิดชอบงานวิชาการ 

 5.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ความสามารถในการ

ด าเนินงานวิชาการของครูผู้สอน ความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานวิชาการ ความ

รับผิดชอบของครูผู้สอนต่องานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย และความสนใจ ให้ค าปรึกษา และดูแล

นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 5.3 ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ความเหมาะสมเพียงพอของ

งบประมาณที่สถานศึกษาจัดให้ส าหรับงานวิชาการ สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุมและติดตาม

การใช้งบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณส าหรับ

โครงการที่ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก

สถานศึกษาส าหรับการบริหารงานวิชาการ 

 5.4 ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ความพร้อมของวัสดุ

อุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องมือต่าง ๆ ในสถานศึกษา เพ่ือการบริหารงานวิชาการ   ความพร้อมของ

สถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาส าหรับการบริหารงานวิชาการ  ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูล

ในสถานศึกษาเพ่ือการบริหารงานวิชาการ  ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุฝึกส าหรับนักเรียน

นักศึกษา และความพร้อมของครุภัณฑ์การทางการศึกษาส าหรับฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา   

 5.5 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วย

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท าให้มีนักเรียนมาเรียนอาชีวะมากขึ้น  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นมีผลดีต่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  และ

สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

 5.6 ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ภาคเอกชนและองค์กรปกครองในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับงานวิชาการ 

เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ  ความเชื่อและค่านิยมของคนในชุมชนต่อการเรียน

ทางด้านอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนท าให้มีผู้มาเรียนอาชีวะน้อยลง       
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 5.7 ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับ การที่รัฐบาลมี

กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท า

ให้เอ้ือต่อการบริหารงานวิชาการ นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลกระทบต่อการบริหาร

อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง  นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเอ้ือต่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และภาพพจน์ที่ดีของนักศึกษาอาชีวศึกษาในหลาย ๆ ด้านมีผล

การบริหารงานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

 5.8 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน

ในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เครื่องมือ

เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วท าให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 6. การประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Congruity) ด้านความ

เหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ซึ่ง

สามารถวัดได้ด้วยแบบประเมินกลยุทธ์ โดยแต่ละด้านมีความหมาย ดังนี้ 

   6.1 ความสอดคล้อง หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

 6.2 ความเหมาะสม หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพ 

แวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   6.3 ความเป็นไปได้ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติบนพ้ืนฐาน

สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อม

ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     6.4 ด้านความเป็นประโยชน์ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่าย

ขององค์กร กับผู้เรียน กับผู้ปกครอง กับสถานศึกษา และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังการน ารูปแบบไป

ใช้จริงในสถานศึกษา 

 7. คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่ก าหนดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยคุณภาพด้านความรู้ทางวิชาการ

และทักษะวิชาชีพ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการ

คิดและแก้ปัญหา และด้านการใช้ทักษะชีวิต สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพได้ 

 8. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 9. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ(ครู) ใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 10. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ด้านวิชาการ 

  1.1 ได้แนวทางและกระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม

ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไปพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการ 

  1.4 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะ

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  1.5 ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมากข้ึน 

 2. ด้านการประยุกตน์ าไปใช้ 

  2.1 เป็นแนวทางให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา น ากลยุทธ์ไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

  2.2 เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานด้านอ่ืนนอกจากงานวิชาการ

ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สามารถน ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง พัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีรายละเอียดตามหัวข้อในการศึกษาดังนี้       

           1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์ 

 2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 

 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 5. บริบทเกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ 

  กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และสภาวะการแข่งขัน (Competitiveness) ท าให้

ต้องคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แนวคิด วิธีการ ทางการบริหารการจัดการด้านต่าง ๆ จึงต้องถูกปรับตามไป

ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กลายเป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้น าหรือผู้บริหารของ

องค์การต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน การวิเคราะห์ การตีความ หรือการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงควรที่จะ

มองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่กว้าง ไม่ควรมุ่งพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้น าทางธุรกิจ ทางราชการ 

ทางการปกครอง หรือด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ 

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ 3 ด้านพร้อมกัน คือ เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ 

(Economic) และการเมือง (Politics) ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ท าให้องค์การต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหน่วยงานใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้นต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กระบวนการท างาน บุคลากร และเทคโนโลยี ใน

มิติและระดับต่าง ๆ เพ่ือความอยู่รอด เจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างยั่งยืน แต่การท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปอย่างมีระบบ การวางแผนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ เป็น

เครื่องมือที่ช่วยสร้างความเป็นระบบในการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การด าเนินการเปลี่ยนแปลงด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเลิศ เย็นคงคาและคณะ, 2549 : 1; เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และอุศยา 

หัสดินทร ณ อยุธยา, 2551: 256)  

 1.1 ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์    
  นักวิชาการได้ให้ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549: 2) ให้ความหมายว่า “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการหรือ

แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบมีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่ง

หมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 4-5) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การตัดสินใจที่

สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพ่ือพิจารณาหา

โอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

เพ่ือหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength)  

 เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฎ์ และคนอ่ืน ๆ (2553: 21) ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ สิ่งที่ไม่ใช่

วิธีการตามธรรมดา มีการใช้ความคิดเพ่ือกลั่นกรองแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ทุกประเภทให้กลับเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะ

อยู่ในสถานการณ์ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม 

 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 54) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผน

อย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นผลสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  แม้ว่า

องค์กรใหญ่ ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์มากกว่าองค์กรเล็ก ๆ แต่ทุก ๆ องค์กรต่างก็มีกลยุทธ์ของตนเองที่

แตกต่างกัน 

 นิรมิต เทียมทัน (2548: 22) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เป็นการคิดเผื่อไปข้างหน้า

โดยการคิดนั้นมุ่งหวัง (Vision) และการจะเดินไปยังภาพที่มุ่งหวังนั้นต้องวิเคราะห์เส้นทางที่จะเดินไป

นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimal Means) ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความมั่นใจว่า

วิธีการที่จะปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) และเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
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 เสนาะ ติเยาว์ (2546: 20) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นค าที่ใช้ทางธุรกิจ หมายถึง การก าหนดและ

ประเมินทางเลือกท่ีจะท าให้องค์การส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือหมายถึงแผนซึ่งรวมเอาทุกอย่าง

ไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ค าว่า กลยุทธ์มีความหมายอย่างเดียวกับค าว่า แผนกลยุทธ์ 

  ธงชัย  สันติวงษ์ (2546: 370-372) กล่าวไว้ว่า ค าว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่ชาญฉลาดของ

นักบริหารในการที่จะช่วยให้การด าเนินการขององค์การเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตามสถานการณ์ นั่นคือ การสามารถมีมาตรการส าหรับให้องค์การปรับตัวสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสภาพภายนอก และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ 

 เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้นิยามค าว่า กลยุทธ์ หมายถึงวิธีการด าเนิน 

งานที่คาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  เดวิด (David, 1995) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ เป็นวิถีทาง (Means) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในระยะยาว (Long-term Objectives) 

  ไรท์และแม็คมาฮาน (Wright & McMahan, 1992) ให้ค าจ ากัดความกลยุทธ์หมายถึงแผน

ของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ 

 มินซเบิร์ก (Mintzberg, 1994: 91) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่ามี 4 ลักษณะ คือ 

 1. กลยุทธ์  เป็นแผน  (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 

 2. กลยุทธ์  เป็นรูปแบบของกิจกรรม  (Pattern)  ที่องค์กรด าเนินการเป็นประจ า 

 3. กลยุทธ์  เป็นสถานะหรือต าแหน่ง  (Position)  ขององค์กรในอุตสาหกรรม 

 4. กลยุทธ์  เป็นมุมมอง  (Perspective)  ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 

 จากความหมายของกลยุทธ์ตามที่มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า   

กลยุทธ์ คือ การวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยจะเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจและการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องการผลที่ได้รับคือชัยชนะ กลยุทธ์สร้างให้

องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งจากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการท าบางสิ่ง 

ทีส่มควรท าเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือหลีกเลี่ยงการท าบางสิ่งที่ขัดขวางความส าเร็จขององค์การ 

  ความส าคัญของกลยุทธ์ 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 

 เสนาะ ติเยาว์ (2546: 3) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า กลยุทธ์เป็นส่วนส าคัญที่

สร้างโอกาสให้เกิดความส าเร็จมากขึ้นและลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ท าให้สถานภาพ
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ขององค์การเข้มแข็ง ท าให้ลูกค้าพอใจและท าให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นองค์การ

ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าท าการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร 

ผู้บริหารใช้กลยุทธ์เป็นแนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไร และจะ

เลือกทางเลือกใดจึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์เป็นเสมือนต้นแบบของทั้งองค์การว่าทุก

หน่วยงานจะต้องด าเนินการในแนวเดียวกันและเป็นแบบเดียวกัน 

 สุวัฒน์  ศิริรันดร์ (2550: 21) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์  

ถือว่าเป็นกุญแจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ เป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการเพ่ือให้องค์กรมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมิน 

ปรับเปลี่ยนศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง

เหมาะสม   

 นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 41) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์

ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนด   

กลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อนและยังต้องมีกระบวนการก าหนด

กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง 

 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 43-47) กล่าวไว้ว่า ผู้น าในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของความเป็น

ผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญคือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) 

กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จ มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือไปสู่จุดหมาย

ปลายทางที่ตั้งใจไว้ ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

ก าหนดกลยุทธ์ 

 วรนารถ แสงมณี (2553: 10-6) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า ผู้น าจะต้องพัฒนา

ทิศทางกลยุทธ์ขององค์การที่สามารถก าหนดภาพพจน์ และคุณลักษณะของเป้าหมายที่องค์การ

ต้องการให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน ซึ่งในการด าเนินการเช่นนี้ ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมินด้วยวิสัยทัศน์

ที่กว้างไกลในเงื่อนไขของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้สมาชิก

ภายในองค์การได้เห็นถึงทิศทางที่เป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 สรุปได้ว่า กลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงหรือการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยสร้างโอกาสให้เกิด



23 

ความส าเร็จมากขึ้นและก็ลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ท าให้สถานภาพขององค์การ

เข้มแข็ง ท าให้ลูกค้าพอใจและท าให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่ ไม่ว่าท าการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์

เป็นแนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไรและจะเลือกทางเลือกใดจึงจะ

ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย   

 1.2 ความหมายและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
       มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใน 

มุมมอง และความคิดเห็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 20) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

หมายถึง การบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน 

ส่วนหนึ่งคือ การก าหนดแผนทิศทาง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุสู่แผนทิศทางที่

ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ถือเป็นองค์ประกอบแรกในการบริหารเชิงกลยุทธ์  

 อุทิศ ขาวเธียร (2549: 1-3) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ต้องอาศัยความ

พร้อมของการจัดการด้านต่าง ๆ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน “การเตรียมการ” อันได้แก่

ความพร้อมเนื่องจากมีแผนที่ดี  มีความพร้อมด้าน “ระบบการบริหารจัดการที่ดี” องค์กรต้องมี

โครงสร้างการบริหารและระเบียบการบริหารแบบก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีที่สามารถ

ด าเนินการบริหารให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ความพร้อมด้าน “สมรรถนะของ

องค์กรและภาคีการพัฒนา” ที่เข้มแข็งที่บุคคลขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถ

สร้างภูมิคุ้มกันตนเองได้ 

 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่น ๆ (2548: 187) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุม

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งท าในสิ่งที่เห็นว่าจะ

สามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่

รวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้บริหารขององค์กรหรือจากการระดมสมองของคณะท างาน 

 ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548:) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบการ

บริหารและจัดการ รวมถึงการตัดสินใจในการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสภาพแวดล้อมทาง
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ธุรกิจขององค์การ และควบคุมดูแลการด าเนินงานภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและ

เป้าหมายในระยะยาวของธุรกิจ 

 วิชิต อู่อ้น (2548:19) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง 

กระบวนการก าหนดรูปแบบของกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างกลยุทธ์

ให้กับองค์การ เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งหรือสภาวการณ์

ปัจจุบัน ไปสู่ต าแหน่งหรือสภาวการณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต 

 เสนาะ ติเยาว์ (2546: 2) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) 

หมายถึง การตัดสินใจและด าเนินการเพ่ือท าให้ได้ผลตามที่องค์การก าหนดไว้  ซึ่งเน้นที่กระบวนการ

ตั้งแต่ การก าหนดกลยุทธ์  การน าเอากลยุทธ์ไปใช้ และการประเมินผลกลยุทธ์  เป็นกระบวนการ

วางแผนและให้มั่นใจว่าแผนนั้นได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว 

ขั้นตอนที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การก าหนดภารกิจและ

วัตถปุระสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์  กล่าวอย่าง

สรุปการบริหารกลยุทธ์เป็นกระบวนทางการบริหารในการก าหนดและตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์การอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดไป 

 สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาจากค าภาษาอังกฤษค าเดียวกัน

คือ Strategic Management และมีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งท าในสิ่งที่เห็นว่าจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้  

บนพ้ืนฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  เป็นกระบวนการวางแผนและให้มั่นใจว่า

แผนนั้นได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 

 งานบริหารกลยุทธ์นั้นดูเหมือนง่าย เพราะเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน       

3 ขั้นตอน แต่ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความส าคัญมาก หัวใจส าคัญของการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบ

ความส าเร็จได้นั้นจะอยู่ที่การให้ความส าคัญ และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหาร    

กลยุทธ์ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ อันประกอบด้วย (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 19-20) 

 1. การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 

Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
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และภายในองค์การ เพ่ือก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององค์การ กลยุทธ์หลัก และ 

กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน 

 2. การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการวางแผน

ด าเนินงานและการน าแผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็

จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ คือปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงาน

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยให้การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล 

 3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการ

ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่

เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม 

 งานทั้ง 3 ขั้นตอนจะเป็นกระบวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กันอยู่

ตลอดเวลา  

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548: 19-20) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management Process) มีส่วนประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้อง

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับคือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment) ขององค์การ โดยท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)” 

ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอ้ืออ านวยหรือขัดขวางการด าเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง 

 2. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะน าข้อมูล 

ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดมาท าการประมวลผล เพ่ือให้ใช้ก าหนดทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถกระท าได้ในลักษณะของการ

ก าหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมายขององค์การ 

 3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึงการน าทิศทางขององค์การที่

ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ

ก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามหน้าที่  
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 4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึงการน ากลยุทธ์ที่ถูกก าหนด 

ขึ้นไปประยุกต์ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและการประสาน 

งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึง

การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาให้  

กลยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพ่ือองค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจาก

การด าเนินงาน  ตลอดจนท าการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส าเร็จดังที่

ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่เพียงใด เพ่ือน าไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553: 282-284) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management) นั้นถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความ สัมพันธ์ระหว่าง

กันในเชิงการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) สู่เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ในกรอบของทิศทางเชิง 

กลยุทธ์หรือท่ีเรียกว่า “ภารกิจ” (Mission) 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และส่วนที่ว่าด้วยการด าเนินการ  

(Implementation) เพ่ือให้แผนดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ในการด าเนินการดังกล่าว ทรัพยากรจะถูกจัดสรร

เพ่ือให้มีการใช้ในกรอบที่มีทิศทางแน่นอน ทั้งเงื่อนเวลาในทุกอณูก็จะถูกก าหนด เพ่ือให้มีความ 

สัมพันธ์ต่อกันในการผลักดันองค์กรไปสู่ทิศทางท่ีมีการวางกรอบไว้ 

 ความจริงนั้น แม้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกรอบก าหนดไว้เป็นระบบเพ่ือให้มีการบริหาร

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อกันก็จริง  แต่ก็ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการ

บริหารเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  ดังจะเห็นได้ว่า  ภารกิจ  

การวิเคราะห์
สภาพแวด 

ล้อม 

การก าหนด 
ทิศทาง 

การก าหนด 
กลยุทธ์ 

การน า 
กลยุทธ์ 

ไปปฏิบตั ิ

การควบคุม 
กลยุทธ์   

ข้อมูลย้อนกลับ 
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(Mission)  ที่ถูกต้องจะก าหนดไว้ในลักษณะที่เป็นนามธรรม  เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการตีความ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการ

บริหารบนพ้ืนฐานของการมีดุลยภาพ (Balance) ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัว 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หากมีการด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้ว จะเป็นการ

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะเป็นการบริหารที่มีลักษณะเป็นทั้งการป้องปรามปัญหาโดยมี

แผนทิศทางรองรับ และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหาร

อย่างเป็นระบบ (Systemic Management) 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในระดับโลก  

ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital  Economy)  

อันมีความเร็ว (Speed) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งนั้น องค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับมหัพภาค เช่น 

ประเทศหรือองค์กรในระดับจุลภาคอันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชน จ าเป็นต้องมี

การปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) ที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น

ตลอดเวลา โลกในยุคสังคมสารสนเทศนั้นองค์กรต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) อันเป็นผลจากการเปิดสรีในยุคโลกาภิวัตน์ การ

ขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Economies) และการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ  องค์ประกอบ

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันก็คือ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic 

Management) 

 องค์ประกอบของการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับระบบการ

จัดการ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากขึ้นอยู่กับทัศนคติ หรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กรหรือ

ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จนั้น  ปัจจัยส าคัญก็คือ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ จึงมิใช่อยู่ท่ีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือสร้างระบบการบริหารที่ดี แต่อยู่กับองค์ประกอบ

ของการสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategist) มากกว่า การคิดในเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Thinking) จึงถือเป็นองค์ประกอบของการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับคุณภาพบุคลากร  อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารการจัดการ 

 ประเทศหรือองค์กรใดที่ประกอบด้วยบุคลากรที่ เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นจ านวนมาก  

ย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอ่ืน ๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรประเภทนี้  การสร้างทัศนคติของคนในองค์กร

ให้เกิดวิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “จิตวิญญาณนักกลยุทธ์” (Mind of Strategist) จนกลาย 
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เป็นวัฒนธรรมขององค์กร จะถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารเชิงกลยุทธ์และจะเป็น

กุญแจแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    

ในอนาคต 

 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2548 : 18-19) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเชิง 

กลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มี 5 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง-

จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส-ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มี

อิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่

ผ่านมาและที่จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต 

 2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้

จะมีการจัดวางทิศทางขององค์กรภาครัฐจะมีมุมมองที่ต่างกัน ดังนี้ 

     2.1 ในองค์กรภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซึ่ง

เน้นเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ขององค์กร และเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร 

     2.2 ส่วนในองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนั้น จะพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

(Organization Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึง ภารกิจขององค์กร และ

วัตถุประสงค์ขององค์กรตามล าดับ 

 3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์

ที่เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

 4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยด าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organizational 

Structure) และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational Culture) เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามที่   

พึงประสงค ์

 5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controlling) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส าเร็จขององค์กร 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืน ๆ  

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคนอ่ืน ๆ (2553: 28-29) ได้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) หมายถึง การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดทิศทางของ

องค์การในอนาคตไว้  ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือ

การติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

การทบทวน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 

การจัดวางทิศทางขององค์การ                    

 ภารกิจขององค์กร 

 วัตถุประสงค์ขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ ์

 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

 กลยุทธ์ระดับงาน/โครงการ 

 กลยุทธ์ระดับกิจกรรม 

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ ์

 โครงสร้างขององค์กร 

 วัฒนธรรมองค์กร 

การควบคุมกลยุทธ ์

 การติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

 การประเมินผล 

การทบทวนสถานภาพขององค์กร 

การทบทวนภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

การประเมินผลแผนงาน 
การประเมินผลงาน/โครงการ 
การประเมินผลกระบวนการ 
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หาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรส าหรับก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ  แล้วก าหนดกลยุทธ์

เพ่ือให้สามารถน าไปด าเนินการเพ่ือให้บรรลุทิศทางตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์  จึงเป็นการบริหารโดยค านึงถึง 

 1.  ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 

 2.  สภาพแวดล้อม 

 3.  การจัดสรรทรัพยากร 

 4.  การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

    องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 1.  การวางแผน (Strategic Formulation) 

 2.  การน าแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 3.  การติดตามและประเมินผล (Evaluation Control) 

 เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้ความหมายว่า การจัดการกลยุทธ์ว่า เป็น

กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์การสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

เหมาะสม และได้เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 5 ขัน้ คือ 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์การ และโอกาส อุปสรรค

จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

  ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction) 

  ตัวชี้วัดทิศทางขององค์การมี 2 ตัว คือ ภารกิจ (Mission) ขององค์การ ซึ่งเน้นเหตุผลใน

การมีองค์การและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับ 

  ขั้นที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

  ในการก าหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมน าไปสู่การ

บรรลุวัตถุประสงค์ จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ค าถามวิกฤติ 

(Critical Question Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) 

หรือวิธีเมตริกซ์ของกลุ่ม BCG (Boston Group Growth-share Matrix)  

 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
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  เป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์การ และวัฒนธรรมของ

องค์การ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์ 

  ขั้นที ่5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) 

  การติดตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลส าเร็จขององค์การเป็นการควบคุม

เชิงกลยุทธ์ 

 สรุปว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก ๆ แบ่งได้เป็น    

3 ขั้นตอน เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 

การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

เป็นขั้นตอนของการวางแผน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือ

ก าหนดทิศทางขององค์การ กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน ขั้นตอนที่ 2 การน าแผน 

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการวางแผนด าเนินงานและการน า

แผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ  ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation 

and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์   

 1.3 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 

       กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลายท่านดังนี้ 

        นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 42-44) ได้กล่าวถึงกระบวนการ พัฒนา

กลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้น โนแลน

และเฟียเฟอร์ (Nolan & Pfeiffer, 1993) ได้เสนอกระบวนการสร้างกลยุทธ์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ การ

ก าหนดภารกิจ การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  การก าหนด

วัตถุประสงค ์ และการสร้างกลยุทธ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

           1. การก าหนดภารกิจ 

                  ภารกิจเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการท าอะไร หรือองค์กรมีภารกิจอะไร  ซึ่งท า

ให้องค์กรต้องมีอยู่  ภารกิจเป็นสิ่งที่แปรการมองการณ์ไกล (Vision) ให้เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ 

  2. การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กร 

                การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กรท าให้เรารู้ว่าขณะนี้

องค์กรก าลังอยู่ที่ไหน  มีสภาพอย่างไร  ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กร
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หลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือ กระบวนการวิ เคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้

กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการธุรกิจเอกชน 

 3. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

     วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังที่จะบรรลุถึง องค์กรสามารถวัดความก้าวหน้า 

การปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์  การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับ

ภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรวัตถุประสงค์

และเป้าหมายมักใช้สลับกันไปมาบางแห่งใช้เป้าหมายในความหมายที่กว้างกว่า วัตถุประสงค์  ในขณะ

ที่บางแห่งใช้วัตถุประสงค์ในความหมายที่กว้างกว่าเป้ าหมาย  ส าหรับในที่นี้ จะใช้วัตถุประสงค์ใน

ความหมายที่กว้างกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ (เป้าหมายระยะยาว)  คือ ความคาดหวังหรือ

ความต้องการที่จะด าเนินการให้บรรลุถึงสภาวการณ์อันใดอันหนึ่งที่ก าหนด  ในขณะที่เป้าหมาย 

(เป้าหมายระยะสั้น) คือ ขั้นความคาดหวังที่จะไปให้ถึง หรือสิ่งที่กลุ่มก าหนดขึ้นเพ่ือบรรลุความ

ต้องการในกลุ่มเป้าหมายควรมีความชัดเจน  เป็นรูปธรรม  มีความเป็นไปได้   

 4. การสร้างกลยุทธ์ 

      การสร้างกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

  ขั้นการหาข้อมูล (Input Stage) ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน 

(SWOT Analysis) โดยมีค าถาม เช่น อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดที่ส าคัญของ

องค์กร อะไรคือความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหว่างจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด กับการท างาน

ทั้งหมดขององค์กร ผลทั้งหมดเป็นอย่างไร 

  ขั้นการจับคู่ (Matching Stage) เป็นขั้นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส จุดอ่อน

และอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรคเพ่ือสร้างกลยุทธ์ ใช้เทคนิคที่เรียกว่า SWOT 

Matrix 

 ขั้นการตัดสินใจ (Decision Stage) พิจารณากลยุทธ์โดยควรค านึงถึงคุณค่าของคน  

การเติบโตขององค์กร  กระบวนการมีส่วนร่วม  และควรค านึงถึงวงจรชีวิตขององค์กร  (วงจรของ

องค์กรประกอบด้วยการเติบโต การเติบโตเต็มที่ การหยุดนิ่ง และการเสื่อมสลาย) ดังนั้นการสร้าง    

กลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นวิธีหนึ่งที่แพร่หลาย หน่วยงาน / องค์กร

ทั้งในวงการธุรกิจ และงานราชการนิยมใช้ในการวางแผนงานของตน 



33 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนา

กลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่มและการตกลงในการ

วางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic Process) ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติของ

องค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Identifying Organization Mandate, Mission, Vision 

and Values) ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) ขั้นที่ 4 

การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ (Identifying the Strategic Issues and Strategic 

Alternatives) ขั้นที่ 5 การเขียนแผนกลยุทธ์ (Writing the Strategic Plan) ขั้นที่ 6 การน าแผน  

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing the Strategic Plan) ขั้นที่ 7 การก ากับติดตามและประเมิน    

กลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan)  

 จารุณี  ไกรแก้ว (2557: 2) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือ วิเคราะห์ SWOT  

 2. การก าหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 

 3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็นยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์) 

 4. การก าหนดเป้าหมายส าหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (เป้าประสงค์) 

 5. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 

 6. การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท าให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์) 

 สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ (2550 : 83-106) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนเพ่ือก าหนดและ

ถ่ายทอดกลยุทธ์ไว้ว่า  กระบวนการวางแผนเพ่ือก าหนดและถ่ายทอดกลยุทธ์  เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ

การด าเนินธุรกิจหรือพัฒนาองค์การเปรียบเสมือนการก าหนดยุทธศาสตร์  ยุทธวิธีในการสู้รบกับข้าศึก

ของทหาร ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะจากข้ันตอนใด ก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ขึ้นได ้ซึ่งมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

ค าถาม ขั้นตอน / เครื่องมือ ข้อควรพิจารณา 

ปัจจุบันองค์กรเราเป็น

อย่างไร...? 

ประเมินสถานการณ์ทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร  โดยใช้  

SWOT  Analysis 

เปิดใจกว้าง  ยอมรับความจริง

ในจุดอ่อนที่มีอยู่ และรอบรู้ใน

สถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผล

ต่อองค์กร 

ต้องการให้องค์กรไปอยู่ ณ  

จุดใด...? 

น าผลจากการวิเคราะห์  SWOT  

มาพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทาง 

การด าเนินงานขององค์กร 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ

เป้าหมายบนพื้นฐาน  ศักยภาพ

ขององค์กร  แต่ให้ท้าทายและมี

ความเป็นไปได้ 

จะน าองค์กรไปถึงจุดนั้นได้

อย่างไร….? 

ใช้เครื่องมือก าหนดกลยุทธ์  

SWOT  Evaluation 

ก าหนด Rating  และ 

Weighting ของแต่ละปัจจัยให้

ถูกต้องตามความเป็นจริง  เพ่ือ

ความถูกต้องของกลยุทธ์ 

มีวิธีหรือแนวทางในการ

ปฏิบัติอย่างไร…? 

แปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไปสู่การ

ปฏิบัติ  โดยใช้ BSC  หรือ 

Balanced Scorecard Model 

ก าหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ใน

แต่ละมุมมองของแผนที่ทาง    

กลยุทธ์ให้มีความเชื่อมโยง  และ

สอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุ  

จะควบคุมและประเมินผล

การปฏิบัติอย่างไร…? 

แผนปฏิบัติการและดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPI) 

ก าหนดแผนปฏิบัติการ  และ

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  ให้

ครอบคลุมต่อประเด็น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
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ตารางที่ 3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือประเมินปัจจัยภายใน 
 

แบบการประเมินปัจจัยภายใน 
 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก ประเมิน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
ล าดับที่ 

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

 

วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
 

ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง – จุดอ่อน)  ที่มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจหรือองค์การ 

ช่อง 2 ใส่น้ าหนักที่ให้ความส าคัญแต่ละปัจจัย  โดยที่คะแนนรวมของน้ าหนักทั้งหมด

ต้องเท่ากับ 1 

ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ โดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย          

1 คือ จุดอ่อนหลัก 2 คือ จุดอ่อนรอง 3  คือ จุดแข็งรอง 4 คือ จุดแข็งหลัก 

ช่อง 4 เป็นคะแนนที่ได้จาก  ช่อง 2  คูณกับ ช่อง 3  ผลรวมของคะแนนช่อง 4  จะอยู่

ในช่วง 1 ถึง  4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2 หมายถึง  องค์กรมีศักยภาพภายในต่ า  

คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง  องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 เป็นการจัดล าดับความส าคัญของ SWOT 
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ตารางที่ 4  แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือประเมินปัจจัยภายนอก 
 

แบบการประเมินปัจจัยภายนอก 
 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยภายนอก น้ าหนัก ประเมิน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
ล าดับที่ 

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

 

วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
 

ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก  (โอกาส – อุปสรรค)  ที่มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจหรือองค์การ 

ช่อง 2 ใส่น้ าหนักที่ให้ความส าคัญแต่ละปัจจัย  โดยที่คะแนนรวมของน้ าหนักทั้งหมด

ต้องเท่ากับ 1 

ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อธุรกิจโดยมีคะแนน 1ถึง 4 โดย 

1 คือ อุปสรรคหลัก 2 คือ อุปสรรครอง 3 คือ โอกาสรอง 4 คือ โอกาสหลัก 

ช่อง 4 เป็นคะแนนที่ได้จาก  ช่อง 2  คูณกับ ช่อง 3  ผลรวมของคะแนนช่อง 4  จะอยู่

ในช่วง 1 ถึง  4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2 หมายถึง  องค์กรมีศักยภาพภายในต่ า  

คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง  องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 ล าดับที่ของ SWOT 
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ตารางที่ 5 แบบการก าหนดกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix 
 

 

             ปัจจัยภายใน 

 

 

   ปัจจัยภายนอก 

จุดเด่น (S) จุดด้อย (W) 

1.  ........................................ 1.  ........................................ 

2.  ........................................ 2.  ........................................ 

3.  ........................................ 3.  ........................................ 

4.  ........................................ 4.  ........................................ 

  

โอกาส  (O) SO WO 

1.  ........................................   

2.  ........................................   

3.  ........................................   

4.  ........................................   

อุปสรรค  (T) ST WT 

1.  ........................................   

2.  ........................................   

3.  ........................................   

4.  ........................................   
 

กลยุทธ์ 
 

SO   =  กลยุทธ์ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร 

WO  =  กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อฉกฉวยโอกาส 

ST   =  กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค 

WT  =  กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพ่ือหลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค 

 

 อุทิศ ขาวเธียร (2549: 195-197) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการ

ที่ต่อเนื่องและมีการตรวจสอบสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  ของแผนตั้งแต่การวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะองค์กรภายใน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์



38 

หลักของแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจัดการวางกลยุทธ์ตลอดจนชี้น าการปรับปรุงกลไกของ

องค์กร และการติดตามประเมินผลซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่อาจเปรียบเสมือน

การท าความกระจ่างต่อค าถามอย่างเป็นขั้นตอนกล่าวคือ  ปัจจุบันองค์กรอยู่ฐานะเช่นใด  มีสภาวะ

แวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้งทางบวกและทางลบ และในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

แค่ไหน เพียงไร อนาคตองค์กรจะสามารถให้บริการแก่สังคมได้เต็มตามศักยภาพขององค์กร และตาม

ความคาดหมายของสังคมได้แค่ไหน เพียงใด องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยมีทางเลือก

อย่างไรที่เหมาะสม  ต้องใช้กลวิธีและเครื่องมือให้เกิดความราบรื่นในการด าเนินการเช่นใด  องค์กรรู้

ได้อย่างไรว่าการด าเนินการขององค์กรถูกท่ีถูกทางแล้วหากผิดควรแก้ไขอะไรบ้าง 

เทคนิคการก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ต้องมีการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดแนวทางการวางแผน  การเตรียมการวางแผนเป็นการหารือกันระหว่าง

บุคลากรที่ต้องรับภาระหลักของการวางแผน เพ่ือก าหนดแนวทางและเลือกประยุกต์เทคนิควิธีการ

วางแผนที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเจ้าของแผนโดยอาจจะหารือเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน  เพ่ือเข้าใจสถานะที่เป็นอยู่ขององค์กร

และ/หรือกระบวนการพัฒนา เป็นขั้นตอนการท าแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกันค่อนข้างมาก มักเรียกกันว่า 

“SWOT Analysis” ที่เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะ

แวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด (Threats) 

สภาวะแวดล้อมจากภายนอก   

การวิเคราะห์นี้เป็นพื้นฐานของการก าหนดกลยุทธ์  การเลือกแนวทางด าเนินการหรือกลยุทธ์

ที่สอดรับกับสถานการณ์และองค์กรส่วนใหญ่อาศัยผลการวิเคราะห์นี้ในการจินตนาการ SWOT ใน

อนาคตเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของแผนด้วย 

 3. ขั้นตอนหลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  มีรายละเอียดดังนี้ 

     3.1 การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาให้ทราบประวัติขอบข่ายและระดับ

การบริหารจัดการองค์กร ประวัติความส าเร็จและความล้มเหลว ภาวะที่เป็นอยู่ที่ส าคัญขององค์กร  

ตลอดจนวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุและตัวแปรที่เก่ียวข้องกัน 

     3.2 การก าหนดพันธกิจสมมุติและตัวแปรที่มีอิทธิพล  เป็นขั้นตอนที่ท าควบคู่กับการ

ทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
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     3.3 การท าร่างตารางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในตารางการ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก บทบาทของตัวแปรภายนอกจะแบ่งเป็นโอกาสและอุปสรรค    

(ภัยคุกคาม) บทบาทของตัวแปรภายในจะมีบทบาทแบ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง 

               3.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  ที่พิจารณาบทบาทของตัวแปรที่โดยทั่วไป

องค์กรควบคุมไม่ได้และ/หรือไม่ได้ควบคุม 

    3.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  เป็นการพิจารณาประเมินตรวจสอบสิ่งที่มี

อิทธิพลที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการท างานและผลงานขององค์กร  โดยการพิจารณาบทบาทของตัว

แปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรที่มีอยู่และที่เป็นอยู่  และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถพัฒนาสู่

ความส าเร็จได้เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นภาวะที่องค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบที่

มีผลต่อการแข่งขันไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบที่มีอยู่และ/หรือที่เป็นอยู่ 

เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อยกว่าที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์  เป็นปัจจัยที่

ต้องแก้ไขหรือตัดท้ิงไปขององค์กร 

 3.6 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจากตัวแปรที่มีบทบาทสับสนการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ตัวแปรตัวหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาได้ทั้งบวกและลบ หรือมีบทบาท

ทั้งที่ก่อเกิดสภาวะแวดล้อมจุดอ่อน/หรือจุดแข็งเป็นโอกาสและ/หรืออุปสรรคได้ การวิเคราะห์ต้องให้

ได้บทสรุปว่า ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ในภาวะรวมมี “บทบาทหลัก” เป็นบวกหรือเป็นลบต่อการ

ด าเนินการขององค์กร  เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการน าผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้ 

 3.7 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการวางแผนกลยุทธ์  เช่น ข้อผิดที่มิได้บรรจุตัวแปรที่มี

อิทธิที่ส าคัญต่อความส าเร็จและล้มเหลวของ “องค์กรและ/หรือกระบวนการพัฒนา” เข้าไว้ในการ

วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์บทบาทหลักของตัวแปรผิด   

 3.8 การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดเนื่องจาก  ตัวแปร เขา – เรา อาจสลับปรับเปลี่ยนแล้วแต่

เหตุการณ์ การวิเคราะห์และก าหนดตัวแปร และบทบาทตัวแปรที่สะท้อนสภาวะแวดล้อมที่ใกล้เคียง

ความเป็นจริงมากที่สุดของการวิเคราะห์แต่ละครั้ง จึงควรเป็นการก าหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรง มิใช่เป็นการก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 3.9 เพ่ือให้การระดมสมองและ/หรือประชุมเชิงปฏิบัติการมีประสิทธิผล  ควรจะเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และพันธกิจที่องค์กรต้อง

น ามาเป็นวิทยากรบรรยายให้เห็นสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นการน าร่องแนวคิด 
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 4. การท าแผนที่สภาวะแวดล้อม (ผัง SWOT) 

     ปกติไม่ใช้ข้อมูลทุกประเด็นของสภาวะแวดล้อม  แต่จะเลือกสภาวะแวดล้อมที่มีล าดับ

ความส าคัญ  หรือที่มีประเด็นเชิงกลยุทธ์เท่านั้น  และผลการวิเคราะห์และคัดเลือกสภาวะแวดล้อมที่

ได้จัดล าดับความส าคัญสามารถบรรจุเรียงสภาวะแวดล้อมตามความส าคัญของแต่ละประเด็นเป็นผัง

หรือเป็นแผนที่แสดงสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญแยกจากสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญมากไปหาน้อยได้  แผน

ที่ดังกล่าวเราอาจเรียกว่า “ผัง SWOT” 

 5. การวิเคราะห์และก าหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์หลักของแผน แนวทางและข้ันตอนการยกร่างเป้าหมาย  มีดังนี้ 

 5.1 การทบทวนข้อมูล รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเท่าที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิสัยทัศน์ของ

แผนที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลความต้องการและความคาดหมายข้อมูลที่ส าคัญ

ในกรณีที่มีการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ได้แก่ ข้อมูลจากผัง SWOT นั่นเอง 

 5.2 การจินตนาการสภาวะแวดล้อมรวมในอนาคต  การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการยกร่าง

เป้าประสงค์ สามารถจ าแนกประเด็นสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายนอก ภายในอย่างหยาบเท่าที่ข้อมูล

พ้ืนฐานจะระบุได้โดยจ าแนกบทบาทของตัวแปรทั้งภายในและภายนอกเป็นเพียงบทบาททางบวกและ

ลบต่อการพัฒนาที่เด่นชัดแล้ว 

 5.3 การก าหนดสาระเบื้องต้นของร่างเป้าประสงค์ส่วนต่าง ๆ การด าเนินการขั้นนี้เป็นการ

ดึงสาระจากภาพ SWOT อนาคตรวมเฉพาะส่วนที่เป็นภาพหมาย หรือส่วนที่ระบุว่าเกิดอะไรที่ดีกว่า

ในอนาคต  มายกร่างเป็นร่างวิสัยทัศน์เบื้องต้น  และดึงสาระที่เป็นภาระเงื่อนไขหลักที่องค์กรต้องท า  

ทั้งนี้ต้องปรับปรุงและต้องเพ่ิมบทบาท  เพ่ือให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์  ยกร่างขึ้น

เป็นร่างพันธกิจเบื้องต้น และดึงสาระแนวทางที่ต้องด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จที่ต้องการด้านต่าง ๆ 

(เป็นผลสัมฤทธิ์) ยกร่างข้ึนเป็นร่างวัตถุประสงค์หลักเบื้องต้น 

 5.4 การระดมสมองหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดเป้าประสงค์หลังจาก

ด าเนินการยกร่างเป้าประสงค์แล้ว  ต้องผ่านการพิจารณาร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ปรับสาระ 

ส าคัญที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนเป็นที่เข้าใจอย่างดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 5.5 การเจียระไนสาระของเป้าประสงค์ เป็นการปรับให้เป้าประสงค์ทันสมัยสอดรับกับ

องค์ประกอบหลักอ่ืน ๆ ของแผนและกับข้อมูลล่าสุดที่ได้รับเพ่ิมเติมตลอดช่วงการวางแผน มีผลให้ได้

เป้าประสงค์เป็นจุดอ้างอิงในการประสานแผนได้ในที่สุด 



41 

 6. การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์การด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางเลือกด าเนินการ

พัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก าหนดกลยุทธ์จากการประเมินสภาวะแวดล้อมให้เกิดแนวทางเลือกการ

ด าเนินงานการพัฒนาอย่างรอบคอบ  

 7. การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงองค์การกลไก 

      เป็นการก าหนดเครื่องมือและ/หรือกลไกเพ่ือเร่งรัดการพัฒนา (เน้นการปรับปรุงกลไก

และระเบียบ ตลอดจนการปรับปรุงวัฒนธรรมและ/หรือความเชื่อขององค์กร) เพ่ือเสริมประสิทธิผล

ของการท างานให้ได้ผลลัพธ์ อันได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

และวัตถุประสงค์หลักของแผนตามที่ก าหนดไว้แล้วในที่สุด 

 8. การติดตามและประเมินผล 

      หลักการบริหารการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจะไม่จ ากัดการประเมินผลส าเร็จ การพัฒนา

แต่เพียงผลิต (Outputs) ที่ได้จากการด าเนินโครงการแต่ละด้านเท่านั้น แต่ความส าเร็จของการพัฒนา

จะต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมถึงผลกระทบจากการพัฒนาทั้งมวลเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งด้าน

ผลลัพธ์การพัฒนาและสมรรถนะการแข่งขันขององค์กรตามที่แผนพัฒนาก าหนดไว้ 

     การบริหารการพัฒนาที่หวังผลทั้งผลผลิตและผลลัพธ์นี้ถูกเรียกว่า การบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ

ด าเนินการพัฒนาของกระบวนการด าเนินการทั้งด้านปัจจัย ต้นทุน ( Input ของโครงการ) ด้านปัจจัย

ระหว่างการด าเนินการ (Activities หรือกิจกรรมขั้นต่าง ๆ ของโครงการ) ด้านปัจจัยผลลัพธ์ (Outputs) 

เพ่ือทราบเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งก่อนพัฒนา และความก้าวหน้าและความเป็นไประหว่างการ

พัฒนา และผลลัพธ์หลังการพัฒนาในที่สุด 

 หลักของการติดตามและประเมินผลอาศัยดัชนีชี้วัด ผลของการประเมินเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

ดัชนีที่ก าหนดเพ่ือการติดตามและประเมินผลควรเป็นตัวชี้วัดที่ ง่ายและช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า

แผนงานพัฒนาบรรลุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ทางใดบ้าง และเป็นไปตามที่ควรเป็นหรือไม่อย่างไร 

ผลของการด าเนินการหรือความส าเร็จของแผน ยังสามารถจ าแนกเป็นผลผลิตการด าเนินการ  

(Outputs) และผลกระทบ (Outcomes) 

 สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนากลยุทธ์สามารถสังเคราะห์เป็นขั้นตอนตามล าดับประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน หรือวิเคราะห์ SWOT 2) การก าหนด

ทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็นที่
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ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ หรือการก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การก าหนดเป้าหมายส าหรับแต่

ละประเด็นกลยุทธ์ คือการก าหนดเป้าประสงค์ 5) การก าหนดกลยุทธ์แต่ละเป้าประสงค์ และการ

ก าหนดตัวชี้วัดและมาตรการ ซึ่งการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย

การอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนา

กลยุทธ์ด้วยกระบวนการดังกล่าว  

 1.4 การใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนากลยุทธ์ 

   1.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ   

           กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

(2560: 3 - 7) ได้อธิบายรายละเอียดไว้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่า Workshop 

เป็นการประชุมอีกแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในบริษัท วงการธุรกิจอุตสาหกรรม และในองค์การต่าง ๆ 

เนื่องจากการประชุมแบบนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักส าคัญ การประชุม

แบบนี้ปกติแล้วจะมีสมาชิกที่ร่วมประชุมจ านวนไม่มากนัก คือมักจะมีจ านวนแต่เพียงพอเหมาะ  กับ

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่จัดประชุมนั้น ๆ ขึ้น ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้สมาชิกจะต้องร่วมกันศึกษารับฟังการบรรยาย หรือ ศึกษาค้นคว้า ท าความเข้า 

และฝึกปฏิบัติตามหัวข้อของการประชุมปฏิบัติการครั้งนั้น ๆ หลักส าคัญของการประชุมแบบนี้คือ 

การเรียนรู้– ฝึก ปฏิบัติ–แล้วน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง ตัวอย่าง การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแบบทดสอบ – แบบวัดความพึงพอใจของผู้บริหาร การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเกียร์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น การจัดการประชุมแบบนี้จึงต้องมีเอกสาร 

มีหนังสือ มีรายละเอียดและข้อมูล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการศึกษาและเพ่ือการฝึกปฏิบัติ

ซึ่งต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้พร้อม เพ่ือผู้เข้าประชุมจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการฝึกปฏิบัติตาม

ก าหนดการ หรือตามตารางการปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดังกล่าวนี้จุดเน้นจะอยู่ที่การปฏิบัติได้ เป็นการแก้ปัญหาด้วยภาคปฏิบัติเน้นการปฏิบัติการมากกว่า

การบรรยายหรือการอภิปราย มุ่งปรับปรุงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกแต่ละคน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือวิชาชีพ 

 ลักษณะเฉพาะของการประชุมแบบ Workshop มีดังนี ้ 

 1. มีการก าหนดเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการชัดเจน ก าหนดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ไว้

เห็นได้ชัด และมีก าหนดการหรือตารางด าเนินงานในการประชุม  
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 2. มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ที่การเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องที่จัดประชุมปฏิบัติการนั้น ๆ โดยตรง  

 3. มีการเตรียมในด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่ เอกสาร ข้อมูลที่จ าเป็นให้พร้อม เพ่ือใช้ในการ

ฝึกปฏิบัติ ส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ  

 4. มีการฝึก / ทดลองปฏิบัติการหรือมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องที่จัดประชุม ซึ่งถือเป็น

หัวใจส าคัญของการประชุม  

 5. จุดเน้นของการประชุมปฏิบัติการนี้อยู่ที่การเตรียมคนให้มีความพร้อมสูง ให้สามารถเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีจัดประชุม และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้  

 แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 1. การเตรียมการก่อนการจัดประชุม  

  1.1 ประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ผู้ด าเนินการประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดการประชุม 

  1.2 แนวทางการออกแบบหลักสูตร เช่น กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ กิจกรรม  เนื้อหาวิชา 

วิทยากร วัน เวลา และสถานที่ ระยะเวลา การติดตามและประเมินผล เป็นต้น  

  1.3 บูรณาการงานเพ่ือมอบหมายและแบ่งหน้าที่งานรับผิดชอบ   

  1.4 ประชุมสรุปผลก่อนการด าเนินงาน  

    มอบหมายงาน เมื่อโครงการอนุมัติแล้ว ควรมีการแบ่งงานและมอบหมายงานให้ 

บุคลากรในกลุ่ม และควรติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของงานที่ได้มอบหมายเป็นระยะ ในเรื่อง  

    1) ด้านเอกสาร เช่น ใบลงทะเบียน การจัดท าป้ายชื่อ ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด 

เอกสารประกอบการประชุม ป้ายตั้งโต๊ะ ได้แก่ ชื่อประธานการประชุม ชื่อผู้อ านวยการกลุ่มงาน ชื่อ 

วิทยากรและป้ายลงทะเบียน แบบประเมินผลการจัดประชุม ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ใบส าคัญรับเงิน 

     2) ด้านงบประมาณ เช่น การขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ  

    3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับแจกผู้เข้าร่วมประชุมและใช้ในการด าเนินการ ประชุม 

เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษ A4 กระดาษสี เป็นต้น  

    4) การจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (สายไฟ ปลั๊กต่อพ่วง) 

กล้องถ่ายรูป พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง เครื่องอัดเสียง เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ A4 แฟ้มค ากล่าว 

รายงานและกล่าวเปิด เป็นต้น 
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    5) ประสานและดูแลงานด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ สถานที่

จัดประชุม ถ่ายภาพตลอดหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ 

 2. ขั้นระหว่างด าเนินการประชุม 

   2.1 การตรวจความพร้อมเวที  

    1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ที่ประธานใช้ในการกล่าวเปิดโครงการ และ

สถานที่ที่ใช้ในการกล่าวรายงาน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ดอกไม้ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ  

    2) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครโฟน 

จอภาพ ไฟล์ข้อมูลที่ต้องน าเสนอตามหัวข้อการประชุมและของผู้ที่เกี่ยวข้องในเครื่องคอมพิวเตอร์  

    3) แฟ้มพร้อมค ากล่าวเปิด วางไว้ส าหรับประธานในพิธีเปิด  

  2.2 การลงทะเบียน  

    1) ต้อนรับผู้เข้าประชุม อ านวยความสะดวก  

    2) ด าเนินการรับลงทะเบียน แจกเอกสารประกอบ คู่มือ และวัสดุเครื่องเขียน  

  2.3 การบันทึกภาพ  

  2.4 ต้อนรับวิทยากรและดูแลอ านวยความสะดวก  

  2.5 การปิดการประชุม แจ้งการประชุมครั้งต่อไป และกล่าวขอบคุณ  

 3. ขั้นหลังการเสร็จสิ้นการประชุม  

  3.1 ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

ให้ความช่วยเหลือในการประชุม 

.  3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หลักฐานใบส าคัญให้เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยการประชุม  

  3.3 ด าเนินการประมวลผล แล้วด าเนินการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือที่เรียกกันว่า Workshop เป็นการ

ประชุมที่ต้องมีการร่วมกันปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมแบบนี้ปกติ

แล้วจะมีสมาชิกที่ร่วมประชุมจ านวนไม่มากนัก หลักส าคัญของการประชุมแบบนี้คือ การเรียนรู้ – ฝึก 

ปฏิบัติ–แล้วน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง ต้องมีเอกสาร มีหนังสือ มีรายละเอียดและข้อมูล 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการศึกษาและเพ่ือการฝึกปฏิบัติซึ่งต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้พร้อม 

เพ่ือผู้เข้าประชุมจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการฝึกปฏิบัติตามก าหนดการ หรือตามตารางการปฏิบัติ 



45 

   1.4.2 การสนทนากลุ่ม   

           การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจาก

การสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา 

(Modulator) เป็นผู้คอยซักถามและจุดประเด็นการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนา

เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนดไว้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง ท าให้ได้ข้อสรุปที่

เป็นแนวทางเดียวกันภายในระยะเวลาสั้น ๆ จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง การศึกษา หรืออาชีพอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะภูมิหลังใกล้เคียงกันที่สุดเรียกว่า “กลุ่มเอกพันธ์ 

(Homogeneous)” ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน ๆ เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ถ้า

การสนทนามีผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร่วมสนทนาจ านวนน้อย จะท าให้เกิดการโต้แย้งกันมากขึ้นภายในกลุ่ม 

ก่อให้เกิดการสนทนาที่เปิดกว้างสามารถสรุปผลได้ง่าย แต่ถ้ามีผู้ร่วมสนทนาจ านวนมาก ก็อาจจะท า

ให้เกิดการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ทับซ้อนภายในกลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ท าให้ยากต่อการสรุปประเด็นปัญหาที่

ก าหนดไว้ ในทางปฏิบัติจึงก าหนดจ านวนผู้ร่วมสนทนาไว้ที่ 6-10 คน (Powell, 1996: 499-504) 

 มนต์ชัย เทียนทอง (2555: 229-231) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม มีประโยชน์ในประเด็น

ของภาพรวมของข้อมูลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนาในกลุ่ม เพ่ือระดม

และกลั่นกรองความคิดในประเด็นที่ก าหนดไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักส าคัญ ได้แก่ 1) การรวมพลังของกลุ่ม 

(Synergism) 2) การกระตุ้นความสนใจ (Stimulation) 3) การขยายตัวของข้อมูลจากการสนทนา 

(Snowballing) 4) การให้ข้อมูลแบบทันที (Spontaneity) 5) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) 

6) เกิดจากการพินิจพิเคราะห์ (Scrutiny) 7) เกิดจากการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Speed) 8) ความ

ปลอดภัยจากการให้ข้อมูลในนามของกลุ่ม (Security) 9) การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ (Serendipity) และ 

10) การควบคุมประเด็นความคิดที่เป็นโครงสร้าง (Structure) การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้จึงได้รับ

ความนิยมมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการวิจัยทั่วไปและการวิจัยในสถานศึกษา 

 องค์ประกอบของการสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 

                 1. ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

               1.1 ผู้ด าเนินการสนทนา (Modulator) ท าหน้าที่ด าเนินการและก ากับการสนทนา 

โดยการตั้งค าถามและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็น กระตุ้น และเร้าให้ผู้ร่วม

สนทนาเกิดความคิดและอารมณ์ร่วม ซึ่งผู้ด าเนินการสนทนาควรมีแผนผังที่นั่งที่ระบุชื่อของผู้เข้าร่วม

สนทนาทุกคน เพ่ือให้สามารถเรียกชื่อผู้ร่วมสนทนาได้ถูกต้อง รวมทั้งใช้ท าเครื่องหมายว่าในแต่ละ
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ประเด็นได้ซักถามผู้ใดไปแล้ว ปกติผู้ด าเนินการสนทนาควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี 

 1.2 ผู้บันทึกข้อมูล (Notetaker) ท าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลการสนทนา เพ่ือใช้

ประกอบกับบันทึกที่ได้จากการถอดค าจากเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา ปกติจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ระดับเดียวกันกับผู้วิจัย 

 1.3 ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ท าหน้าที่บันทึกเสียงการสนทนาโดยใช้

เครื่องบันทึกเสียงและท าหน้าที่บริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ตลอดจนช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เช่น จัดหา

กระดาษบันทึก ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศน์ และหน้าที่อ่ืน ๆ เพื่อให้การสนทนาด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 

 2.1 เครื่องเสียง และเครื่องบันทึกเสียง 

 2.2 กระดาษส าหรับจดบันทึก ดินสอ และกระดาน Flipchart 

 2.3 คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

3. สถานที่ ควรมีลักษณะดังนี้ 

 3.1 เป็นห้องประชุมหรือห้องสัมมนาที่เงียบสงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน มีระบบเครื่อง

เสียงที่สมบูรณ์ และมีระบบปรับอากาศ 

 3.2 มีโต๊ะและเก้าอ้ีที่สะดวกสบาย สามารถจัดโต๊ะแบบวงกลม แบบตัวยู หรือแบบ

ตัวไอได้ เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากกว่า 10 คน ซึ่งรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ด้วย 

4. สิ่งเสริมสร้างบรรยากาศ ได้แก่ 

 4.1 เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และของขบเค้ียว 

 4.2 ของสมนาคุณผู้เข้าร่วมสนทนา 

            ขัน้ตอนการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์การสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากหัวข้อ

เรื่องรวมทั้งก าหนดแนวทางของค าถามที่จะใช้ 

2. ก าหนดกรอบการคัดเลือกกลุ่มของผู้ เข้าร่วมสนทนา โดยพิจารณากลุ่มที่ มี

ลักษณะเฉพาะเหมือน ๆ กัน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณากว้าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 เพศ เช่น หญิง ชาย หรือเพศใดก็ได้ 

 2.2 อายุ เช่น ช่วงอายุเท่าไร หรือช่วงอายุเท่าไรก็ได้ 
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  2.3 ระดับ เช่น ระดับบริหารหน่วยงาน ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งต าแหน่งทาง

วิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ 

 2.4 สาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือผสมผสานกัน 

 2.5 สถานที่อยู่ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือภาคใดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ 

เป็นข้อมูลในการเดินทางเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

  3. ก าหนดกลุ่มด าเนินการ ก าหนดและติดต่อประสานงานกับผู้ด าเนินการสนทนา ผู้จด

บันทึก และผู้อ านวยความสะดวก 

  4. วางแผนด าเนินการ ดังนี้ 

   4.1 วางแผนด าเนินการเก่ียวกับกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนาและนัดหมายเรื่องวันเวลา 

   4.2 วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มด าเนินการและนัดหมายเรื่องวันเวลา 

   4.3 วางแผนเรื่องการส่งจดหมายเชิญ 

   4.4 วางแผนเรื่องสถานที่และจัดเตรียมการสนทนากลุ่ม 

   4.5 วางแผนเรื่องการเดินทางเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

  5. ออกแบบค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และประเด็น

ปัญหาของการวิจัย หลังจากนั้นจึงทบทวนและทดสอบค าถามอีกครั้ง เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

โดยพิมพ์ออกมาเป็นค าถามเรียงตามล าดับจากค าถามง่าย ๆ ไปสู่ค าถามที่ซับซ้อน 

  6. ด าเนินการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

   6.1 เริ่มต้นการสนทนากลุ่ม โดยการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน เพ่ือเป็นการ “อุ่นเครื่อง” 

รวมทั้งการขออนุญาตบันทึกเสียง หลังจากนั้นผู้ด าเนินการสนทนาควรอธิบายวัตถุประสงค์ของการ

จัดการสนทนากลุ่ม ทบทวนวิธีการด าเนินการสนทนา และแนะน าผู้เข้าร่วมสนทนาทุกคน เพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพ และบรรยากาศที่เป็นมิตรในการการสนทนากลุ่ม 

   6.2 น าเสนอประเด็นต่าง ๆ โดยสรุป ในกรณีที่คาดว่ามีบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วม

สนทนายังอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน อาจจะน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวโดยสรุป เพ่ือน าทางให้ ทุก

คนมีความเห็นสอดคล้องกันก่อน เพ่ือให้การสนทนากลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น 

   6.3 ตั้งประเด็นค าถามตามที่ออกแบบไว้ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ด าเนินการ

สนทนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ในแต่ละประเด็นต้องพยายามให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และคอยควบคุมการให้สนทนาอยู่ในกรอบที่ต้องการจนกว่าจะจบประเด็น หลังจากนั้นควรสรุป
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สาระส าคัญที่ได้จากกลุ่ม โดยอาจจะสรุปแต่ละประเด็นปรือสรุปในตอนสุดท้ายของการสนทนาก็ได้ 

ซึ่งการสนทนากลุ่มแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

  7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ต่อไป โดยด าเนินการดังนี้ 

   7.1 ถอดค าถามจากเครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้ได้บทสนทนาของผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่มแต่ละคนอย่างละเอียด โดยเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องไม่เพ่ิมเติมความคิดของ

ตนเองที่เป็นข้อสรุปลงไป 

   7.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยแปลความหมายในลักษณะของการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งควร

ท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลาย ๆ คนแล้วอภิปรายผลร่วมกัน ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ควร

กลับไปฟังเครื่องบันทึกเสียงใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันมากที่สุด 

  นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2554 : 7-8) ได้ให้รายละเอียด

เกี่ยวกับการน าวิธีการสนทนากลุ่มมาใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 

  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการ

สนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Modulator) 

เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น

หรือแนวทางการสนทนากว้างขวางและลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน 

ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ การสนทนากลุ่มมีประโยชน์ ดังนี้ 

 1. ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม 

 2. ก าหนดสมมุติฐานใหม่ ๆ 

 3. ก าหนดค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม 

  4. ค้นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือหรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบส ารวจ เพ่ือช่วยให้

งานวิจัยสมบูรณ์ข้ึน 

 5. ประเมินผลทางด้านธุรกิจ 

              อย่างไรก็ตามวิธีการสนทนากลุ่มนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ข้อดีของการสนทนากลุ่ม คือ

ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี การสนทนากลุ่มเป็นการเผชิญหน้ากันในลักษณะกลุ่ม

มากกว่าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ บรรยากาศของการคุยกันเป็นกลุ่มจะ

ช่วยลดความกลัวที่จะแสดงความเห็นส่วนตัว ส่วนข้อจ ากัด คือ ถ้าในการสนทนากลุ่มมีผู้ร่วมสนทนา

เพียงไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นตลอดเวลาจะท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อย
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เหล่านั้น ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดการสนทนาขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ได้รับการเปิดเผยในกลุ่มสนทนา ในกรณีนี้ใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจะ

ดีกว่า และถ้าหากผู้ด าเนินการสนทนาไม่สามารถควบคุมขอบเขตการสนทนาได้ การสนทนานั้นก็จะ

ไม่ราบรื่น 

 การจัดการสนทนากลุ่มมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล 

3. ตัดสินใจว่าจะท ากี่กลุ่ม 

4. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา 

  5. ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Notetaker) โดย 

ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนาและควบคุมเกมส์ได้เป็นอย่างดี

ให้เกิดความเป็นกันเองมากท่ีสุด Moderator จะต้องไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองควรจะปล่อยให้

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อิสรเสรีและเป็นธรรมชาติมากที่สุด Moderator ที่ดีจะต้อง

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ผู้จดบันทึก (Notetaker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลาและ

ควรท าหน้าที่ในการจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าการจดบันทึกข้อมูล

ไม่ครบถ้วน และจะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่บันทึกและเนื้อหาสาระใน

เทปที่ตรงกัน และผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) มีหน้าที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทป

ขณะที่ก าลังด าเนินการสนทนา และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก 

เพ่ือให้แต่ละคนท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

 6. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา และวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการรวบรวม

ข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการ

สนทนา (Modulator) เป็นผู้คอยซักถามและจุดประเด็นการสนทนา ท าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทาง

เดียวกันภายในระยะเวลาสั้น ๆ จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

การศึกษา หรืออาชีพอ่ืน ๆ ในทางปฏิบัติก าหนดจ านวนผู้ร่วมสนทนาไว้ที่ 6-10 คน 
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 1.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วยเทคนิค SWOT (SWOT Analysis)   

         การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วย

เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการก าหนด   

กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT 

อาจจะเสนอแนะว่าองค์กรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

 สมคิด บางโม (2557: 338-339) กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) เป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ

องค์การ ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์ 4 ด้าน ดังนี้ 

 S : Strength (จุดแข็ง) 

 องค์การมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็งขององค์การของเรามีอะไรบ้าง จุดแข็งขององค์การอาจ

พิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ เช่น 

 1. บุคลากรขององค์การมีความรู้ความสามารถ 

 2. มีเงินทุนมากมาย เพียงพอ มั่นคง 

 3. ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีเป็นเวลายาวนาน 

 4. ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล 

 5. มีแหล่งวัสดุอุปกรณ์ดี ราคาถูก 

 6. ตลาดกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก 

 W : Weakness (จุดอ่อน) 

 องค์การมีจุดอ่อนอะไรบ้าง จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็ง การพิจารณาจุดอ่อนของ

องค์การควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ เช่น 

 1. บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ หรือขาดความรู้ความสามารถ 

 2. มีเงินทุนน้อย ต้นทุนการผลิตสูง 

 3. สินค้าล้าสมัย คุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้ 

 4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตล้าสมัย 

 5. ไม่มีการวิจัยและพัฒนา (R & D) 

 6. เป็นบริษัทเกิดใหม่ ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก 
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 เมื่อพบจุดอ่อนแล้ว ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 O : Opportunity (โอกาส) 

 การวิเคราะห์โอกาสขององค์การในการที่จะท ากิจกรรมใด ๆ เช่น ผลิตสินค้าใหม่ขยาย

ตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า การปรับเพ่ิมราคาสินค้า เป็นต้น หรือวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไร 

สัมพันธ์กับจุดแข็งขององค์การหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ควร

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ เช่น 

 1. ลูกค้าต้องการสิ่งใหม่ 

 2. การบริการใหม่ 

 3. การเพ่ิม-ลดของประชากร 

 4. กฎหมายและการเมือง 

 5. การสนับสนุนของรัฐบาล (นโยบายของรัฐบาล) 

 6. สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

 7. ความต้องการของตลาด 

 T : Threat (อุปสรรค) 

 การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององค์การในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ท าให้องค์การไม่

สามารถด าเนินได้หรือด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เป็นการพิจารณาจากสิ่งภายนอก ควรพิจารณาสิ่ง

ต่อไปนี้ เช่น 

 1. ตลาดแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน 

 2. วัตถุดิบราคาสูง 

 3. ตลาดสินค้าแคบ 

 4. ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 

 5. ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายภาษีอากร 

 6. นโยบายของรัฐบาล 

 7. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ 

 8. การขาดแคลนเทคโนโลยี 

 9. การต่อต้านจากผู้บริโภค หรือแรงกดดันจากผู้บริโภค 
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 การวิเคราะห์แต่ละด้านจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ 

ต่อการวางแผน และการท างานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ ในขณะที่จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบต้องรีบลงมือทันที 

ซึ่งจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นบัญหาขององค์การท าให้องค์การไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

 อุทิศ ขาวเธียร (2549: 72 -73) กล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

หมายถึง ขั้นตอนการท าแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกัน มักเรียกว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) 

ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด (Threat) ของสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ เพ่ือท า

ความเข้าใจสภาวะแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทาง เพ่ือประเมินความยากง่ายในการ

ด าเนินงานขององค์กร เพ่ือการวางแนวทางปรับปรุงกลไกขององค์กร 

   นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551 : 44-46) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า ในต าราพิชัยสงครามของซุนวู  มีประโยคที่มักกล่าวกัน

เสมอ ๆ  คือในการยุทธสงครามนั้นต้อง “รู้เขา รู้เรา” จึงรบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ซึ่งมีความนัยตรง

กับ SWOT ที่ถูกพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 1950  โดยนักวิชาการหลายท่านจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

(Harvard  University) และมหาวิทยาลัยอ่ืน และตั้งแต่นั้นมา SWOT ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ

แตกแขนงไปมาก และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน 

 SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and  Threats  

โดย Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก  ซึ่ง

องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสามารถ

ท างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี  ในขณะที่  

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ และด้อยความสามารถ  ซึ่ง

องค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจะท าให้กลุ่มท างาน

บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ยาก หรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่

ดี ในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเหล่านี้ควรน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  เพ่ือท าให้เห็นความเป็น

จุดอ่อนจุดแข็งที่ชัดเจนขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น และยังต้องวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในบริบทของ

พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรของตนด้วยเพ่ือให้รู้ว่า องค์กรของตนอยู่ในสนามแข่งขันใด  
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Opportunities  คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยหรือเป็นประโยชน์  

ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถท างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอกที่

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและ

สถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคาม  ซึ่งจะท าให้กลุ่มท างานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้

ยากหรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร   

 บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ

เปลี่ยนกลับซึ่งกันและกัน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่

เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้

เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 

 นอกจากนี้ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551 : 73-82) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ SWOT ว่าการประชุมปฏิบัติการ SWOT ซึ่งประยุกต์จากงานของ ฟลาเวล และวิลเลี่ยม 

(Flavel & Williams) และออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมีการด าเนินงานแบบ

สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รูปแบบการประชุมจึงเน้นที่การปฏิบัติ โดยจ าแนกการประชุมออกเป็น  

4 ครั้ง  ดังนี้ 

     1. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 

   การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1  เป็นการวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ   

ข้อจ ากัด  ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน การประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน  

ดังนี้ 

   1.1 การเตรียมตัวผู้เข้าร่วม 

        ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันขององค์กรของตน   

ความจ าเป็นที่จะต้องวางแผน และเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการวางแผน 

                   1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของกลุ่ม  โดยเป้าหมายของ 

กลุ่มควรก าหนดรายละเอียด เพื่อให้สามารถวัดได้   

   1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 

  ขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เข้าร่วมพิจารณาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งจากการปฏิบัติงาน 
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ของกลุ่มและการหาปัจจัยส าคัญที่น าสู่ความส าเร็จ โดยการให้น้ าหนักจุดแข็งแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณา

จาก “เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม”และ“เป็นจุดแข็งที่มีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ”  

และการให้น้ าหนักจุดอ่อนแต่ละข้อซึ่งพิจารณาจาก “เป็นจุดอ่อนที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” 

และ “เป็นจุดอ่อนที่มีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ”   

        1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรค 

  ใช้ผลการศึกษาสถานการณ์ภายนอกองค์กรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบต่อกลุ่ม  และธุรกิจของกลุ่มในเชิงโอกาสหรืออุปสรรค หลังจากนั้น  

หาปัจจัยส าคัญที่น าสู่ความส าเร็จ โดยผู้เข้าร่วมให้น้ าหนัก โอกาสแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาจาก “เป็น

โอกาสที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และการให้น้ าหนักอุปสรรคแต่ละข้อ โดยพิจารณาจาก 

“เป็นอุปสรรคท่ีมีศักยภาพรุนแรงต่อกลุ่ม” และ “เป็นอุปสรรคท่ีมีความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น”   

     2. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 

   การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2  เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย  ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน   

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 

                   2.1 การทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 

                        ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มีความสอดคล้อง ทางสังคม

เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตหรือกล่าวได้ว่า  เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มใน

บริบทของจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

  2.2  การสร้างกลยุทธ์ย่อย 

                          ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย  ซึ่งกลุ่มต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกกระท าในขอบเขตจุดอ่อน 

จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคของกลุ่มโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า SWOT Matrix กล่าวคือ 

2.2.1 ใช้จุดแข็งของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการจับคู่ 

ระหว่างจุดแข็งและโอกาส  กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า  กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส 

2.2.2 ใช้จุดแข็งของกลุ่มเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  โดยใช้วิธีการจับคู่ 

ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค  กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า  กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค 

2.2.3 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพ่ือช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิด  โดยใช้วิธีการ 

จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส  กลยุทธ์ย่อยท่ีได้เรียกว่า  กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 
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2.2.4 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพ่ือเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด  โดยใช้วิธีการ 

จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรคกลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า  กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 

 2.3 การจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อย 

                        ขั้นตอนนี้เป็นการจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อยที่ซ้ าหรือใกล้เคียงและรวบกลยุทธ์ย่อยที่อยู่

ในเรื่องเดียวกันให้เป็นกลุ่มก้อน  พร้อมทั้งตั้งชื่อกลยุทธ์นั้น 

  3. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 

  ในกรณีที่อาจพบว่า ผู้เข้าร่วมใช้ข้อมูลที่ศึกษาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มได้ไม่กว้างขวางนัก หรืออาจจะพบว่ายังมีบางเหตุการณ์ที่

ไม่ชัดเจนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเสริมความรู้หรือข้อมูลโดยอาจเชิญบุคคลที่มีข้อมูลหรือ

ความรู้นั้น ๆ มาเป็นวิทยากร  เพ่ือขยายความคิด หรือมุมมองที่กว้างขวางขึ้น  ดังนั้นการประชุม

ปฏิบัติการครั้งท่ี 3  นี้  จึงผนวกเรื่องการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ภายนอกเพ่ิมเติม 

  ส าหรับการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3  ใช้เวลาประมาณ 2 วัน  กับผู้เข้าร่วมชุมเดิม   

โดยมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

   3.1 การปรับปรุงกลยุทธ์ 

   จากผลการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2  ผู้ด าเนินการควรทราบแล้วว่า  ผู้เข้าร่วมยัง 

ขาดข้อมูลในส่วนใด  ควรจะเพ่ิมข้อมูลในด้านใด  ผู้ด าเนินการติดต่อวิทยากรมาบรรยายวิเคราะห์

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในอนาคต  หรือในการนี้  ผู้ด าเนินการและผู้เข้าร่ วมอาจ

ช่วยกันหาข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้  จากนั้นผู้เข้าร่วมท าการปรับปรุงกลยุทธ์โดย

ใช้ข้อมูลใหม่วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 

 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553: 4-6) ได้กล่าวไว้ว่า SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน าผลที่ได้ในรูปแบบของ จุดแข็ง 

(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มาก าหนดเป็น

กลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร  ซึ่งคิดโดยบริษัทดูปองท์ (Du Pont) ในปี 1949 

หลังจากนั้นจึงมีผู้ที่บัญญัติมันขึ้นมาแตกต่างกันออกไปเป็น 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผู้ที่ได้รับการยก

ย่องว่าเป็นหลักในการพัฒนาเทคนิคนี้ข้ึนมาคือ ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ด ฮัมฟรีย์ (Albert Humphrey) 

แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด อีกค่ายหนึ่งที่กล่าวอ้างเป็นต้นตอที่มาของ SWOT เช่นกัน โดยผลงาน

ของ ศาสตราจารย์ เคนเนท แอนดริวส์ (Keneth Andrews) ที่ในค่ายนี้บอกว่าท่านผู้นี้จัดเป็นผู้
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บุกเบิกในเรื่องของ SWOT นี้เลยที่เดียว โดยผลงานของท่านนั้นเกิดขึ้นในปี 1971 ที่ท่านได้วาง

หลักการให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถและทรัพยากรขององค์กรเข้ากับสภาพแวดล้อม 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2553: 4-6) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุ

ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT อาจจะเสนอแนะ

ว่าองค์การควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ 

 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอ่ืน ๆ (2548: 82) ได้เสนอการก าหนดกลยุทธ์ โดยการ

วิเคราะห์ SWOT ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ต าแหน่งสถานภาพขององค์การ 

     ประเมินสถานภาพขององค์การในปัจจุบันว่าอยู่ในต าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปใน

ทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใดจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ

องค์การ และการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและ

ลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่งน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากน้อยเพียงใด 
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ลูกค้า 
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ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 
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โครงสร้าง  
วัฒนธรรม  
ทรัพยากร 

พนักงาน/ 
สหภาพแรงงาน 

คู่แข่งขัน 

สมาคมการค้า 
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ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” 

หรือ ”จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงท าการก าหนดต าแหน่งใน ตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในต าแหน่ง

ที่ “เอ้ือและแข็ง” “เอ้ือแต่อ่อน” “ไม่เอ้ือแต่แข็ง” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน”  

 

 
                           

 

                      

        “เอ้ือและแข็ง” 

                            

 
 

            “เอ้ือแต่อ่อน” 

                                        

 

        “ไม่เอ้ือแต่แข็ง” 

 

 

        “ไม่เอ้ือและอ่อน” 

 

 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ต าแหน่งสถานภาพขององค์การ 

 2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การ เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 

(Stability Strategy) โดยด าเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรู้ความช านาญเพียงชนิดเดียวและจะไม่

ขยายไปท าแผนงานอ่ืน หรือเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies) โดยขยายงาน

ด้วยการท าแผนงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพ่ิมงาน/โครงการใหม่ที่หน่วยงาน

มีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดท า หรือเพ่ิมกิจกรรมใหม่ที่จะช่วยให้งาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณ์มาก

ขึ้น หรือส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจ้างเหมา หรือเลือก

กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิกแผนงานที่หมดความจ าเป็นออกไป 

หรือยกเลิกแผนงานประเภทที่มีหน่วยงานอ่ืนท าได้ดีกว่า หรือตัดงาน/โครงการที่หมดความจ าเป็น

ออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทที่มีหน่วยงานอ่ืนท าได้ดีกว่า หรือลดกิจกรรมบางประเภทใน

งาน/โครงการที่ยังคงต้องท าอยู่ หรือโอนงานให้เอกชนไปท า 

 3. การวิเคราะห์ต าแหน่งของสถานภาพแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงานของ

องค์การที่เลือกจะจัดท าว่า อยู่ในต าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 
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หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่งน้ าหนักว่า

โน้มเอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งจุดอ่อนเชิง

ทรัพยากร แล้วชั่งน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้น

จึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในต าแหน่งที่  “เอ้ือและแข็ง” “เอ้ือแต่อ่อน” “ไม่เอ้ือ

แต่แข็ง” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน” 

 4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น เพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ในการผลิตและการให้บริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ

ประเมิน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน สลับสับเปลี่ยนผู้บริหาร

ระดับกองและระดับฝ่าย เพ่ือให้มีประสบการณ์ในงานขององค์การอย่างกว้างขวาง สร้างขวัญและ

แรงจูงใจของบุคลากรในการด าเนินงาน/โครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน

กิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ ค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการ

ด าเนินงาน/โครงการ และระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 

 5. การวิเคราะห์ต าแหน่งของสถานภาพของงาน/โครงการประเมินสถานภาพของงาน/

โครงการขององค์การที่เลือกจะจัดท าว่าอยู่ในต าแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรือไม่

พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค  แล้วชั่ง

น้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็ง

จุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน้ าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อย

เพียงใด จากนั้นจึงท าการก าหนดต าแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในต าแหน่งที่ “เอ้ือและแข็ง” “เอ้ือ

แต่อ่อน” “ไม่เอ้ือแต่แข็ง” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน” 

 6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการ เช่น ปรับปรุง

รูปแบบของการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการเดียวกัน

ศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้และทักษะ

ในการท างาน และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผ่านการฝึกอบรม 

 รังสรรค์ มณีเล็ก (2549: 36-37) ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาปัจจัยหรือข้อมูลที่จะ

น ามาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้ 
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  1. บุคลากร (Man) ถ้าสถานศึกษามีครูและบุคลากรในชุมชนมาช่วยจัดกิจกรรมใน

สถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีคุณภาพก็จะกลายเป็นจุดแข็งแต่ถ้าสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร

หรือบุคลากรไม่มีคุณภาพ สภาพการณ์เช่นนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร 

  2. เงิน (Money) ถ้าสถานศึกษามีเงินพอเพียงที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้

บรรลุเป้าหายแล้วก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นเหตุที่ท าให้การท างานไม่บรรลุเป้าหมายก็ถือว่าเป็น

จุดอ่อน 

  3. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) ก็มีหลักในการวิเคราะห์คล้าย ๆ กับเรื่องของบุคลากร

และเงินนั่นคือ ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพต่อการน าไปใช้งานของสถานศึกษาก็จะถือว่า

เป็นจุดแข็ง แต่ในทางตรงกันข้าม คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรือมีอยู่แต่ไม่มีคุณภาพก็จะถือว่าเป็น

จุดอ่อน 

  4. การบริหารจัดการ (Management) ในด้านนี้หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหาร 

สถานศึกษา รวมไปถึงล าดับขั้นตอนการด าเนินงานและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน ผู้

ปกรอง ชุมชนนั้น มีความชัดเจน สะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร คือ เกิดประโยชน์

สูงสุดแต่เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด ถ้าสะดวก คล่องตัวก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามก็ถือว่า

เป็นจุดอ่อนการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่กล่าวมานี้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal environment) ของสถานศึกษา 

 ประเด็นที่จะน ามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในได้อีกคือ 

  1. โครงสร้าง (Structure) ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา 

การสื่อสารภายใน การจัดองค์การและการมอบหมายงาน 

  2. การบริการ (Service) เป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

      การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ในการด าเนินงานของสถานศึกษานั้น  

ประกอบด้วย 

  1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) หมายถึง นโยบายทางการเมืองระดับ 

ชาติและระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  

  2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง รายได้ของประชากร ภาวะเงินเฟ้อ หนี้สิน 

การมีงานท า  
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  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - Cultural) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

  4. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงาน 

 จุมพล  พูลภัทรชีวิน และคณะ (2553: 23-24) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์บริบทภายนอกด้วย 

C-PEST ประกอบด้วย 

  C : Customer, Competitors 

   ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) คู่แข่ง (Competitors) เป็นอย่างไร ซึ่งในด้าน

การศึกษา หมายถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานศึกษา 

  P : Politics 

   สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) หมายถึง สถานการณ์ทางการเมืองนโยบายต่าง ๆ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 แนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

  E : Environment, Economics 

   สภาพแวดล้อม (Environment) หรือสภาพเศรษฐกิจ (Economic) ของชุมชนที่

อยู่โดยรอบสถานศึกษาเป็นอย่างไร  

  S : Society 

   สภาพสังคม (Society) วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Value) ของประชาชนที่

อาศัยโดยรอบสถานศึกษา เป็นอย่างไร  

  T : Technology 

   เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ( Information 

Technology) และเทคโนโลยีทางการบริหาร (Management Technology) การศึกษาใหม่ ๆ ที่

เกิดข้ึน 

     บอสม็อง (Boseman et al., 1986) กล่าวถึงข้อควรค านึง และปัญหาในกระบวนการ

วิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรค านึง 4 ประการ คือ 

     1.  องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท าอะไร 
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     2.  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น ไม่ควรวิเคราะห์ไว้

เนิ่นนานจนเกินไปเพราะเหตุการณ์อาจเปลี่ยนแปลง  ซึ่งท าให้โอกาสและอุปสรรคเปลี่ยนแปลงได้ 

     3.  องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (Key Success Factors) ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน     

ให้ถูกต้อง 

     4.  องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 

 นอกจากข้อที่ควรค านึงแล้วยังมีปัญหาที่ควรระวังซึ่ง โนแลน (Nolan et al., 1993)     

ได้กลา่วไว้ ดังนี้ 

     1. การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซื่อสัตย์  และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของ

เฉพาะบุคคล ถ้าน าเอาจุดอ่อนเฉพาะบุคคลมาเป็นจุดอ่อนขององค์กร อาจจะท าให้กลยุทธ์ผิดพลาด 

    2.  การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท าอย่างรอบคอบ 

    3.  แนวโน้มการขยายจุดแข็งท่ีเกินความเป็นจริง 

    4.  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน 

    5.  การก าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน 

    6.  ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายนอกเบี่ยงเบน  นอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ 

 ซัลลิส (Sallis, 1993: 114) เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ในการประเมินสภาพแวดล้อม

ขององค์การ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของซัลลิส 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

มีสมาชิกที่เข้มแข็ง 

ทีมงานบริหารที่กระตือรือร้น 

ผลการตรวจสอบออกมาไดดีเยี่ยม 

ส านักงานมีความสนใจด้านดนตรี ศิลปะ และ 

การละครอย่างมาก 

ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากบิดา มารดา 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจรัฐ 

ตึกสร้างมานานปรับปรุงไม่ได้ 

คณะท างานมีอายุโดยเฉลี่ยสูง 

งบประมาณไม่พอจ่าย 

ขาดท่ีจอดรถ 

การส่งเสริมด้านกีฬายังไม่เพียงพอ 
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โอกาส อุปสรรค 

ร่วมกับสถาบันท้องถิ่นในการก าหนดสถานที่ที่

เหมาะสมในการท างานแต่มีชื่อเสียงพัฒนาชื่อเสียง

ด้านการกีฬา ยินดีที่มีการตั้งหน่วยงานใหม่โอกาส

ดีจากการเพ่ิมการช านาญงานให้แก่เจ้าหน้าที่เป็น

การเตรียมล่วงหน้าร่วมกับสถาบันอื่นประสานการ

เพ่ิมทุนในการท างาน 

ขาดเอกลักษณ์ ความเข้มแข็ง และชื่อเสียง 

โอกาสเสี่ยงจากการสูญเสียครูที่มีประสบการณ์ 

เกษียณอายุ 

สถาบันอื่นมีจริยธรรมที่เป็นจุดเด่นขึ้นมา 

ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจของรัฐ 

 
 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

      วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2551: 3-4) อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานว่ามี  

3 ลักษณะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 

             1.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงานก าหนด 

         1.2 ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงเวลาและเชิง

ต้นทุน) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคุ้มค่า (B/C Ratio หรือ Cost-Effectiveness) ของภารกิจ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

         1.3 การบริหารบุคคลและบุคลากร (อัตราก าลัง คุณภาพบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร 

การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและก าลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การ

ฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น) 

        1.4 ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน 

         1.5 การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้

อย่างสมประโยชน์ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น) 

         1.6 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติตามผลการ

ปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการสื่อสารภายใน

หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น า เป็นต้น) 

       2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 
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       2.1 ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเอ้ือด้านสังคมในประเด็น

เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคมหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้

เสีย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคเอกชน 

ตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจคติ พฤติกรรม แนวคิดอนุรักษ์ 

กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นต้น 

         2.2 ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี 

เป็นต้น) 

         2.3 ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน 

อัตราดอกเบี้ย  และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น) 

         2.4 ปัจจัยเอ้ือ/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

            2.4.1 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ

แบ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน 

            2.4.2 นโยบายของรัฐบาล 

            2.4.3 เป้าประสงค์ที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 

            2.4.4 อุปสรรคเก่ียวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

         2.4.5 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ 

           2.4.6 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ 

            2.4.7 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการยอมรับ

ในระดับนานาประเทศ 

        3. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 

         3.1 ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน 

         3.2 ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค 

         3.3 สรุปความเป็นไปได้ที่จะมียุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรักษาสถานภาพความเชี่ยวชาญ    

เชิงปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็นต้น 

     หลักการเขียนข้อความวิเคราะห์ SWOT หรือข้อความวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

ใน 6 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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         1. SWOT วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการอยู่รอดขององค์กร  

            1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อความคงอยู่และการขยายตัวของ

ภารกิจขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายนอกจึงเป็น Independent Variable ที่มีอิทธิพลต่อองค์การที่

ท าการวิเคราะห์ซึ่งเป็น Dependent Variable 

           1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในใดที่แสดงศักยภาพขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายในที่

แสดงศักยภาพขององค์การจึงเป็น Dependent variable ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งเป็น 

Independent variable 

        2. องค์การคือ Unit of Analysis ในการวิเคราะห์ 

           2.1 องค์กรธุรกิจเอกชนแสวงหาก าไร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรประชาชน อยู่ในฐานะองค์กรวิเคราะห์  

           2.2 ปัญหาของประเทศในด้านต่าง ๆ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสิทธิมนุษยชน) มีรัฐบาล หรืออาจมีหน่วยงานในรูป Ad hoc committee เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (เช่น คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ) 
      3. องค์การมีผลลัพธ์ หรือ Outcome ในลักษณะใดบ้าง 

      3.1 หน่วยงานให้บริการสังคม มีกลุ่มสังคมที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริการเป็น 
Outcome 
     3.2 หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการ

บริการเป็น Outcome 

     3.3 หน่วยงานจัดเก็บรายได้มีหน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้ 

      3.4 หน่วยงานขายสินค้าและบริการ มีหน่วยงานที่ได้ก าไรจากการขายสินค้าและ

บริการเป็น  Outcome 

 4. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

     4.1  ไม่เขียนค าวลีที่ไม่สื่อต่อการก าหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/กิจกรรม เช่น สังคม

ยอมรับหน่วยงานวัฒนธรรมเป็นอุปสรรค เทคโนโลยีเอ้ือต่อการน ามาใช้ วิกฤตเศรษฐกิจการเมือง

แทรกแซง กฎหมายล้าสมัย โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม นโยบายไม่ชัดเจน การส่งมอบบริการไม่มี

คุณภาพ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ ขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ การบริหารจัดการไม่มี

ประสิทธิภาพ 

    4.2  ห้ามเขียนค าว่า “มี” ขึ้นประโยค ต้องเขียนค าประธานว่า “ใครมี” 
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  4.3 ห้ามเขียนค าว่า “ถ้า” หรือ “หาก”   เพราะว่าเป็นข้อความแสดง  “เงื่อนไข” แต่

การวิเคราะห์ต้องการข้อความที่แสดง “สภาพ” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

        4.4 ห้ามใช้ค าว่า “ควรมี” “ควรท า” หรือ “ต้องการ” เพราะเป็นการแสดงข้อเสนอ

หรือกลยุทธ์ (โดยตรง) ให้เก็บไว้เพื่อน าไปเขียนข้อความกลยุทธ์ 

        4.5 หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ ขาด” “ ไม่มี” หรือ “ยังไม่มี”  เพราะว่าเป็นข้อความ

แสดงข้อเสนอหรือกลยุทธ์ (โดยรวม) 

      5. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

                 ตัวแปรที่แสดงผล (Dependent variable) ของศักยภาพภายใน (แข็งหรือออ่อน) ของ

องค์กรในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากตัวแปรสาเหตุ ( Independent variable) ใด (ซึ่งจะช่วยใน

การเขียนกลยุทธ์หรือกิจกรรม) 

       6. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

                  ตัวแปรที่แสดงอิทธิพลจากภายนอก (Independent Variable) ใดขององค์กร (ซึ่งจะ

ช่วยในการเขียนเป้าประสงค์และผลลัพธ์) 

 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนใหญ่นิยมใช้ 

เทคนิควิเคราะห์ SWOT ซ่ึงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

องค์การ (จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ (โอกาส อุปสรรค) ที่เกิดกับองค์การ

เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางขององค์การ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นการชี้ถึงทิศทางที่

องค์การต้องการที่จะมุ่งไปสู่ การก าหนดพันธกิจ (Mission) ที่จะบ่งบอกถึงขอบเขตในการด าเนินงาน

ขององค์การ ตลอดถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่อไป  

 1.6 การประเมินกลยุทธ์ 

  การประเมินกลยุทธ์เป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์

การประเมินหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้จัดท าหรือองค์กรที่จัดท ากลยุทธ์จะต้องให้ผู้จะน ากลยุทธ์ไปใช้

และผู้เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพของกลยุทธ์ หรือผู้ที่น ากลยุทธ์ไปใช้แล้วประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ 

(Empirical) หรือองค์การที่จัดท ากลยุทธ์จะต้องมีการท าประชาพิจารณ์เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมประเมินเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการประเมิน

กลยุทธ์นี้มีนักวิชาการ ได้น าเสนอเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้   
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 นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551 : 190-192) ได้กล่าวถึงเรื่องการประเมิน

กลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

  การประเมินกลยุทธ์จะกระท าเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก่ 

    1. การประเมินโดยการใช้เกณฑ์ 3 ประการ คือ มีความเหมาะสมหรือไม่  เป็นไปได้หรือไม่  

และยอมรับกันหรือไม่  ทั้งนี้อาจมีกลยุทธ์ทางเลือกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ประการ ดังตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 7 การใช้เกณฑ์ประเมินกลยุทธ์ของ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร 

 

 

กลยุทธ์ 
เหมาะสม 

หรือไม่ 

เป็นไปได ้

หรือไม่ 

ยอมรับกัน 

หรือไม่ 

1.  ………………………………    

2.  ………………………………  -  

3.  ……………………………… -   

ฯลฯ    
 

  2. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในแต่ละด้าน  โดยอาจใช้แผนที่ 

กลยุทธ์ (Strategic Map) ดังตัวอย่างธนาคารชมชุนแห่งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการใช้แผนที่กลยุทธ์พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ 
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   3. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ที่ผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์

ข้างต้นแล้วกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม โดยคาดว่าเมื่อน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้วจะสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มได้ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 

 

ด้าน 
วัตถุประสงค์ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ของกลุ่ม 

กลยุทธ์ มาตรการ 

ด้าน 

การพัฒนากลุ่ม 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1 

มาตรการที่ 2 

เป้าหมายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 1 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เป้าหมายที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 1 

เป้าหมายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 1 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เป้าหมายที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 2 

เป้าหมายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 3 

 

สตัสเฟิลบีม (Stufflebeam, 1981 อ้างถึงใน ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2550) ได้ด าเนินการ

จัดท ามาตรฐานส าหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการศึกษา ( the Joint Committee 

on Standards for Educational Evaluation, 1981 ) ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) หรือความเป็นประโยชน์ของผล 

การประเมิน 

1.1 การระบุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ 

1.2 ความเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ประเมิน 

     1.3 การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ  

1.4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน 

1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน 

1.6 การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
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1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 

1.8 การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง ความสอดคล้องกับสภาพ 

ความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบัติ  ยอมรับได้  ประหยัด  และคุ้มค่า 

2.1 วิธีการประเมินสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2.2 การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง 

     2.3 ผลที่ได้มีความคุ้มค่า 

 3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมินได้อย่างเหมาะสมตาม

กฎระเบียบ จรรยาบรรณ 

3.1 การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 

3.2 การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

3.3 รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา  เปิดเผยและค านึงถึงข้อจ ากัดของ 

การประเมิน 

3.4 การให้ความส าคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 

3.5 การค านึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

3.6 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.7 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม  และเสนอทั้งจุดเด่น  และจุดด้อย 

ของสิ่งที่ประเมิน 

     3.8 ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards)  มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม 

4.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน 

4.2 การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างพอเพียง 

4.3 การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการการประเมินอย่างชัดเจน 

4.4 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง 

4.5 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง 

4.6 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อม่ันได้ 

4.7 การจัดระบบควบคุมส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และรายงาน 
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4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    4.10 การลงข้อสรุปที่มีผลสนับสนุน 

    4.11 การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย 

 คณะกรรมการมาตรฐานส าหรับการประเมินการศึกษา (Joint Committee on Standards 

for Educational Evaluation, 1994, อ้างถึงใน อวยพร  เรืองตระกูล, 2553) ซึ่งมี D. Stufflebeam 

เป็นผู้อ านวยการ ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานส าหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการ 

ศึกษาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1981 โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์จากนักการศึกษาหลายร้อยคน 

ได้ปรับปรุงพัฒนาเป็น “มาตรฐานการประเมินโครงการ/องค์การ” รวม 4 มาตรฐานดังนี้ 

1. อัตถประโยชน์ (Utility) มี 6 มาตรฐาน คือ 

U1 - การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การครบถ้วนทุกกลุ่ม 

U2 - นักประเมินมีศักยภาพน่าเชื่อถือ 

U3 - ขอบข่ายสารสนเทศและขอบเขตการประเมินตรงตามค าถามการประเมิน 

U4 - การระบุเกณฑ์การประเมินส าหรับการตัดสินคุณค่าโครงการ/องค์การ 

อย่างชัดเจน 

U5 -  รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

    U6 - การประเมินมีผลกระทบท าให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การน าไปใช้ 

ประโยชน์ได้ 

2. ความเป็นไปได้ (Feasibility) มี 3 มาตรฐาน คือ 

     F1 – กระบวนการประเมินใช้ปฏิบัติได้จริงและไม่ท าให้เกิดความแตกแยก 

ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 F2 - นักประเมินได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ โดยไม่มีอิทธิพล 

ต่อการประเมิน 

 F3 - โครงการประเมินให้ผลประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน 

3. ความชอบธรรม (Propriety) มี 7 มาตรฐาน คือ 

 P1 - การประเมินสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การ  

และของสังคม 
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 P2 – นักประเมินและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีการท าความตกลงและท าสัญญาส าหรับ 

การประเมิน 

 P3 - มีการรักษาสิทธิของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

P4 - มีการส ารวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ถูกประเมินอย่างท่ัวถึง 

และเป็นธรรม 

 P5 - ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงาน 

การประเมิน 

 P6 - หากมีการขัดผลประโยชน์ในกระบวนการประเมิน ต้องมีการแก้ปัญหา 

โดยเปิดเผยและซื่อสัตย์ 

 P7 - การใช้จ่ายในการประเมินประหยัดและถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 

 4. ความถูกต้อง (Accuracy) มี 12 มาตรฐาน คือ 

A1 - มีระบบเก็บเอกสารรายละเอียดสิ่งที่ถูกประเมินทุกเรื่องทุกประเด็น 

A2 - มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องค์การที่มีผลต่อการประเมินอย่างละเอียด 

A3 - มีการบรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างละเอียด 

 A4 - มีการะบุแหล่งข้อมูลและข้อมูล มีรายละเอียดพอที่จะใช้ในการตัดสิน 

คุณค่าโครงการ/องค์การ 

A5 - ข้อมูลที่รวบรวมมาเหมาะสม สามารถตีความได้อย่างมีความตรง 

A6 - กระบวนการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมท าให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง 

A7 - การทบทวนและปรับแก้ข้อมูลส าหรับการประเมินในกรณีที่จ าเป็น 

A8 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์และตีความได้ชัดเจน 

A9 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน 

A10  - นักประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล  

A11 - รายงานประเมินไม่ล าเอียง 

A12 - การประเมินมีการประเมินอภิมานโดยใช้มาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน 

 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553: 198-200) ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์ไว้ 

ดังต่อไปนี้ 
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 หลักเกณฑ์ในการประเมินกลยุทธ์ประการแรก คือ การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม  

(Suitability) ซึ่งเป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมเพียงไร ค าว่า

เหมาะสมเพียงไรนั้นหมายถึง พิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสม

เพียงไรในกรณีนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถน ามาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภยันตราย (Threat) หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่อาศัย

ช่องว่างที่เปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Opportunity) หรือเป็น

กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยค านึงถึงจุดแข็ง พูดง่าย ๆ ก็คือ ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินการ  

หรืออาจจะหมายถึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแง่ที่หลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นผลมาจากจุดอ่อน (Weakness) 

เป็นกลยุทธ์ ที่พยายามแก้ไขจุดอุดตันที่เป็นปัญหา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกณฑ์ในการที่จะดูความ

เหมาะสมนั้นก็คือ พิจารณากลยุทธ์คู่ไปกับเรื่องของ SWOT Analysis นั่นเอง 

   หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการประเมินกลยุทธ์ประการที่สองก็คือ การพิจารณาบนพ้ืนฐานของ

หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) กล่าวคือ เป็นลักษณะของการประเมินกลยุทธ์ที่น ามาใช้นั้นมี

โอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน  สามารถด าเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของภายในกรอบขององค์กรมองถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของทิศทาง    

พูดง่าย ๆ  ก็คือ เป็นการประเมินว่ากลยุทธ์นั้นมี โอกาสที่จะประสบความส าเร็จบนพ้ืนฐานของ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรและพ้ืนฐานของสภาพแวดล้อมแค่ไหนนั่นเอง 

 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy  Evaluation) อีกประการหนึ่ง 

นั้นก็คือ การพิจารณาถึงการยอมรับ (Acceptability) กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้น

แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  แต่ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรนั้นจะ

เห็นด้วยและจะยอมรับหรือไม่  นั่นก็คือเป็นการพิจารณากลยุทธ์ว่า  ผลที่ใช้นั้นจะท าให้ผู้ถือหุ้นนั้น

ยอมรับได้หรือไม่  คนในองค์กรยอมรับได้หรือไม่  ประชาคมที่เป็นที่ตั้งขององค์กรนั้นไม่คัดค้านและ

ยอมรับกลยุทธ์ดังกล่าว และยังรวมถึงการยอมรับในระดับประเทศ  เป็นมาตรการที่คิดว่าสามารถเป็น

ที่ยอมรับในทางการเมือง  ถ้าหากว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกหรือองค์กร

ทางด้านการเมือง  เป็นต้น 

 เมื่อมาพิจารณาถึงรายละเอียดในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) โดย

ค านึงถึงหลักเกณฑ์ทั้งสามประการนั้น  เราจะพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยความ

เหมาะสม (Suitability) นั้น กลยุทธ์ที่น ามาใช้จะต้องตอบค าถามประเภทดังนี้ เช่น กลยุทธ์ที่ ใช้นั้น
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สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัดอันเป็นผลจากจุดอ่อน (Weakness) ของบริษัท หรือเป็น

ผลจากปัจจัยที่เป็นภยันตราย (Threat) ของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะสามารถ

ท าให้บริษัทหรือองค์กรสามารถที่จะต่อสู่กับคู่แข่ง  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญได้แค่ไหน  กลยุทธ์ที่ใช้นั้น

ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพคล่อง  ซึ่งเป็นจุดอ่อนจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนได้แค่

ไหน  นอกจากนี้การพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้กลยุทธ์อาจจะเป็นการพิจารณา   กลยุทธ์

โดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  เช่น  วัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของก าไร  วัตถุประสงค์

ในแง่ของเป้าหมายของการขยายตัว  หรือวัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของการควบคุม  การดูถึง

ทางเลือกกลยุทธ์ที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ 

 ในส่วนรายละเอียดที่จะมาพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในแง่

รายละเอียดนั้นอาจจะหมายความว่า ต้องมาค านึงว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะหาเงินที่ไหนมาด าเนินการ ได้

กลยุทธ์นั้นถ้ามองจากโครงสร้างองค์กรจะมีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อจ ากัดหรือเป้าหมายดังกล่าว

ได้แค่ไหน  กลยุทธ์ดังกล่าวได้ค านึงถึงต าแหน่งทางด้านการตลาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ประโยชน์

จากตัวนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร  ตลอดจนพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ว่าเราจะสามารถใช้

กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่หรือไม่  มีความเป็นไปได้แค่ไหนภายใต้ข้อจ ากัดในแง่

ทรัพยากรที่เราจะด าเนินมาตรการดังกล่าวนี้ให้เป็นผลส าเร็จ  ตัวอย่างต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นอีก    

ภาพหนึ่งของรายละเอียดในการพิจารณาการประเมินกลยุทธ์บนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วย 

ความเป็นไปได้  (Feasibility) 

  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของการยอมรับ (Acceptability) ในแง่รายละเอียดย่อม

หมายถึง  การพิจารณาว่าการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้  เช่น  ในเรื่องของความเสี่ยงทางการเงิน  

ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการด าเนินมาตรการเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากแค่ไหน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีอ านาจใน

บริษัทจะสามารถยอมรับกันทั้งหมดทั่วไปได้หรือไม่  ระดับความเหมาะสมของต้นทุนต่อก าไร  (Cost 

– Benefit)  ที่ยอมรับได้ของผู้ถือหุ้น  การด าเนินการที่สอดรับกับค่านิยมขององค์กรตลอดจนการ

ยอมรับของชุมชนหรือของสังคม  เป็นต้น 

 พอร์เตอร์ (Porter, n.d., อ้างถึงใน ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552) ได้กล่าวถึงหลักการใน

การประเมินกลยุทธ์เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อองค์กร ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

   1. ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง 
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   2. แผนปฏิบัติการครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายทีตั้งและสนับสนุนกัน 

   3. กลยุทธ์เหมาะสมกับโอกาสที่มี 

   4. กลยุทธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีหรือคุ้มกับโอกาสการท าก าไร 

   5. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น 

   6. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับก าลังและความสามารถ 

   7. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดเด่นขององค์กร 

   8. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม ของผู้น าองค์กร 

   9. ผู้น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีความเข้าใจเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

   10. ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการที่จะน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 อนิวัช แก้วจ านง (2551: 197 – 198) กล่าวถึงการประเมินกลยุทธ์ว่า การประเมินกลยุทธ์

ต้องค านึงถึงหลักพ้ืนฐานในการประเมิน (Strategy Evaluation Principles) 3 ประการ ได้แก่ 

หลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม  หลักเกณฑ์ที่เป็นไปได้  และหลักเกณฑ์ของการ

ยอมรับได้ ทั้งนี้อาจกล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 

 1. หลักความเหมาะสม (Suitability) เป็นหลักการในการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือก 

เชิงกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงไรโดยพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

หรืออาจเป็นการตรวจสอบดูว่ากลยุทธ์ที่น ามาใช้กลยุทธ์ใดสามารถน ามาใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภัยอันตรายต่อองค์การหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์

ที่อาศัยช่องว่างที่เปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเป็นกลยุทธ์

เหมาะสมโดยค านึงถึงจุดแข็ง นั่นคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานหรืออาจหมายถึง

กลยุทธ์ที่เหมาะสมในแง่ที่หาทางหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นผลจากจุดอ่อน เป็นกลยุทธ์ที่พยายามแก้ไขจุด

อุดตันที่จะเป็นปัญหาส าหรับองค์การก็ได้ หลักการความเหมาะสมจ าเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ควบคู่

ไปกับการวิเคราะห์  SWOT ด้วย 

 2. หลักเกณฑ์ที่เป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินในลักษณะการประเมินกลยุทธ์    

ที่น ามาใช้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสามารถด าเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่องค์การมีอยู่

หรือไม่หรืออาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยค านึงความเป็นไปได้ของการก าหนดทิศทาง ว่าองค์การมี
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โอกาสในการบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ แตกต่างกันรวมถึง

ทรัพยากรที่มีในองค์การ 

 3. หลักเกณฑ์ของการยอมรับได้ (Acceptability) เป็นการพิจารณาว่าถึงแม้กลยุทธ์ที่ใช้มี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจะเห็นด้วย

และยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 

 การประเมินกลยุทธ์สามารถใช้หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ในแต่ละองค์การ

ทั้งนี้ในการประเมินกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย 3 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ ได้แก่ 1) การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการถ่วงน้ าหนัก 2) ข้อจ ากัดในการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) 

และ 3) วัฒนธรรมองค์การ (Cooperate Culture) เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญต่อการ

ก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินความเหมาะสมของแต่ละกลยุทธ์ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินกลยุทธ์เพ่ือให้ได้  

กลยุทธ์ที่ดีนั้น จะประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ส าหรับการประเมินกลยุทธ์การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่

พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ความสอดคล้อง (Propriety) หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารองค์กร

โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

 2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง คุณสมบัติของกลยุทธ์ ซึ่งมีความเหมาะสมตาม

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ได้แก่ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ

จุดอ่อน 

3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง กลยุทธ์ที่น ามาใช้นั้นสามารถด าเนินการได้ด้วย

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ไปสู่    

การปฏิบัติ 

 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง คุณลักษณะของกลยุทธ์ที่น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อองค์กร ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกับบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรกับ

สถานศึกษาและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร   

 การบริหารเริ่มต้นเกิดขึ้นในสมัยการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม โดยในสมัยนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางด้านอุตสาหกรรม ท าให้มีการติดต่อกันทางธุรกิจมากขึ้น แนวคิดทางการ

บริหารจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นและมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบทางการบริหารเรื่อยมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยผู้บริหารตระหนักดีว่าไม่มีทฤษฎีทางการบริหารใดใช้ได้ดีที่สุดและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด นักบริหารได้คิดค้นและก าหนดรูปแบบทางการบริหารเพ่ือให้องค์การมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดเรื่อยมาจึงท าให้ในปัจจุบันมีแนวคิดทางการบริหารเกิดขึ้นมากมายหลาย

ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่เริ่มต้นมาจากแนวคิดทางการบริหารสมัยดั้งเดิมที่มีมาก่อนเป็น

ระยะเวลายาวนานและได้มีวิวัฒนาการและการปรับปรุงตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (เนตร์พัณณา 

ยาวิราช, 2556: 2-3) 

 2.1 ความหมายของการบริหาร  

                   การบริหาร ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

          กู๊ด (Good, 1973: 13) ให้ความหมายว่า การบริหารหมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการด าเนินงานในองค์การทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

       การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารที่มุ่งสู่เป้าหมายการท างานร่วมกัน 

ขององค์กรโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ (Certo & Peter, 1991: 555) หรือเป็นกระบวนการ

ออกแบบการท างานร่วมกันในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       กิฟฟิน (Griffin, 1997: 4) กล่าวว่า การบริหาร (Management) หมายถึง การท า

หน้าที่ต่างๆ ที่ได้ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) การใช้

ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) ซึ่งเป็นการ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการ

บริหารจัดการจึงต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

   เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni, 2001: 1-3) ให้ความหมายว่า  การบริหาร หมายถึง 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนท างานอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 

       การบริหารในระดับสูง จะเน้นที่การก าหนดนโยบาย ที่ส าคัญและการก าหนดแผนของ

ผู้บริหารระดับสูง นิยมใช้ค าว่าการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงาน
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ราชการ และค าว่า ผู้บริหาร (Administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือ

องค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร (Schermerhorn, 2002: G-2) 

             วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่า ค าว่า การบริหาร 

(Administration) มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) 

หรือการอ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 

“Minister” หมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า Administer หมายถึง 

การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ  

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ (2548: 18-19) กล่าวไว้ว่า การบริหาร คือการรวม

ของการท ากิจกรรม ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่ง

การหรือการอ านวยการ (Leading/Directing) และการควบคุม/ติดตาม (Controlling) ซึ่งจะมี

ความสัมพันธ์กันโดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพ่ือท าให้การด าเนินงานสู่จุดมุ่งหมายส าคัญและ

การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามต้องการ  

  ธงชัย สันติวงษ์ (2549: 18) กล่าวว่า การบริหาร คือ การท างานหรือการด าเนินงาน

ต่างๆให้ส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า ซึ่งงานของผู้บริหารหรือผู้น าที่จะต้อง

กระท าเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

   จันทรานี  สงวนนาม (2551: 23-25) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท ากิจกรรมโดย

ผู้บริหารและบุคลากรหรือสมาชิกในองค์การเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

   ภารดี อนันต์นาวี (2553: 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของ

คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

โดยใช้เทคนิคการท างานและวิธีการต่างๆ   

  สรุปได้ว่าการบริหาร (Administration) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมหรือการท างานใดๆ 

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ที่ประกอบด้วย  การวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)    

 2.2 กระบวนการบริหาร 

      มีนักการศึกษา นักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพไว้หลายท่าน ดังนี้ 
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   ฟาโยล (Fayol, 1964) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบหลักที่ต้องพิจารณาของกระบวนการ

การบริหารมี 5 ประการ ได้แก่  

1. การวางแผน (Planning) 

2. การจัดรูปงานหรือการจัดองค์การ (Organizing)  

3. การสั่งการ (Command) 

4. การประสานงาน (Coordinating) 

5. การควบคุม (Controlling) 

 กูริค และ อูวิค (Gulick and Urwick, 1973: 13) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร 

ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการบริหาร 7 ขั้นตอน โดยใช้ตัวย่อว่า “POSDCORB MODEL” 

อธิบายความหมาย ได้ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning)  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายการด าเนินขององค์การ

หรือการด าเนินงานว่าล่วงหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร  และจะด าเนินการได้อย่างไร 

2. การจัดองค์การ (Organizing)  หมายถึง การจัดโครงสร้างอย่างเป็นทางการภายใน

องค์การเพื่อการท างานของหน่วยงานย่อยขององค์การ ให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย  

3. การจัดหาบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคลตามหน้าที่ เพ่ือ 

จัดเตรียมบุคคลในการท างานที่ดี 

4. การอ านวยการ/การสั่งการ (Direction) หมายถึง การที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่สั่งการ

และให้ค าแนะน าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จของงานในองค์กร 

5. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การท าหน้าที่ในการประสานงาน

กับส่วนต่าง ๆ ให้การท างานเข้าด้วยกันด้วยดี 

6. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การท างานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในรูป

ของการวางแผน การควบคุม และการติดตามด้านการเงินการบัญชี 

7. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานและความ

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในองค์การให้ทุกฝ่ายทราบ   

 โบวี่ (Bovee, 1993: 5) กล่าวว่า การบริหารจัดการควรท าตามหน้าที่ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) เป็นการด าเนินการก าหนดเป้าหมาย (Goal) การก าหนด 

กลยุทธ์ (Strategy) และการจัดท าแผนย่อยเพ่ือการด าเนินการขององค์กร  
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการวางกรอบการท างานและจัดบุคคลให้

เหมาะสมกับงานในแต่ละหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นทางการเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

 3. การน า (Leading) เป็นการบริหารโดยการจูงใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดย

การสั่งการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารความขัดแย้ง 

 4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานและการแก้ไข

ปรับปรุงสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้งานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้ 

 คูนทซ์และโอ คอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 2001: 9) ได้กล่าวว่ากระบวนการ 

ในการบริหาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งต้องด าเนินการตามล าดับเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอน

จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน แต่จะแยกหน้าที่กันตามภารกิจของงานที่ด าเนินการ มีดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ 

(Objective) ขององค์การ  

 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการน าปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุ

อุปกรณ์และหลักการบริหารมาจัดการเพื่อที่จะท าให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 

 3. การจูงใจ (Motivating) เป็นบริหารจัดการโดยการอ านวยการ (Directing) การ

ติดต่อสื่อสาร (Communicating) และการเป็นผู้น าการด าเนินการ (Leading) 

 4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 

  ดูบริน (Dubrin, 2010: 12-13) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารไว้คล้ายกับ

นักการศึกษาหลายท่าน แต่ได้รวมขั้นตอนที่การด าเนินงานคล้ายกันไว้ด้วยกัน เช่น การจัดบุคลากร 

(Staffing) ไปรวมไว้ในด้านการจัดองค์การ (Organizing) การก าหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal 

Setting) ไว้ในการวางแผน (Planning) การตัดสินใจ สั่งการ การสื่อสารและการจูงใจ  รวมไว้ในด้าน

การน า (Leading) โดยกระบวนการบริหารตามแนวคิดของดูบรินมีดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน

และวางแนวทางด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ขององค์การ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์การด าเนินงาน และก าหนดมาตรการ 

รวมทั้งการก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน 
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดการทรัพยากรและการจัดระบบการ

ด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วยการจัดท าแผนภูมิ

ปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน  การจัดท ามาตรฐานเพ่ือก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

การจัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การจัดระบบทรัพยากรในองค์การและการก าหนด

ภารกิจขององค์การ  

 3. การน า (Leading) หมายถึง การจูงใจ การอ านวยการ และการประสานงาน เพ่ือให้

บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์การตามแผนที่ก าหนดไว้  ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์การที่วางไว้ ประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตาม 

การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืน ๆ (2548 : 19) กล่าวว่ากระบวนการบริหารจัดการ

ประกอบด้วย  4  ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. การวางแผน (P: Planning) 2. การจัดองค์การ (O: Organizing)  

3. การน า (L:  Leading) 4. การควบคุม (C:  Controlling) 

  ธงชัย  สันติวงษ์ (2549: 157-182) กล่าวว่า กระบวนการบริหารหมายถึง หน้าที่งาน

ของการบริหารซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ  3) การจัดคนเข้าท างาน 4) การ

สั่งการ และ 5) การควบคุม ซึ่งหน้าที่ที่เป็นตัวแปรของการบริหารแต่ละด้านดังกล่าว ต่างก็เป็น

มาตรการหรือเทคนิควิธีบริหารที่พยายามจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความส าเร็จให้กับ

องค์การ  

  การวางแผนจะเป็นวิธีการบริหารองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนเตรียมเป็นการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้ผู้ท างานได้เห็นและมี

ทางเลือกท างานที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ได้รับผลส าเร็จได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย สามารถ

ลดการเสี่ยงภัยหรือขจัดการสูญเสียบางอย่างได้ ขั้นตอนนี้จึงเท่ากับให้ผู้บริหารได้ บริหารด้าน

ความคิด  

  การจัดองค์การจะเป็นก้าวที่สองของการจัดแบ่งงานตามแผนให้มีความพร้อม  

เพ่ือที่จะปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นไปได้อย่างมีระบบ เป็นระเบียบและได้ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนนี้จึงเท่ากับเป็นการบริหารสิ่งของ 
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  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริงโดยคนท างาน  ในขั้นตอนนี้

ผู้บริหารจะเกี่ยวข้องกับการบริหารคน โดยเลือกและจัดคนให้มีความเหมาะสม และมีความสามารถ

ตรงกับงาน  จากนั้นก็จะต้องสั่งการและจูงใจผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งควบคุมการปฏิบัติของคนให้ผลงาน

ส าเร็จและเข้าสู่มาตรฐาน 

 การบริหารการวางแผน 

        การวางแผน  แผนงานเปรียบเสมือนแผนที่และเข็มทิศที่จะช่วยน าทาง  หากไม่มีการ

วางแผนสภาพก็เหมือนกับก าลังเดินอยู่ในความมืด การวางแผนเป็นการสร้างความมั่นใจและลดการ

เสี่ยงจากการผิดพลาด    

  การวางแผน จะเป็นเรื่องแรกที่จะท าในการบริหาร และจะครอบคลุมถึงงานต่างๆ   

ทุกอย่างที่จะต้องด าเนินการ การคาดการณ์และประสานกับจุดประสงค์ที่ต้องการต่าง ๆ การวางแผน 

เป็นการเตรียมการอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ท างานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานจะเป็นตัวบอกสิ่งต่างๆ ไว้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ 

และแผนด าเนินงาน    

  โดยสรุป การวางแผน เป็นการเตรียมการอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้า ทั้งเรื่องการใช้

ทรัพยากรในการท างาน การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ซึ่ งต้องศึกษา

สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือให้ผู้ท างานได้เห็นและมีทางเลือกท างานที่เป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด ได้รับ

ผลส าเร็จได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย ขั้นตอนการบริหารด้านการวางแผน จึงเท่ากับให้

ผู้บริหารได้บริหารด้านความคิด  

  การบริหารการจัดองค์การ 

         การจัดองค์การมีจุดประสงค์คือ เพ่ือให้มีทางท างานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ที่ตั้งไว้ในแผน  กระบวนการจัดองค์การเป็นขั้นตอนของการจัดเตรียมบุคลากร เตรียมต าแหน่งงาน 

และรวมกลุ่มงานเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างเพ่ือให้ทุกฝ่ายน าเอาทรัพยากรมาปฏิบัติงานร่วมกันจน

บรรลุในวัตถุประสงค์ต่างๆ 

  ตามที่กล่าวมาข้างต้น องค์การที่จัดตั้งขึ้นจึงควรตั้งขึ้นโดยวิธีมุ่งถึงเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ หรือจัดตั้งขึ้นตามความจ าเป็นของงานที่ต้องท า แต่ไม่ควรเป็นการจัดโดยเลียนแบบจาก

องค์การอื่นหรือคนอื่น หรือการจัดตามความประสงค์ของผู้บริหาร  
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  การบริหารการจัดคนเข้าท างาน 

       การจัดโครงสร้างองค์การก็เพ่ือให้คนหรือบุคลากรในองค์การช่วยกันท างานตามแผน

ให้เสร็จ ตัวผู้ท างานจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องมีความพร้อม ฝ่ายบริหารต้องมีทักษะในการเลือกเฟ้น

และจัดคนที่มีความรู้ความสามารถต่างกันให้ลงท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมซึ่งมีความยากง่ายต่างกัน 

ตามค ากล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า Put the right man on the right job ผู้บริหารต้องรู้จักเลือกใช้

คน การเลือกคนถูกกับงานถือได้ว่างานอาจเสร็จไปแล้วถึงครึ่งทาง  ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 

ของคนทั้งด้านเทคนิคปฏิบัติและความนึกคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะ

พิจารณาให้เห็นชัด เทคนิคการคัดเลือกคนเพ่ือให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และเหมาะสมกับ

งานจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องสนใจ  

  การบริหารการสั่งการ 

        ตามความคิดหรือความเชื่อผิดๆในสมัยก่อนที่ว่าการปล่อยให้คนจากหลายๆ คน 

หลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมในกระบวนการบริหารนับว่าเป็นวิธีที่ไม่อาจท าได้ในทางปฏิบัติ วิธีที่จะช่วยให้

ธุรกิจก้าวหน้าเติบโตไปได้เร็วคือการสงวนอ านาจการตัดสินใจเอาไว้กับคนไม่กี่คนจะดีกว่า เพราะจะ

ท าให้สามารถท าได้รวดเร็ว รวบรัด และฉับไว แต่ในความเป็นจริงแล้วงานต่างๆ ของธุรกิ จในสมัยนี้ 

แม้งานที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ ต่างก็มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า สภาพเช่นนี้ท าให้การตัดสินใจโดย

ผู้บริหารระดับสูงท าได้ยากและไม่ทันเหตุการณ์ 

  การบริหารการควบคุม  

  การควบคุมคือ การติดตามความก้าวหน้าของงานเพ่ือเทียบกับแผนงานที่ก าหนดไว้  

หรือการควบคุมหมายถึงการด าเนินการที่กระท าไปโดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้รับมา การควบคุม

มักจะเข้าใจกันในนามของรายงาน ซึ่งจัดท าขึ้นตามก าหนดเวลาเพ่ือต้องการทราบผลการท างานที่ได้

ท าไป โดยเนื้อหาของรายงานจะมีสาระและเรื่องส าคัญบางเรื่องที่ผู้บริหารต้องการทราบในแง่ของการ

ปฏิบัติ การควบคุมไม่ใช่เป็นเรื่องของการจับผิดหรือเพ่ือลงโทษ แต่จะเป็นเครื่องมือใช้เตือนภัยล่วงหน้า

ให้ทราบถึงสิ่งที่จะผิดเพี้ยนไปจากแผน   

 รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 13 – 14) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร เป็นการน า

ทรัพยากรการบริหารมาใช้ในกิจกรรมการบริหารเพ่ือให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
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ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่บริหาร 4 ประการ  ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 

(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หน้าที่ในการบริหาร 4 ประการดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อมีการ

วางแผนแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่าให้ใครท าหน้าที่อะไรบ้าง แล้วขั้นต่อไปจึงมีการสั่งการให้

บุคลากรปฏิบัติตามแผน โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง

ขั้นตอนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resources) ท รัพ ยากรข้ อมู ล  (Information Resources) ท รัพ ย ากรท างก าร เงิน 

(Financial Resources) ซึ่งรายละเอียดของหน้าที่การบริหารทั้ง 4 ประการ มีดังต่อไปนี้   

 1. การวางแผน (Planning)  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ

ในอนาคต และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ผู้บริหารวางแผนองค์การเพ่ือเหตุผล 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคต 2) เพ่ือก าหนดงานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

และ 3) เพ่ือก าหนดทรัพยากรขององค์การ    

 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากรและ

การประสานกิจกรรมการท างานของหน่วยงาน และเป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครจะท างาน

หน่วยงานใด เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับงาน (Staffing)    

 3. การน า (Leading) เป็นการจูงใจหรือชักน าให้คนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจที่ดีและต้องมีการสั่งการที่เหมาะสม โดยการกระตุ้นจูงใจ

ให้ใช้ความพยายามปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

 4. การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนการติดตามการท างานโดยบุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือองค์การ เป็นกระบวนการติดตาม วัดผลการท างาน และการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า

ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การควบคุมมีขั้นตอนดังนี้ 

        1) การก าหนดมาตรฐานการท างานขององค์การ 

        2) การวัดผลการท างานแล้วเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

        3) การปฏิบัติการแก้ไขสิ่งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

        4) การปฏิบัติการแก้ไขมาตรฐานเพ่ือความเหมาะสม 

 จันทรานี สงวนนาม (2551: 34-39) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารของนัก

การศึกษา ไว้ดังนี้ 
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 1. อองรี ฟาโยส์ (Henry Fayol) ซึ่งเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการ กล่าวว่าการบริหาร

เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักสากลที่สามารถน าไปปรับใช้ได้กับการบริหารงานในสถานการณ์

ต่างๆ โดยการบริหารจัดการประกอบด้วย  5 ประการที่เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

 1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทาง

ในการท างาน เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของ

ผู้บริหารร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน  

 1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการจัด

โครงสร้างของงานในองค์การและอ านาจหน้าที่ของบุคคลในองค์การ 

 1.3 การบังคับบัญชา (Command) หมายถึง การจัดกระบวนการที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย 

สั่งการ การตัดสินใจ การมอบหน้าที่การงาน และการนิเทศงาน   

 1.4 การประสานงาน (Coordinate) หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

ให้สอดคล้องกลมกลืนกันเพ่ือให้งานมีความสมดุล มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์การ และบรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางเพ่ือท าให้กิจกรรมทั้งหลาย

ด าเนินงานได้ให้สอดคล้องต้องกัน มีความกลมกลืน ราบรื่น และเรียบร้อย       

  1.5 การควบคุม (Control) หมายถึง การติดตาม การก ากับงาน และตรวจสอบว่าการ

ปฏิบัติงานได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานและงบประมาณเป็น

เครื่องมือ 

 2. เจสซี บีเชียรส์ (Jesse B. Sears) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานจะต้องด าเนินการไปตาม

กระบวนการบริหาร 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนงาน และโครงการล่วงหน้าเพ่ืออนาคต ขั้นการจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้าง

การบริหาร จัดระบบงาน และก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ขั้นการอ านวยการ (Directing) คือ การสั่งการ

และมอบหมายงาน ขั้นการประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานและต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ขั้นการควบคุมงาน (Controlling) คือ การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. สมาคมผู้บริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The American Association of 

School Administrators: AASA) กล่าวว่า กระบวนการบริหารทางการศึกษา ต้องประกอบด้วยการ

บริหาร 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน (Planning)  2) ขั้นการจัดสรรทรัพยากร (Allocation)  3) 
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ขั้นการบ ารุงขวัญ (Stimulating) 4) ขั้นการประสานงาน (Coordinating)  4) การประเมินผล 

(Evaluation)   

 เนตร์พัณยา  ยาวิราช (2556: 2-3) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการบริหารไว้ 4 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) 2) ขั้นตอนการจัดองค์การ (Organizing) 3) ขั้นตอนการน า               

(Leading) 4) ขั้นตอนการควบคุม (Controlling) 

 วรนารถ  แสงมณี (2553: 10-1)  กล่าวว่า องค์การทุกองค์การจ าเป็นต้องมี กระบวนการ

จัดการ (Management Process) โดยผู้บริหารจะแสดงบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ  ซึ่งอาจ

เรียกว่า “หน้าที่ด้านการจัดการ” (Management Function) ประกอบด้วย 4 อย่าง ได้แก่ การ

วางแผน (Planning) การจัดรูปองค์การ (Organizing) การอ านวยการหรือการน า (Leading) และ

การควบคุม (Controlling)  

  เดมมิ่ง (Deming, 1995) ได้เสนอวงจรที่พัฒนามาจากการคิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท 

(Walter Shewhart) ต่อมาวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) 

ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพน ามาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ

ท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถน ามาใช้ได้กับการบริหารทุกกิจกรรม 

ขั้นตอนการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. การจัดท าหรือการวางแผน (Plan) 

 1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายของการบริหารองค์กร 

 1.2 ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุหรือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 1.3 ก าหนดวิธีด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 1.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 

 2.1 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

 2.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานตามแผน 

 2.3 ด าเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามแผน (Check) 

 3.1 ก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินให้เหมาะสม 

 3.2 ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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 3.3 ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้อยู่บนเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 

 3.4 ตรวจสอบผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 4.1 หากการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ให้หาทางปรับปรุงแก้ไข 

 4.2 ระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่พบและหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 

 4.3 น าผลจากการระดมสมองเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาส าหรับวางแผนครั้งต่อไป 

 สรุปจากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิชาการได้คิดและ

พัฒนาขึ้นมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวคิด เมื่อน ามาสังเคราะห์และสรุป เพ่ือประยุกต์ใช้เป็น

กรอบแนวคิดเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การ

วางแผน (Planning: P)  ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organizing: O)  ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Do: D)  

ขั้นตอนที่  4 การควบคุมและติดตาม (Controlling: C) ขั้นตอนที่  5 การปรับปรุงและพัฒนา 

(Development: D)  

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาทุกประเภททุกระดับต่างมี

ภารกิจที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่คาดหวังหรือตามที่ต้องการ การด าเนินการให้

ได้ผลดังกล่าว ต้องอาศัยการท างานที่เป็นระบบ  ด าเนินการที่ถูกต้อง โดยหลักวิชาการทางการศึกษา 

และอาศัยความตั้งใจและความสามารถในการท างาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 และมาตรา 40 ก าหนดให้มีการกระจาย

อ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และจัดให้มี

คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนงานของ

สถานศึกษาด้านต่างๆ นั้น งานดังกล่าว ได้แก่ งานด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารทั่วไป 

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงเป็นรูปแบบของการบริหารโดยสถานศึกษาเป็น

ฐาน (School-Based Management-SBM) มุ่งเน้นให้การบริหารสถานศึกษา การบริหารการจัดการ

เรียนการสอน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการสร้าง

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ โดยยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญ (อุทัย บุญประเสริฐ 2552) 
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 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารหลักสูตรในรูปแบบของการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษา จากที่

หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา มาเป็นการ

ท างานมีการคิดริเริ่มด้วยตนเอง คิดสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และรู้จักรับผิดชอบตนเองของ

สถานศึกษา อันเป็นเงื่อนไขความส าเร็จของสถานศึกษาที่มีผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน  

 กระบวนการการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใช้กระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลให้

มีส่วนร่วมจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนา ครูและผู้เรียน การจัดแหล่ง

เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน สร้างองค์

ความรู้ใหม่ และการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตาม

ศักยภาพ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม บริหารโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ประสานความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการ สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มครู และผู้เรียน 

 เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใช้กระบวนการกลุ่ม  การท างานเป็นทีม ใน

รูปแบบคณะกรรมการ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างานเป็นทีม จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ทุกเวลาทุกสถานที่ และร่วมมือการท างานกับทุกฝ่าย ใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู้ ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   

 ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ  เป็นผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดแบบแผน วิธีการ และ

ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการไว้อย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม

กับบริบทของสถานศึกษา มีความสามารถในการท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงงานที่

เป็นความคาดหวังของสังคมว่า ผู้บริหารควรท า และงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาคิดด้วยตนเอง จาก

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  

 ทรัสตรี (Trusty: 1986 อ้างถึงใน รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม 2550: 30-32) ได้

กล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการ มีภาระงาน 17 ประการ คือ 

 1) สร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการทางวิชาการของสถานศึกษาเป็นผลจากผลการวิจัยและ

การปฏิบัติทางการศึกษา 

 2) ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา 

 3) สร้างความเชื่อม่ันว่ากิจกรรมของสถานศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
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 4) มีการวางแผนร่วมกันกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุความ

ต้องการของนักเรียน 

 5) ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 

 6) ติดต่อสื่อสารกับครู และนักเรียนด้วยความคาดหวังที่สูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ 

 7) ส่งเสริมให้ครูน า โครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 

 8) ส่งเสริมให้ครูน าเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

 9) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน 

 10) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาของนักเรียน 

 11) มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจน 

 12) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างยุติธรรม 

 13) ร่วมมือกับนักเรียนให้มีการน าระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้านวินัย 

 14) ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการก าหนดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านวินัย 

 15) ร่วมมือกับคณะครูให้มีการน าระเบียบ กฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน

วินัยของนักเรียน 

 16) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 17) มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา 

 จะเห็นได้ว่าภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าทางวิชาการตามแนวคิด

ของทรัสตีที่น ามากล่าวไว้ข้างต้นนั้น เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการไปใน

ทิศทางที่ถูกต้องตามเป้าหมาย ร่วมวางแผนและให้การสนับสนุนครูในการปฏิบัติงานวิชาการ รวมทั้ง

การให้ความร่วมมือกับผู้เรียนในส่วนของการบริหารกิจการผู้เรียน การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็น

กลยุทธ์การบริหารที่ผู้บริหารพึงน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 สรุป การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาดังกล่าว เป็นการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน และชุมชน มีการบริหารงานในรูปแบบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา คณะกรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน   

  3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

   การบริหารงานวิชาการมีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
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   กิติมา ปรีดีดิลก (2549: 74) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมี

ประสิทธิภาพ 

   อ าภา บุญช่วย (2551: 2) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจการ

ทุกชนิดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

   ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (2552: 9) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นการจัดกิจกรรมใน

งานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 16) ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการหมายถึง 

การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

   สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน

หรือในสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 3.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

   จิรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ (2555: 1-2) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา  ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนิน

ไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น  ผู้บริหารการศึกษา จะต้องสนใจและรับผิดชอบในความเป็นผู้น าของครู

ในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ  การให้ความรู้แก่นักเรียนใน

ด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู และประสานงานให้ครูทุก

คนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลักของการ

บริหารสถานศึกษา  ไม่ว่าสถานศึกษาประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา

ได้จากผลงานด้านวิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา  และ

การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา อาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่

ลักษณะของงานนั้น 

                 งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่ งหมายของ

สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการ

ทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  งานการ
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เรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศ

การศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทัศนี วงศ์ยืน (ม.ป.ป.: 11-12) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ มีความส าคัญต่อ

สถานศึกษา ต่อผู้บริหาร และครู ดังนี้ 

 1. ท าให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

  2. ท าให้ผู้บริหารตระหนักเห็นความส าคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของ

สถานศึกษา เพราะความส าเร็จของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

  3. ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

  4. ท าให้ผู้บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือ

เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

  สรุปงานวิชาการจัดว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบที่จะ

ท าให้สถานศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่น หน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่

นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู และประสานงาน

ให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของ

การบริหารสถานศึกษา    

 3.3 ความมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการ 

       สถานศึกษาซึ่งมีบุคลากรประกอบด้วยโดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะ 

กรรมการสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา จะต้องศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือ

ตระหนักรู้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

   1) เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี

และมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ได้แก่ มีสุขภาพ

กาย และจิตใจที่ดี ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

รวมทั้งมีความสามารถในการใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองได้  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ 

ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาได้โดยสันติวิธี ด าเนิน

ชีวิตโดยความสุจริต มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย มีจิตอาสา และ

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  

  2) การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

   3) ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักส่งเสริมและรักษาสิทธิ 

หน้าที่ เสรีภาพ มีความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ

อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 สรุปการบริหารงานวิชาการที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา จะต้องด าเนินไปให้ส าเร็จบรรลุตาม

ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 โดยมีความมุ่งหมายหรือเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ซึ่งบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมรับรู้  ร่วมควบคุมตรวจสอบ และ

ร่วมประเมินผลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 

   3.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 

                  จิรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2555: 8-9) กล่าวว่า ในการบริหารงานวิชาการสิ่งส าคัญประการ

หนึ่งคือจะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความคล่องตัวในการ

บริหาร  ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของการบริหารงานวิชาการจะต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ 

 1. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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                  2. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้

รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 

                3. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร

แกนกลาง และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  โดยมี

คร ูผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

                  4. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  5. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น 

  ทัศนี  วงศ์ยืน (ม.ป.ป.: 11-12) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญ

ของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรมีหลักการบริหารงานวิชาการดังนี้ 

  1. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจนมีการกระจายอ านาจ

และความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ

ผู้ปฏิบัติงาน 

  2. สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของงานวิชาการได้แก่  การ

พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการ

จัดประเมินผลการเรียนการสอน 

  3. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  4. สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน  และไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

  5. สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพ่ือให้ได้

มาตรฐานของงานวิชาการ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  6. สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระคล่องตัวและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 
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  7. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 

 สรุปหลักการบริหารงานวิชาการดังที่กล่าวมาแล้วคือ จะต้องมีหลักการและวิธีการ

ด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร  ควรประกอบด้วย  ต้องมุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้

จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง  และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมสถานศึกษาต้องมี

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐานของงาน

วิชาการ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   3.5 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

                   งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ

การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล และสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน การด าเนิน

กิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร  และระเบียบวิธีการของการเรียนการสอน  การ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะ   ด้วยการจัดเนื้อหาวิชาให้

ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพ่ิมวิชาใหม่ๆ เข้าไปด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน การปรับ

หรือเพ่ิมการใช้หลักสูตรในสถานศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอนการจัดชั้นเรียน       

วิธีสอน การใช้อุปกรณ์การสอนและการประเมินผลด้วย  ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา การ

บริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน การ

จัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝึกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา 

การเผยแพร่งานวิชาการ  การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย  การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพ  และประสิทธิภาพสถานศึกษา 

 นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 

 กมล ภู่ประเสริฐ (2548: 9-14) ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 9 ประการ ดังนี้ 
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 1. งานการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การวิเคราะห์ และการก าหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ

เตรียมการ และการจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ

สอน การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  การจัดท าแผนการสอนหรือ

แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคน การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน 

 2. งานหลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การก าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 3. งานการพัฒนาบุคลาการทางวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับ

ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากร การควบคุมดูแลให้การ

ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

 4. งานการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การก าหนดข้อมูลและ

สารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทั้งหมด การก าหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 

การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้

ประกอบการด าเนินงานอื่นๆ 

 5. งานการประเมินผลการเรียน ได้แก่ การก าหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะต้องใช้ใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตาม

วิธีการ และเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 

การก าหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ การรายงานผู้ปกครองระหว่างปี และการ

รายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด 

 6. งานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

นิเทศภายในที่มีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐาน

การศึกษาร่วมกัน การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมและส่งเสริมให้มีการ

ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

 7. งานการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การท าความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องหรือข้อควรพัฒนา

ร่วมกันในสถานศึกษา การควบคุมดูแลและส่งเสริมการด าเนินการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
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 8. งานการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ ได้แก่ การก าหนดหัวข้อเรื่องทางวิชาการที่

เป็นการสนับสนุนงานหลักทางวิชาการ การก าหนดวิธีด าเนินการและระยะเวลาที่จะด าเนินการ การ

ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 

 9. งานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา  ได้แก่ การก าหนด

หัวข้อประเมินผลงาน การก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้

มีการด าเนินการประเมิน การสรุปผลและการเขียนรายงานประจ าปี 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552 :4) ได้วางระเบียบส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยได้ก าหนดขอบข่ายของ        

งานวิชาการแบ่งออกเป็นแผนกและงานต่างๆ ได้แก่ 1) แผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและห้องสมุด 5) งานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี 

และ 6) งานสื่อการเรียนการสอน 

 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทธานี สงวนนาม (2550: 58-76); พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2551: 9-55); 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 17-19) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

  1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 

 1.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 1.2 หลักสูตร สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรและการจัดระบบ 

 1.3 สื่อการเรียนรู้ 

 1.4 การจัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  2. การวิจัยในชั้นเรียน 

  3. การสอนซ่อมเสริม 

  4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 

  6. การประกันคุณภาพการศึกษา 

  เพชริน สงค์ประเสริฐ (2554 : 192-197) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดย

ยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการใน

สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ 
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นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะ

แนวทางการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ 10) การส่งเสริม

ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน    

 จากการวิเคราะห์เนื้องานตามขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งเป็นภาระงานโดยตรง

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชนในสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงต้องอยู่ในความดูแล 

ส่งเสริม สนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาและมีประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

ค านึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้วยความส าคัญของการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องมีส่วนสัมพันธ์กับงาน

ของสถานศึกษาทั้งระบบ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของสังคม   

 2) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงบริหาร เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องร่วมกันท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตน และมีความรักในงานที่ตนจะมีส่วนด าเนินการนั้น ย่อมส่งผลให้

งานประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความภาคภูมิใจ 

 3) การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จากผู้น าที่คอยสั่งการเพียงอย่างเดียว 

มาเป็นผู้น าที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  ด้วยความ

ศรัทธาในงานที่ท า 

 สรุปจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการดังกล่าว ผู้วิจัยน ามา

สังเคราะห์เป็นกรอบคิดเพ่ือการพัฒนาภารกิจในขอบข่ายงานวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศ

การศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 
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   3.6 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

       ทัศนี วงศ์ยืน (ม.ป.ป.: 29-37) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงานวิชาการไว้ว่า 

กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การวางแผนการบริหาร การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร 

การน าแผนการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน

วิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. การวางแผนการบริหารงานวิชาการ 

     การวางแผนการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมอันดับแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

เพราะการวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

และเพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการท างานด้านวิชาการร่วมกัน เข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน และให้สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนครูคนอื่น

ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง และความท้อแท้ที่เกิดขึ้นจากการท างานโดยขาดทิศทางและเป้าหมายที่

ชัดเจน กระบวนการวางแผนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

 1) ขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย 

 (1) ก่อนการวางแผนต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะด าเนินการ เช่น

วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) การประกันคุณภาพการศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 (2) ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา จัดเตรียมสารสนเทศส าคัญ เพ่ือการวาง 

แผนการบริหารงานวิชาการ 

  (3) การเตรียมบุคลากรที่จะเข้าร่วมวางแผน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานย่อยภายใน

สถานศึกษาทุกหน่วยให้มีความพร้อมและตระหนักในความส าคัญของการวางแผนการบริหารงาน

วิชาการ 

 2) ขั้นด าเนินการ ประกอบด้วย 

 (1) การก าหนดพันธกิจหรือภารกิจ (Mission) ด้านการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา เช่น ก าหนดให้เป็นนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมให้มีการจัดการเรียนรู้

เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในผู้เรียนทุกคน  ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต

สาธารณะ 

  (2) การก าหนดเป้าหมายของงานด้านวิชาการ (Goals) ที่ต้องสอดคล้องกับพันธกิจ 

เพ่ือให้มองเห็นพันธกิจของสถานศึกษาได้ชัดเจนและด าเนินงานได้ตามพันธกิจของสถานศึกษา 

เป้าหมายงานด้านวิชาการที่ดีควรมีลักษณะของความท้าทาย (Challenge) เกี่ยวข้องกับงานและมุ่งไป

ที่ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งก า ร  (Relevant and Result Oriented) ส าม า ร ถ บ ร รลุ ได้  (Attainable) 

เฉพาะเจาะจงและวัดได้ (Specific and Measurable) และควรมีก าหนดระยะเวลาที่ต้องการให้งาน

นั้นส าเร็จ  

 3) ขั้นการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ   

 ชั้นการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ เป็นการก าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับพันธกิจ  เป้าหมายของการ

บริหารงานวิชาการที่ตั้งไว้ มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา  ครูทุกคน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้ทราบ   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพ่ือการ

รู้จักตนเอง พยายามรักษาจุดเด่นไปสู่การรักษามาตรฐานคุณภาพ  และพัฒนาจุดด้อยเพ่ือยกระดับ

สถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพและน าไปสู่การก าหนดทิศทางการท างานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาว่าจะพัฒนางานไปในทิศทางใดไปสู่เป้าหมายใด ด้วยวิธีใด ภายในระยะเวลาใด ที่ก าหนด

ไว้เป็นการแน่นอน   

  2. ยุทธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมภายหลัง

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการในรูปของงาน โครงการหรือ

กิจกรรมที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ภายหลังจากที่

สถานศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดมาตรการด าเนินการและเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อย 

จึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

 1) การประสานแผน  วัตถุประสงค์ส าคัญของการประสานแผน คือการบูรณาการ

โครงการที่มีทิศทางการด าเนินการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายของผู้ด าเนินการที่
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คล้ายคลึงกันสามารถรวมเข้าเป็นโครงการเดียวกันหรือด าเนินโครงการในช่วงเวลาเดียวกันได้  การ

ประสานแผนเข้าด้วยกันนี้เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษาต่อไป 

 2) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คือ ขั้นตอนด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา ในขั้นตอนด าเนินโครงการตามแผนนี้ สถานศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องจัด

ให้มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงจะต้องด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ 

ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ การวางระบบ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล จะจัดท าประกอบไว้ในภารกิจหรืองานบริหารสถานศึกษา 

 3) การมอบหมายงานแก่ทีมงาน หรือคณะกรรมการ เป็นการมอบหมายทั้งอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยความจริงใจ เพ่ือความส าเร็จของงานที่รวดเร็ว และเพ่ิมพูนทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการท างานของทีมงานเพ่ือนครูให้สูงขึ้น 
 4) การประสานงาน เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างทีมงานแต่ละโครงการ และ
หน่วยงานย่อยภายในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามแผนได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกัน 
 5) การก ากับติดตามงาน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานวิชาการ และสามารถน า

ผลจากการก ากับติดตามมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการอย่างสอดคล้อง

กับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการน าแผนไปปฏิบัติ 

 6) การประเมินผลการบริหารงานตามแผน เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากของ

ยุทธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานสู่การปฏิบัติ เพราะการประเมินผลจะเป็นตัววัด และบอกให้

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วางแผน รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องกับแผนทุกฝ่ายได้รู้ว่าแผนหรือโครงการที่         

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของสถานศึกษานั้น เมื่อเสร็จสิ้นแผนแล้วผลที่ได้เป็นประการ

ใด เป็นไปตามที่คาดหมายและมุ่งหวังมากน้อยเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ ควรด าเนินโครงการต่อไป ควร

หยุด หรือควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไป 

   3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของหลักสูตร ชุมชน สังคม ความคาดหวังของ

สถานศึกษาและความคาดหวังของตัวผู้เรียน งานวิชาการจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิผล 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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 จากลักษณะงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง  เกี่ยวพันกับบุคลากรทุกกลุ่มภายใน

สถานศึกษา และบุคลากรภายนอกสถานศึกษาอีกบางส่วน  เป็นผลท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้

ความเอาใจใส่ต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการด้วยการจัดระบบการบริหารที่ต่อเนื่อง ครบวงจร 

เริ่มต้นจากการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานที่มีอัตราความเป็นไปได้สูง การท าความ

เข้าใจให้ตรงกันในแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้เป็นมาตรการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ การน า

แผนสู่การปฏิบัติ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการแต่ละโครงการ เพ่ือปรับ

แผนเป็นระยะๆ เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ และการประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายภายหลัง

เสร็จสิ้นโครงการ รวมไปถึงภาพรวมการประเมินผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นขั้นตอน

สุดท้าย 

 การนิเทศเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา 

รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา  และหัวหน้าโครงการ ฯลฯ และครูใน

สถานศึกษาเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในลักษณะของเพ่ือน

ช่วยเพื่อน เป็นการน าความสามารถพิเศษของครูคนหนึ่งมาช่วยเหลือ เพ่ือประโยชน์ของครูคนอื่นๆ ที่

มีความสามารถในเรื่องนั้นด้อยกว่า หรือเพ่ือการช่วยเหลือให้ค าแนะน าในเรื่องของการบริหาร

โครงการสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การติดตาม เป็นกระบวนการของการควบคุม ดูแล ให้งานในโครงการด าเนินไปอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถควบคุมช่วงเวลาการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามช่วงเวลาที่ก าหนด และสามารถแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่เกิดผลเสียหรือข้อบกพร่องต่องาน โครงการใน

ภาพรวม เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในขั้นตอนสุดท้าย 

  การประเมินผล ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญของการวางแผน เพราะ

จะได้รู้ว่าแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  เมื่อด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้วผลที่ได้เป็นประการใด     

 สรุปจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมสรุปว่า การบริหาร เป็นการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายใน

การบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการต่าง ๆ การบริหารงานวิชาการ  โดยเฉพาะการ

บริหารหลักสูตรเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมหรือการท างานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
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 กระบวนการบริหารงานวิชาการใช้กระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลให้มีส่วนร่วมจัด

การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาครู ผู้เรียน การ

จัดแหล่งเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้วยการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียน

การสอน สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการบริหารงาน และเพ่ือการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และเชื่อมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มครู นักเรียน 

และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใช้

กระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ในรูปแบบคณะกรรมการ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ และร่วมมือกับทุกฝ่าย จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ใช้

กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย

กระบวนการวิจัย ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ในส่วนของกระบวนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสามารถวิเคราะห์ และสรุปเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตาราง 9 
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ตารางที่ 9 การสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารเพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์ 
             การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ 
             เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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การวางแผน                1. การวางแผน 

การจัดองค์การ               

การสั่งการ                2. การจัดองค์การ         

       การอ านวยการ             

การประสานงาน                   

การน า                    

การลงมือปฏิบัติ                  3. การน า     

การบ ารุงขวัญ                    

การงบประมาณ               

การควบคุม                    4. การควบคุม 

           และติดตาม  การประเมินผล             

การปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนา 

               5. การปรับปรุง 

       และพัฒนา 
  

          สรุป กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P)  
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (Organizing: O)  ขั้นตอนที่ 3 การน า (Leading: D)  ขั้นตอนที่ 4  การ

ควบคุมและติดตาม (Controlling: C) ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา (Action: A)  ซึ่งในแต่ละ

ขั้นตอนมีการด าเนินงานตามหน้าที่และภาระงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการตามล าดับขั้น

และเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน     

  3.7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย 

        เนื่องจากการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 

(SWOT Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยโดยศึกษาปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายใน

องค์การและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นภายนอกองค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

             การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในส าคัญมากต่อการคาดการณ์อนาคต ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์

ขององค์การจึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ ปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุม

ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่แสดงถึง จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ส าหรับน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หากองค์กรบริหารจุดแข็ง จุดอ่อนได้ถูกต้องเหมาะสมปัจจัยภายใน

จะมีความส าคัญกว่าปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยความส าคัญของการวิเคราะห์

ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะความส าเร็จของการบริหารกลยุทธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ 

แวดล้อมภายนอกส่วนหนึ่งด้วย (เสนาะ ติเยาว์, 2546: 58) ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านอธิบายปัจจัยที่

เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การไว้ดังนี้ 

 สมยศ นาวีการ (2551: 114 – 127) กล่าวว่า ผู้บริหารไม่สามารถบรรลุความส าเร็จภายใน

การบริหารเชิงกลยุทธ์ได้เลย  ถ้าปราศจากความเข้าใจปัจจัยเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งภายในองค์การ 

ปัจจัยกลยุทธ์เหล่านี้คือ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในที่อาจจะเป็นข้อจ ากัด หรือสนับสนุนกลยุทธ์ของ

องค์กรได้ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในขององค์การคือ ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) และปัจจัยด้านทรัพยากร (Resources) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัจจัย

ด้านโครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององค์การที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสาร 
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อ านาจหน้าที่ กระแสของงาน เป็นการจัดระเบียบบทบาทและความสัมพันธ์ของพนักงานอย่างเป็น

ทางการ การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินกลยุทธ์ของ

องค์การ ถ้าโครงสร้างขององค์การสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้ว นี่คือจุดแข็งขององค์การ แต่ถ้าโครงสร้าง

ขององค์การไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วนี่คือจุดอ่อนขององค์การ 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) 

หมายถึง ความเชื่อ ความคาดหวัง และค่านิยมร่วมกันของบรรดาพนักงานภายในองค์การและจะถูก

ถ่ายทอดจากพนักงานยุคหนึ่งไปยังพนักงานอีกยุคหนึ่ง วัฒนธรรมขององค์การเหล่านี้ได้สร้างบรรทัด

ฐาน (กฎ) ที่ระบุพฤติกรรมที่ยอมรับได้ของพนักงาน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจนถึงพนักงานต่ าสุด 

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์การไม่อาจจะบรรลุความส าเร็จได้ ถ้าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขัดแย้ง

กับวัฒนธรรมขององค์การที่ยอมรับกันภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านทรัพยากร (Resources) โดยทั่วไป

ทรัพยากรขององค์กรจะถูกพิจารณาในแง่ของทรัพยากรการเงิน มนุษย์ ข้อมูล และเทคโนโลยีของ

องค์กร เนื่องจากทรัพยากรขององค์กรต่างมีความหมายในเชิงหน้าที่ขององค์กร ดังนั้นเราสามารถ

พิจารณาทรัพยากรขององค์กรภายใต้หน้าที่ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ การตลาด การผลิต การวิจัย 

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบข้อมูลได้ ผู้บริหารควรจะตรวจสอบทรัพยากรขององค์การ เพ่ือ

การพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของปัจจัยเหล่านี้  

 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2551: 55 - 56 ) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่

มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การโดยอาจท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

ในการด าเนินงาน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า การวิเคราะห์

องค์การ เนื่องจากเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ การวิเคราะห์สภาพ 

แวดล้อมภายในองค์การเพ่ือประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานขององค์การว่าอยู่ในสภาพของ

จุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร 

 สมชาย  ภคภาสวิวัฒน์ (2553: 69 – 71) กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในว่า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal  Environment) นั้นหมายถึงการพิจารณาองค์ประกอบที่

อยู่ภายในขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน  ทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  โครงสร้างองค์กร  

ค่านิยม ส่วนแบ่งการตลาด แบรนด์เนม และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้นั้น 

เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วจะเหนือกว่าหรือด้อยกว่า ถ้าเหนือกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดแข็ง (Strength) 

หรือถ้าด้อยกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งต้องหาทางแก้ไข 



104 

 สมคิด  บางโม (2557: 63) อธิบายว่าการบริหารกิจการต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีทรัพยากร อัน

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปมี 4 ประการ ได้แก่ 1) คน (Men) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม

ขององค์การนั้น ๆ  2) เงิน (Money) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3) วัสดุ สิ่งของ (Material) เป็น

อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ด้วย  4) ความรู้ด้านการจัดการ (Management) 

หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 

 สงวน หอกค า (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันคุณภาพภายใน

ของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ปัจจัยด้าน

บุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ และปัจจัยด้านการบริหารและ

การจัดการ 

 ประภาส เกตุไทย (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย

ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านบุคลากรฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้านบุคลากรที่เป็นครูผู้สอน และปัจจัยด้าน

วัสดุ/อุปกรณ์   

 ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกส าคัญมากต่อการคาดการณ์อนาคต ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์

ขององค์การจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External 

Environment) ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน ผู้บริหารต้องพิจารณาและระบุได้ว่าปัจจัยใดมีผลต่อองค์การในระดับใด ซึ่งแต่ละ

ปัจจัยมีผลต่อองค์การแตกต่างกันไป (อนิวัช แก้วจ านงค์ , 2551: 35) มีนักวิชาการหลายท่านอธิบาย

ปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การไว้ดังนี้ 

 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2551: 37 - 47) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอาจจ าแนก

ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ

ทางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดโอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) ในการ
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ด าเนินงานขององค์การได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและหาวิธีการในการ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับองค์การ ส าหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ละประเภท

รายละเอียด ดังนี้ 

                  สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General External Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่

อยู่ภายนอกองค์การไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่มีผลหรือมีอิทธิพลสูงต่อ

องค์การโดยเฉพาะในระยะยาว โดยที่องค์การไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือ

ระบบขององค์การ แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย 

สภาพสังคมวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และโลก เป็นต้น    

  สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือการแข่งขัน (Competitive External Environment) 

เป็นสภาพแวดล้อมที่องค์การอาจเผชิญในเวลาเดียวกันหรือต่างสถานการณ์กัน ซึ่งเป็นพลัง 5 ประการ ที่

ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 

อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ อ านาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า ข้อจ ากัดจากสินค้าทดแทนกันได้ 

และความรุนแรงของสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการด าเนินงาน (Task  Environment) เป็นสภาพ 

แวดล้อมภายนอกองค์การที่มีความใกล้ชิดมากที่สุดกับองค์การ  โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมในการ

ด าเนินงานจะเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็ จ ได้แก่ ข้อมูล

เกี่ยวกับลูกค้า สภาพการแข่งขัน ตลาดแรงงาน และสถาบันการเงิน  

 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553: 39 – 40) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

(External  Environment) มีวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะดูถึงแนวทางหรือทิศทางในการเปลี่ยนแปลง

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม คู่แข่ง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ อันจะมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจเพ่ือที่จะพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางบวกก็ถือว่าเป็นโอกาส และถ้าเป็นไป

ทางลบก็ถือเป็นภยันตราย ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะจ าแนกออกมา

มากมาย เป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจจะหมายถึงการศึกษาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การศึกษาทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรืออัตราการเติบโต ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัย

ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร ปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยในเรื่อง

ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลพฤติกรรม

การบริโภคและอ่ืน ๆ  
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 วิเชียร วิทยอุดม (2553: 46 – 48) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมักมีอิทธิพลต่อทิศทาง

และการด าเนินงานขององค์การ โครงสร้างองค์การและกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

ถูกก าหนดโดยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยในสภาพแวดล้อม

ระยะไกล 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม และ 3) ปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่กระท า 

 สภาพแวดล้อมระยะไกลประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่องค์การก าลังเผชิญกับสถานการณ์ใด 

ๆ ที่ย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ

เทคโนโลยี 

 ปัจจัยในทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและทิศทางของเศรษฐกิจ เพราะว่ารูปแบบ

ของการบริโภคจะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนทางการตลาด แต่ละบริษัทหรือองค์การก็ต้อง

พิจารณาถึงทิศทางในทางเศรษฐกิจในส่วนที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมของบริษัททั้งในระดับประเทศ

และในระดับระหว่างประเทศ 

 ปัจจัยในทางสังคมที่มีผลต่อบริษัทหรือองค์การคือความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิต

ของบุคคลในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ  วัฒนธรรมองค์การ การศึกษาในเรื่องประชากร 

ศาสนา การศึกษา และเงื่อนไขทางจริยธรรม ตลอดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมซึ่งมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคได้เป็นอย่างมาก 

 ปัจจัยในทางการเมืองส่งผลต่อการบริหารของบริษัทหรือองค์การ คือ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง

ในกฎหมาย กฎข้อบังคับและกฎระเบียบของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอ านาจทางการเมือง

และความถูกต้องตามกฎหมายภายในสังคมนั้น ๆ นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความ

ไม่แน่นอนย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นลบต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเมืองไม่มั่นคง มีการ

คอรัปชั่นกันมาก ก็ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างทางธุรกิจ ท าให้มีการลงทุนจากต่างชาติลดลง ซึ่งก็จะมี

ผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศเป็นอย่างมาก 

 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของ

สังคมอย่างหนีไม่พ้น  การเปลี่ยนปลงอย่างรวดเร็วส าหรับเทคโนโลยีนี้เป็นส่วนผลักดันส าคัญที่ท าให้

บริษัทหรือองค์การต่าง ๆ หันมาศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้บริษัทประสบ

ความส าเร็จในส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่งขัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสามารถผลิตสินค้าที่

ท าให้ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วและในขณะเวลาเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่ จะผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่
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ทดแทนเรื่อย ๆ ไป ดังนั้นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นทั้งในเชิงท าลายและในเชิงสร้างสรรค์หรือ

เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสพร้อมกันไปในตัวเอง 

  สมยศ  นาวีการ (2551: 94 - 97) กล่าวว่าองค์การจ าเป็นจะต้องตระหนักถึงปัจจัยที่ส าคัญ

ในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ปัจจัยเหล่านี้อาจจะอยู่ภายในสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 

(Operating Environment) หรือภายในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) ดังนี้ 

   สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการบริหาร 

งานขององค์การในทันที ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ รัฐบาล ชุมชน ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่งขัน ลูกค้า เจ้าหนี้ 

กลุ่มผลประโยชน์และสมาคมการค้า เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัจจัยด้านลูกค้า เป็นคุณลักษณะ

และพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากองค์การหรือบริษัท จะมีความส าคัญเพราะว่าจะ

ช่วยสร้างแนวความคิดของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างการยอมรับจากลูกค้า   2) ปัจจัยด้านการ

แข่งขัน เป็นการท าสงครามระหว่างคู่แข่งด้วยกันเพ่ือการเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดและการจัดหา

ทรัพยากร ความเข้าใจคู่แข่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งได้และสามารถ

คาดคะเนได้ว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์อะไร 3) ปัจจัยด้านแรงงาน ได้แก่ ตลาดแรงงาน ทักษะ ค่าจ้าง 

และอายุเฉลี่ยของแรงงานที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การ เช่น การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

บางอย่าง ค่าจ้างที่สูง และการนัดหยุดงานบ่อยครั้งขึ้นจะท าให้องค์การหรือบริษัทต้องใช้เครื่องจักร

ทดแทนแรงงานมากขึ้น  

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 123) กล่าวว่าไว้ว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก

องค์การเพ่ือประเมินว่ามีเรื่องใดที่มีผลกระทบทางบวกหรือสร้างโอกาสให้กับองค์การ และมีเรื่อง

ใดบ้างที่มีแนวโน้มมีผลทางลบหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์การ อาจจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

1) พลังและแนวโน้ม 2) ผู้ควบคุมทรัพยากรหลัก 3) คู่แข่งหรือพันธมิตรที่เป็นจริงและที่มีศักยภาพที่มี

ผลต่อการแข่งขันและความร่วมมือ และความได้เปรียบในการแข่งขันและความร่วมมือที่มีต่อองค์การ 

พลังและแนวโน้มสามารถจ าแนกเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัด

การศึกษาไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยส าคัญออกมา 

โดยได้น าเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก าหนดคุณสมบัติและ

คุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโน
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เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์

ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพ่ิมเติมความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี 

 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา 

เนื่องจากการก าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท าวิจัย ให้

สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ  

 3. ปัจจัยด้านระบบราชการ   การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก 

เนื่องด้วยระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล่าช้าในการประสานงาน  เนื่องจากการท างาน

ตามระบบราชการไทย มักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของ

การรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัวขาดความยืดหยุ่น 

และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว 

 4. ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส าเร็จหรือ

ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการที่

เป็นอุปสรรค จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือ ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร   

 5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย เช่น ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม รักความสนุกสนาน

สะดวกสบาย ระบบสังคมอุปถัมภ์ และขาดการเปิดกว้างทางความคิด เป็นต้น 

 ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่หน่วยงานก าหนดการพัฒนาระบบ

การศึกษาไทย จะต้องให้ความส าคัญ และน าไปใช้วิเคราะห์วางแผนก าหนดทิศทางและนโยบาย 

โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาการศึกษาไทย  เพราะหากแม้ว่าจะมีการ

ขยับหรือพัฒนาปัจจัยอ่ืนย่อมกระท าได้ยาก สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีขอบเขต

กว้างกว่าสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน แต่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระยะยาวขององค์การ  ปัจจัย

เหล่านี้ได้แก่ 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จะชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรได้ถูกจัดสรรและถูกใช้ภายในสภาพ 

แวดล้อมอย่างไร เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการจ้างงาน และอัตราภาษีเป็นต้น  2) 

ปัจจัยทางสังคม จะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคมโดยทั่วไป คือ การศึกษา ความเชื่อ ค่ านิยม 
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วัฒนธรรม และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น 3) ปัจจัยด้านการเมืองจะเกี่ยวพันกับการ

บริหารงานของรัฐบาล เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล และคุณภาพของนักการเมืองเป็นต้น 4) ปัจจัยด้าน

กฎหมายจะเกี่ยวพันกับการออกกฎหมายของรัฐบาล กฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และการยกเลิก

กฎหมายเก่าจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจะเกี่ยวพันกับการคิดค้นสิ่งใหม่ เช่น  

กระบวนการผลิตสินค้าใหม่  ระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม่  และอุปกรณ์ใหม่  เป็นต้น   

 สงวน หอกค า (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันคุณภาพภายใน

ของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ปัจจัย

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านผู้รับบริการ 

 ประภาส เกตุไทย (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

และปัจจัยด้านอ านาจของผู้มีส่วนได้เสีย   

 สรุปจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การ

ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ  ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้าน

งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

ส่วนแรกได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไป ประกอบด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี ส่วนที่สองได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งเป็น

สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านลูกค้า ด้านคู่แข่ง ด้านแรงงาน และด้านผู้จัด

จ าหน่าย เป็นต้น หรืออีกแนวคิดหนึ่งระบุว่าปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

ปัจจัยด้านการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ ด้านการแข่งขันระหว่าบริษัทที่มีอยู่เดิม ด้านการคุกคามของ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน ด้านอ านาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ และด้านอ านาจของผู้มีส่วนได้เสีย  จากที่

นักวิชาการและนักวิจัยได้น าเสนอและก าหนดตัวแปรไว้หลากหลายดั งกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงน ามา

เป็นแนวทางในการสังเคราะห์เลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยได้ตามตารางที่ 10 
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 ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยตามปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและ 

               ภายนอกองค์การ   
 

 

             นักวิชาการและนักวิจัย 

 

 

ปัจจัยในสภาพแวดล้อม 

ภายในและภายนอกองค์การ 
สม

ยศ
 น

าว
ีกา

ร (
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) 

สม
ชา

ย 
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ภา
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ิด 
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โม
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7) 
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ิ์  เ
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ิญว
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ดิ์ 

(25
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) 

วิเชี
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  ว
ิทย

อุด
ม 

(25
53

) 

 พ
ิชา

ย 
 รัต

นด
ิลก

 ณ
 ภ

ูเก
็ต 

(25
52

) 

สง
วน

 ห
อก

ค า
 (2

55
6)

 

ปร
ะภ

าส
 เก

ตไุ
ทย

 (2
55

6)
 

1. ด้านบุคลากร          

2. ด้านงบประมาณ      
    

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์      
    

4. ด้านการบริหารจัดการ         

5. ด้านโครงสร้าง         

6. ด้านวัฒนธรรม         

7. ด้านทรัพยากร      
   

8. ด้านเศรษฐกิจ           

9. ด้านการเมือง/กฎหมาย         

10. ด้านผู้รับบริการ    
  

   

11. ด้านเทคโนโลยี         

12. ด้านสังคมและวัฒนธรรม         
13. ด้านนโยบายรัฐบาล        

 
 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ประมวลปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ   

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ตามตารางที่ 10 โดยใช้การพิจารณา สังเคราะห์ เลือก

ปัจจัยในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่มีความถี่ 3 ขึ้นไป ประกอบด้วย ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมภายใน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร และด้านครูผู้สอน 2) ด้าน
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งบประมาณ 3) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) 

ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยด้านบุคลากรที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน หมายถึง  สภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่

เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้แก่ ด้านชีวสังคม เช่น เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ภาระงาน การศึกษาอบรม ด้านจิตวิทยา เช่น ทัศนคติต่อการบริหารงาน

วิชาการ  ด้านสมรรถภาพการบริหารของผู้บริหารและครูผู้สอน เช่น การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 

การมีความรู้ความสามารถ     

 2. ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพที่เก่ียวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีการใช้จ่าย

ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ได้แก่ 

งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจากทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอก  

 3. ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง สภาพของวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง 

ๆ รวมทั้งสถานที่ สื่อการสอน และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ซึ่งใช้ในการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพที่ชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในสภาพ 

แวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเป็นอย่างไร ได้แก่ โครงสร้างทางรายได้  

การกระจายรายได้  ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ภาวการณ์ว่างงาน งบประมาณแผ่นดิน ที่มีผลทั้ง 

เชิงบวกและเชิงลบต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน

นักศึกษา  

 5. ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง สภาพที่ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคมโดยทั่วไป ทั้งภายใน

และภายนอกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในด้านการศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม  

วิถีชีวิต และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น ซึ่งได้แก่ ด้านการยอมรับความส าคัญของการพัฒนา

งานวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาของหน่วยงานในท้องถิ่น  เจตคติที่ดีต่อการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และภาพพจน์ต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 6. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  หมายถึง  สภาพที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย   

สาธารณของรัฐบาลที่มีผลต่อการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการวิทยาลัย ได้แก่ ความต่อเนื่องของ

นโยบายสาธารณด้านอาชีวศึกษา การบริหารงานวิชาการของอาชีวศึกษา  การปฏิรูปการอาชีวศึกษา 
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การสนับสนุนการอาชีวศึกษาของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นการบริหารงานของรัฐบาลและภาค 

เอกชนที่มีผลต่อการด าเนินงานวิชาการของวิทยาลัย ได้แก่  เสถียรภาพของรัฐบาลต่อการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา นโยบายส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา นโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ลักษณะการด าเนินงานทางการเมืองท้องถิ่นที่สนับสนุนการ

อาชีวศึกษา ความร่วมมือทางการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 7. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง สภาพที่เกี่ยวพันกับการคิดค้นสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ 

โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ผลิตและใช้เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้อง  การสนับสนุนจากรัฐบาล

และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาการใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการสื่อสารสมัยใหม่ 

การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย   

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจั ด 

การศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และจะต้องสร้างความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบ   

ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักสูตรสื่อการสอนและเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาครู  

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับทักษะ   

ส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การเรียนรู้  และ  

การสอนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รัตนา ดวงแก้ว, 2556ข) 

 4.1 คุณภาพการศึกษา 

         คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจกันอย่าง

กว้างขวาง เพราะถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่

มุมมองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีทั้งผู้รับบริการ

การศึกษาซึ่งได้แก่ นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน นั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบท ความเชื่อ

หรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในแต่ละยุค สมัย การท าความเข้าใจกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จงึต้องเข้าใจทั้งความหมายและองค์ประกอบของ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   4.1.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

    อดัม (Adams, 1993 อ้างถึงใน UNICEF, 2000: 4) กล่าวว่า ค าที่มักใช้ในความหมาย

เดียวกับคุณภาพ ได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และความเสมอภาค 

(equity) ถึงแม้ค าจะแตกต่างกันแต่นักการศึกษาปัจจุบันเห็นสอดคล้องกันว่า ค าเหล่านี้ประกอบกัน

เป็นมิติพ้ืนฐานของการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูนิเซฟจึงพิจารณา

จาก 5 ประการ ได้แก่ ตัวผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการเรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการ

เรียนการสอน และผลลัพธ์ ดังนี้  

 ผู้เรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และได้รับการ

สนับสนุน ช่วยเหลือการเรียนจากครอบครัวและชุมชน  

 สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ป้องกันการคุกคามทางเพศ และมีการจัดหาทั้ง

ทรัพยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอเหมาะสม  

 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร หนังสือ สื่อ อุปกรณ์การเรียน 

และ ทักษะพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ และการคิดค านวณ รวมถึงทักษะชีวิตที่เด็ก

จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี ความปลอดภัย ความรู้เรื่องเพศศึกษา การโภชนาการ การป้องกัน

การติดเชื้อต่าง ๆ 

 กระบวนการเรียนการสอนที่ครูเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในบรรยากาศของห้องเรียนนอก

ห้องเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี ครูมีทักษะการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนและลด

ช่องว่างความแตกต่างใน การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้อง

สะท้อนถึงความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เชื่อมโยง กับเป้าหมายการศึกษาของชาติ และการมีส่วนร่วม

ของสังคม  

 คุณภาพการศึกษายังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัดการศึกษาที่มี

มาตรฐาน ท าให้เกิดผลอย่างยั่งยืนแก่ผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสามารถสนองความ

ต้องการของ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของ

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรก าหนด ทั้งนี้ 

คุณภาพของผู้เรียนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนที่

เอาใจใส่การจัดการศึกษา หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน 

และ โดยเฉพาะระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่ลงถึงระดับห้องเรียน
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อย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่

ให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา ดวงแก้ว 2556ก: 11) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

ดังกล่าว ท าให้เข้าใจได้ว่า การศึกษาเป็นระบบที่ซับซ้อนที่มีบริบท ทางการเมือง วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจฝังรากลึก และมิติต่าง ๆ ก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันซึ่งใน

บางครั้งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และคุณภาพการศึกษามีตัวร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ บริบท  

กระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นคุณภาพของผู้ เรียน และหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่า เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี

เป้าหมายคือ คุณภาพ ของผู้เรียนที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่รัฐก าหนดไว้ 

 4.1.2 ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ส าหรับความหมายของ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ถ้าอาศัยแนวคิด ISO 9000 

(Hoyle, 2009) อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นการ

ด าเนินการทั่วทั้งองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม (Activities) และ

กระบวนการ (Processes) เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์การ ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออาจ

กล่าวง่าย ๆ ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอะไรก็ตามที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง

ของ ISO 9000 สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีพ้ืนฐาน ได้แก่ วิธีการควบคุมที่ดีกว่า (Better control) 

และวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม (Raise Standards/ Innovation )   

 ถ้าอาศัยแนวคิดของออฟสเต็ด (Ofsted, 1994: 6 อ้างถึงในรัตนา ดวงแก้ว 2556ก: 12) 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”จะใช้ในความหมายแตกต่างกัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดับ 

มาตรฐาน (Raise Standards) 2) เพ่ิมคุณภาพ (Enhance Quality) 3) เพ่ิมประสิทธิภาพ (Increase 

Efficiency) และ 4) บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคม และ 

วัฒนธรรม จากความหมายทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าว สถาบันการศึกษาสามารถน ามาใช้อย่างเป็น 

รูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาทั้งด้านกระบวนการและ  

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวค าถามในการตรวจสอบ 4 ข้อ 

ได้แก่ 1) สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร 2) ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 3) เมื่อเวลาผ่านไป 

จะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และ 4) จะทราบได้อย่างไรว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ประสบความส าเร็จ   
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  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริบทของสังคมไทยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับ 

การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จาก  

การก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การให้บริการการศึกษา  

ของหน่วยงานการศึกษาจะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการ  

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการบริหารจัดการศึกษา  

ของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการทบทวน 

ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ  

 จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแนวคิดของต่างประเทศและในบริบทของ 

สังคมไทยมีความสอดคล้องกันในประเด็นที่เก่ียวกับเป็นกระบวนการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรุง

หรือพัฒนา”ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของ

ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ไม่มีสูตรเฉพาะหรือแบบแผนที่ตายตัวและก็ไม่ง่ายในการ

ขับเคลื่อน ทั้งนี้ข้ึนกับบริบทของสังคมนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

 4.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความ

ภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ (สคราญ 

วิเศษสมบัติ, 2558) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด จะส่งผลให้ผู้เรียนมี

คุณภาพหรือคุณลักษณะตามท่ีต้องการได้ 

  4.2.1 ความหมายของคุณภาพผู้เรียน 

        คุณภาพผู้เรียนได้มีนักการศึกษาให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554 : 10) คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีความ 

สามารถตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนเก่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง  และเป็น

คนดี ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการท างานและอยู่ร่วมในสังคม

อย่างมีความสุข 
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554 : 4) การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน หมายถึงคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถ และทักษะ ตลอดจน

คุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 6) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  วิจารณ์ พานิช (2555: 19-20) กล่าวว่า ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คน

ทุกคนต้องเรียนรู้ คือ 3R x 7C  3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) 

Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่าง

กระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น

ทีม และภาวะผู้น า) Communications, information & media literacy (ทักษะด้าน การสื่อสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

  จิรวัฒน์ โคตรสมบัติ (2556) กล่าวถึงสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาของประเทศจะต้องตระหนักและน าไป

พิจารณาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถ

ในการใช้ เทคโนโลยี 3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา และ 5) 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 โดยสรุปคุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ 

ที่มีความครอบคลุมในด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง และเป็นคน

ดี ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการท างานและอยู่ร่วมในสังคมอย่าง

มีความสุข ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรการเรียน  ด้านความสามารถในการ

สื่อสาร  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ด้านการคิดและแก้ปัญหา และด้านการใช้ทักษะชีวิต 
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    4.2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

             อนันท์ งามสะอาด (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษาไว้ว่า หากพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน

อาชีวศึกษา  ในเชิงระบบสามารถแสดง  ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

(ที่มา : อนันท์  งามสะอาด, 2553) 

จากรูปที่ 6 แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

                  1.  ปัจจัย (Input) ได้แก่  แนวโน้มการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษที่สอง (2552 – 2561)  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 8  และภารกิจ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

                  2. กระบวนการ (Process) ได้แก ่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ การ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาการวัดและการ

ประเมินผล 

                  3.  ผลผลิต (Output) ได้แก่  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 

ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณ

เพียงพอต่อความต้องการก าลังคน 

             จากรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

Input Process Output 

 - แนวโน้ม 
การอาชีวศึกษา 

 - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และการจัดการเรยีนรู ้
- การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
- การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- การพัฒนาการวัดและการประเมนิผล 

Feedback 

 - ผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลย ี
- คุณภาพและสมรรถนะเป็นท่ีพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
- มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการก าลังคน 
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  แนวโน้มการอาชีวศึกษา 

              1. การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (2552 – 2561) ให้ความส าคัญกับการปรับคุณภาพ 

ค่านิยม และมาตรฐานการอาชีวศึกษา เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและ

พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ไปท างานในสถาน

ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ 

              2.  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 8  การจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

                   2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการ

วัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

                   2.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ

การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

                    2.3 การศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่อง

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลโดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

สามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

              3. ภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีภารกิจในการผลิตก าลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับ

ช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลงไปสู่

สังคมฐานความรู้  (Social Knowledge Based) เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความส าคัญของ

การสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิด

เสรีทางการศึกษา พ.ศ.2558  มุ่งเน้นการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ 

ทักษะฝีมือ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
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ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษา

ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  ตอบสนองความต้องการก าลังคนในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสิ่งทอและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบใน

การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ 

             หลักสูตรการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

             1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)   

             2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

             3.  หลักสูตรระยะสั้น พุทธศักราช 2551 

             เมื่อพิจารณาแนวโน้มสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน  จ านวนแรงงานอาชีวศึกษามีความ

ขาดแคลน  และไม่ตรงสาขา ในแต่ละอุตสาหกรรม ในภาพรวมทั่วประเทศควรพิจารณา ดังนี้    

              เนื่องมาจากหลักสูตร ไม่สอดคล้องสภาพความต้องการแรงงานตามสาขาวิชา สถานศึกษา

อาชีวศึกษาควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

สังคม และสถานประกอบการ  โดยจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะของแต่ละอาชีพ โดยเชิญตัวแทนผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแต่ละกลุ่มอาชีพและครูผู้สอนที่มีความ

เชี่ยวชาญสาขาอาชีพมาร่วมด าเนินการ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสอดคล้องกับงาน

อาชีพที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ง่าย สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี   

             นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา

ควรพิจารณา ดังนี้ 

              1. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (พ.ศ. 

2553-2556) 
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              2. สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาทั้งการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการบริหาร

จัดการ อาทิ การจัดหาและพัฒนาระบบ Virtual Classroom การจัดระบบ Learning System 

Management : LMS  โดยการจัดการเรียนการสอน Cyber Community ผ่านเครือข่ายระบบ

อินเตอร์เน็ต  จัดการเรียนการสอน e-Learning  การเรียนการสอนบนเว็บ (WBI)  การฝึกอบรมบน

เว็บ (WBT)  การส่งเสริมการเรียนการสอนบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่  การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Cyber 

ปลายทางในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย จัดหาและพัฒนา สื่อ ICT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพหลัก และหลักสูตรแกนวิชาชีพ รวมทั้งวิชาเลือก จัดหาและพัฒนาเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้  e-Book, e-Library,  Self Access Learning, Internet Mobile, e-Office, VDO 

Conference และ Social Media 

              3.  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพ่ือการแข่งขันของประเทศ จัดหาและพัฒนา

เครื่องมือ อุปกรณ์ และชุดฝึกทันสมัยในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

จัดหาและพัฒนาห้องเรียนจ าลองและห้องปฏิบัติการทันสมัย จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะสนับสนุนการ

จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น  พัฒนา

สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเน้นหลักการบูรณาการ  

             4. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความ สามารถ

ด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาชีพเพ่ือ

ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ 

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และประเทศชาติ 

 การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

             การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart 

&Smile) มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม ควรพิจารณา ดังนี้ 

              1. คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

                     1.1 Smart  ได้แก่ 

                            1.1.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

                            1.1.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตใน

สังคมปัจจุบัน  
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                            1.1.3  มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ 

                      1.2  Smile ได้แก่ 

                      1.2.1  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในทุกสังคมที่ดีได้อย่าง

เต็มภาคภูม ิ

                      1.2.2  มีเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 

                      1.2.3  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ รับผิดชอบ มีวินัย  มีน้ าใจ มี

มนุษยสัมพันธ์  มีจิตสาธารณะ นิยมประชาธิปไตย  การท างานเป็นทีม จงรักภักดีต่อองค์กร      

            1.2.4  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

              2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ กิจกรรมนอก

หลักสูตร (Extra  Curricular Activities) กิจกรรมร่วมหลักสูตร (Co – Curricular Activities) 

กิจกรรมกึ่งหลักสูตร (Semi  Curricular Activities) กิจกรรมพิเศษ (Extra Activities)  กิจกรรม

สถานศึกษา (School Activities) กิจกรรมกลุ่ ม  (Group Activities) กิจกรรมริ เริ่ ม  (Initiate 

Activities) กิจกรรมครูและนักเรียน (Teacher – Student  Activities) กิจกรรมชีวิตในสถานศึกษา 

(School – Life Activities) กิจกรรมพัฒนา (Developmental Activities) กิจกรรมสถานศึกษาเชิง

สร้างสรรค์ (Creative School Activities) กิจกรรมไม่เป็นทางการ (Informal Activities) 

              3. แนวทางด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                     แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาควรพิจารณา ดังนี้ 

                     3.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต 

พัฒนามาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพทั้ง

ในและนอกระบบให้มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพ

อาชีวศึกษาบ่มเพาะให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เสริมสร้าง

ให้มีสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร ภาษา IT การคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ รองรับการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

                  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างระบบการเรียนรู้

อาชีวศึกษาส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการมีงาน

ท า การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ 



122 

                  3.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชน ร่วมกับ สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น บ้าน สถาบันศาสนา  สถาบันทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 การพัฒนาการวัดและประเมินผล 

             แนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนอาชีวศึกษา  ควรพิจารณา ดังนี้ 

             ควรใช้รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินตาม

สมรรถนะงาน สมรรถนะรายวิชา และสมรรถนะผู้เรียน ที่ก าหนดในหลักสูตรฐานสมรรถนะ และใช้

ข้อสอบ V- net ( Vocational National Education Test  )  ซึ่งเป็นการการทดสอบวัดความรู

มาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงสราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  โดยใช้คุณวุฒิ

วิชาชีพ (Vocational Qualification) เป็นฐานเปรียบเทียบในการวัดและประเมิน 

 ความคาดหวัง (Expectations) 

            กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการสร้างคุณภาพ โอกาส และ

ความร่วมมือ จะส่งผลให้เกิด ผลผลิต (Output) ได้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับ

เทคนิค ระดับเทคโนโลยี  มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมี

ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) 

สร้างความมั่นคงมั่งคั่งในสังคมอุดมปัญญาสนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก าลังคน ที่เพียงพอเพ่ือเพ่ิม

ความเข้มแข็งของชุมชนจากการพัฒนาอาชีพตามภูมิสังคมอาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

ของประเทศ 

 โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามแนวคิดของ อนันท์ 

งามสะอาด ซึ่ งน าเสนอไว้ในรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนที่

ประกอบด้วย 1) ปัจจัย (Input) ได้แก่ แนวโน้มการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษที่สอง (2552 – 2561)  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 8  และภารกิจ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การ

จัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการ

วัดและการประเมินผล 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับ

เทคนิค ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณ
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เพียงพอต่อความต้องการก าลังคน  และความคาดหวัง (Expectations) ที่จะเกิดขึ้นคือ ผู้ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี  มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึง

พอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการก าลังคน  

 4.2.3 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์

ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, 2559) 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

  โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นและ 3) 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อม

ภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ

ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด

งาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด

งาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

  โดยมีเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง

สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ 

พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
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คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจาก

สภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุม

ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อ

ระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล  

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่

ความม่ังคั่งและยั่งยืน  

  โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก

ของประเทศ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส

ในการศึกษาและ การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้

เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มี

ความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักถึงความส าคัญ  และป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย

กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา”  

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

  โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่า 

ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 

และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ  ข้าราชการมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 

ราชการบริหารส่วนกลาง มีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
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และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

 สรุป ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 4.2.4 นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 

    พ.ศ. 2555-2569 

   การก าหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนในระยะ  15 ปี เป็นการ

วิเคราะห์จากข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและแนวโน้มประชากรในวัยเรียน  จาก

ข้อมูลประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

แผนงาน/โครงการสนับสนุนนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานสนับสนุนทั้ง 3 คณะ รวมทั้งได้เชิญ

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือให้นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ส่งผลต่อการผลิต

และพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการก าหนดแนวทางการน านโยบายสู่การ

ปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใช้กระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมส าคัญผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ก าลังคน

อาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดระบบติดตาม และประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย  เป้าหมายการผลิตและ

แผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่ง

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก  ระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูน 
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ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ 

โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้ง

รับ และเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้ มี

มาตรฐานในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ  ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนา ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

แรงงาน 

 เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาบริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลัง คนอาชีว 

ศึกษาท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ 

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 

แรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและ

พัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี

และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสาย

อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม 

ผู้อยู่นอกระบบ 
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 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน 

สร้างรายได ้

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

ตลอดชีวิตให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้าง

อาชีพใหม่ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ 

วิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับ 

ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้าง

ความมั่นคงในชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา 

เป้าหมาย    

1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 

2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน  ใน

ระดับ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน

การสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการใหม่ 

เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี

ส่วนร่วม   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 -2569 ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

  1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

   1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

  1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 

กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  

 1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

 1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  

2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
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  2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  

  2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 

 2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

  2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สาขาที่

เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการจัดอาชีวศึกษา

เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/

รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

  2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ 

อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 

ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

  2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ และ

ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ   

 2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์  อาชีวะ

อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

 2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา

และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

  3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

  3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

 3.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์

จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และกรณี

ภัยพิบัต ิ
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   3.1.2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ี 

สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 3.1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่าน

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

  3.1.4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิคนพิการ , วัยท างาน, ผู้สูงวัย 

 3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology) เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์  (Hardware) สื่อการ

เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์  และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอน 

 3.1.6 พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท า

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

 3.1.7 จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

  3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา   มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม

ต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ 

การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based Technology 

Based Green Technology  และ Creative economy  รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและ

การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะ

วิวาท  

 3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 

Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการ

ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ 

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 

  4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม

นโยบายการกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างให้เพียงพอ  

 4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน

ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

  4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา  

การจัดอาชีวศึกษา  

5. บริบทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 016 

ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 และเพ่ือขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมข้ึนใหม่อีก 10 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป 

 โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย จึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม ได้รับ

การพิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มลงมือก่อสร้าง

อาคารหลังแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งปี พ.ศ. 

2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ และมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2547 (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย, 2561 : 3 -12) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง 

(ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) หมู่บ้านบ้านบึง เลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

อยู่ห่างจากอ าเภอสวรรคโลก ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 36 กิโลเมตร  
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และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 474 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 832 ไร่ 1 งาน      

14  ตารางวา  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าขังโดยเฉพาะในฤดูฝน  ซึ่งวิทยาลัยฯ มีการสร้างคันกั้น

น้ ารอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 5.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตชนบท ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย สภาพโดยทั่วไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ

แก่การเพาะปลูก มีแหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดู

ฝน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 

 การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  

มีทั้งการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ พืชส าคัญได้แก ่ท านาข้าว นาผักบุ้ง สวนใบตองกล้วยตานี ท าไร่อ้อย ไร่

ถั่วเหลือง ไร่ข้าวโพด สวนผลไม้เช่น มะม่วง มะปราง ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม  

โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบางส่วนผลิต

น้ านมเพ่ือจ าหน่ายในตลาดชุมชนวัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย 

รับจ้าง รับราชการ และอ่ืน ๆ 

 ด้านสังคมและการเมือง ชุมชนย่านยาวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งส านักงานเขตบริการการศึกษา

พ้ืนฐาน เขต 2  จังหวัดสุโขทัย มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

1 แห่ง  มีที่พักสายตรวจของต ารวจอ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ 1 แห่ง ชุมชนย่านยาวมี

ลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว   ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็น

พนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรที่เป็นข้าราชการการเมือง 

 5.3 หลักสูตรการเรียนการสอน 

                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตร

ทั้งในและนอกระบบ ตั้งแต่ต้นดังนี้ 

                     ปีการศึกษา 2522 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 

2520  ปีการศึกษา 2524  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. 2524 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2515 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม 
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 ปีการศึกษา 2526 จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในภาคนอกระบบ คือ จัดสอนเกษตรกร

และเยาวชนนอกโรงเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น และหลักสูตรการ

ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 

 ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

เกษตรกรรม พ.ศ. 2530 ปีการศึกษา 2531 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ เพ่ิมเติม

ส าหรับเยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และอยู่ภาคนอกโรงเรียน โดยจัดเป็นการเรียน

การสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) การปฏิบัติงานได้จัด

เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เกษตรกรรมสุโขทัยควบคู่กันไปด้วย 

 ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. โดย 

ในการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. 2538 

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี และระดับ ปวส. ใช้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 ปีการศึกษา 2546 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2546) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 

 ปีการศึกษา 2556 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 และ ปีการศึกษา 2558 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พุทธศักราช 2557 

 5.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

   ความรู้ดี  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  น าสังคมเจริญ 

 วิสัยทัศน์ 

                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียน  

มีความมั่นใจ ในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
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 พันธกิจ 

 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษา

ทุกคนท าโครงการสร้างงานสร้างรายได้ มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งจัดการศึกษาให้ถึง

ระดับปริญญา 

 2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ในการฝึกทักษะ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 

 3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 

 5. สนับสนุนนโยบายพิเศษ 

 อัตลักษณ์ 

            รอบรู้เกษตรอินทรีย์ สู่อาชีพ 

 เอกลักษณ์ 

            จัดการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

         เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.พัฒนาบุคลากร 1. พัฒนาความรู้ความ 

สามารถผู้สอนให้ทันกับการ

เปลี่ยนไปของโลกยุคปัจจุบัน 

2. สนับสนุนการวิจัย 

3. พัฒนาวิธีการเรียนการ

สอน การวัดผลประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สัมมนาครูอาจารย์ตามคุณวุฒิ 

สาขาวิชาที่สอน 

2. ศึกษาดูงานในโรงงาน สถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน

ทุกภาคเรียนในวิชาที่สอน 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  4. ท างานวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่สอนหรือที่สนใจ 

5. รับการอบรมวิธีการจัดการเรียน

การสอน การวัดผลประเมินผล และ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เชิญวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถที่ประสบความส าเร็จมา

บรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษา 

รวมถึงการศึกษาดูงาน 

7. จัดสัปดาห์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพก่อนสอบปลายภาคเรียน 

2.พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชา หลักสูตร และ 

การสอน 

1. พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา

รายวชิา 

2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

และหลักสูตรสากล 

1. ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ในสาขาที่สอน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลใน

กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน

ในท้องถิ่น เพ่ือเปิดสาขาที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียน (หลักสูตร

ท้องถิ่น) 

4. ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

ของประเทศ เพ่ือเปิดสาขาวิชาที่ตรง

กับความต้องการของประเทศ 

3. พัฒนาระบบสื่อสาร

สนเทศ ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

ฟาร์ม  

1. พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศ 

2. พัฒนาปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการทุกสาขา 

 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และเครือข่ายสารสนเทศ 
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 3. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม 

และจัดโรงฝึกงานให้

เหมาะสมต่อการฝึกงาน มี

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย

ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ

เรียนการสอน 

4. เตรียมงานฟาร์มของ

วิทยาลัยฯ ไว้ให้นักศึกษาเข้า

ไปด าเนินการ และรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง หรือท าโครงการ

ดารธุรกิจ อุตสาหกรรมตาม

ความสนใจ 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอและใช้

การได้ดี 

3. จัดสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม 

และทันสมัย 

4. ซ่อมแซมปรับปรังโรงงาน และจัด

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

5. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ให้เพียงพอครบถ้วน และทันสมัย 

6. ให้นักศึกษาท าโครงการงานฟาร์ม

ตามรายวิชาที่เรียน โดยบูรณาการ

ความรู้หลายวิชา มีการบันทึกข้อมูล 

ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

7. ให้นักศึกษาท าโครงการอ่ืนๆ ตาม

ความสนใจบูรนาการความรู้ จน

สามารถท าได้ครบวงจร โดยมีครูที่

ปรึกษาโครงการให้ค าแนะน า 

8. จัดให้มีการฝึกการขาย การบรรจุ 

หีบห่อ ตามประเภทของผลผลิต 
 

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

2. การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมกิจกรรมเสริม 

1. ให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมระหว่างเรียนการ

สอน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่นักศึกษา 
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  2. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกเช้า

วันพุธ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที แทน

กิจกรรมหน้าเสาธง นิมนต์พระสงฆ์

ปาฐกถาทุกครั้ง 

3. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

5. พัฒนาปรับปรุงอาคาร

สถานที่ สวัสดิการ ภูมิทัศน์ 

1. อาคารสถานที่ และ

สวัสดิการ 

2. หอพักนักศึกษา 

3. ภูมิทัศน์รอบวิทยาลัย 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 

สิ่งก่อสร้าง ถนน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้

งานได ้

2. ปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรศัพท์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า ประปา 

น้ าดื่ม และสวัสดิการอ่ืนๆให้เพียงพอ 

3. ปรับปรุงซ่อมแซม หอพัก ให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดี มีความแข็งแรง 

ปลอดภัย มีสวสัดิการตามความ

เหมาะสม 

4. จัดตกแต่ง ดูแลสวนหย่อม สนาม

หญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น 

สวยงาม ตลอดปี 

6. ประสานสัมพันธ์และ

ร่วมมือกับชุมชน องค์กร

ปกครองท้องถิ่น 

 1. โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

พัฒนาสินค้า OTOP 

2. โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

3. โครงการสนทนาเพื่อรับฟังปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
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7. ประสานสัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1. แผนงานประสานสัมพันธ์

ภาครัฐและเอกชน 

1. โครงการฝึกงานนักศึกษาตาม

หลักสูตร ปวช.และปวส. 

2. โครงการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี 

3. โครงการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการของครู-อาจารย์ และ

นักเรียน 

8. สนับสนุนนโยบายพิเศษ 1. สนับสนุนนโยบาย สอศ. 

2. สนับสนุนโครงการตาม

พระราชด าริ 

3. สนับสนุนนโยบาย

หน่วยงานอื่น 

1. จัดท าโครงการตามนโยบาย สอศ. 

2. จัดท าโครงการตามพระราชด าริ 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

3. จัดท าโครงการตามนโยบายหน่วยงาน

อ่ืน 

  

 5.6 จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา 

 จุดเด่น 

  1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและ

จังหวัดใกล้เคียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า

และมนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

  2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ชุมชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

           3.  บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด  
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           4.  สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

           5. สถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจใน

ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

           6. มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 

           7. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด

ประชุม จัดอบรม เพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ การ 

เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 

           8. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ 

           9. มีการด าเนินการพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมร้อยละ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2. การศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถาน 

ประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้

ภาษาสื่อสารให้เพ่ิมมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 5. ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพภายในประจ าปี และเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป 

 5.7 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 

                  วิทยาลัยได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาวิชา 
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              1.1 พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

 1.2 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเรียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 

 1.3 พัฒนาผู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ในแต่ละชั้นปีให้ดีขึ้น  

      2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 พัฒนาการจัดศูนย์วิทยบริการ โดยเฉพาะระบบการสืบค้นสารสนเทศ 

2.2 พัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์พ้ืนฐาน และสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอในแต่ละวิชาที่เปิดสอน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพ่ิมข้ึน 

2.4 พัฒนาในด้านการจัดระบบความปลอดภัยของสถานแวดล้อมและสิ่งอ านวย  

ความสะดวกให้มีคุณภาพ 

   2.5 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ

ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.1 โครงการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับนักศึกษาทุกคน 

 3.2 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา และงานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือช่วยกัน 

ดูแลนักศึกษาให้ออกกลางคันให้น้อยลง 

   3.3 จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

   4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 

 พัฒนาโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่นให้มีวิชาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

4.1 สร้างความเชื่อม่ัน ความศรัทธาจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

4.2 สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

4.3 พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่

ชุมชนและสังคม 

 5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

  ส่งเสริมด้านงบประมาณเพ่ือให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

 6. ด้านพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
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                       6.1 พัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผน 

ยุทธศาสตร์รวมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติ 

                       6.2 พัฒนาการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา 

  5.8 รายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอก 

  5.8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2560 
 

ตัวบ่งชี ้
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที ่

      1    5    3           8     4.0 

2    3    5    5    4   5   5      27     4.5 

3    4    4    4    5        17  4.25 

4 5 4     9     4.5 

รวม       61  4.32 
 

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            1. ระดับตัวบ่งชี้ 
            1.1 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 7 ตัวบ่งชี ้
 1.2 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้
  1.3 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้
  1.4 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน – ตัวบ่งชี ้
  1.5 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”    จ านวน – ตัวบ่งชี ้

       2. จุดเด่น 
          2.1 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชนด้านวิชาชีพต่างๆ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนอย่างดี 
          2.2 สถานศึกษามีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย พร้อมรับบริการจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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  2.3 สถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจใน
ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         2.4 บุคลากรของถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
    2.5 สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
ประชุม จัดอบรมเพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
การบูรนาการ การเรียนการสอนที่ เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ ์
    2.6 สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

     2.7 มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 
     2.8 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ 

 3. จุดที่ควรพัฒนา 
             3.1 ควรศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิม    
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

            3.2 ควรศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 
     3.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถาน
ประกอบการตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน 
              3.4 ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
   3.5 ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพภายในประจ าปี 

 4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
           4.1 พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
   4.2 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือช่วยกันดูแล
นักศึกษาให้ออกกลางคันให้น้อยลง 
   4.3 จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 
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   4.4 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   4.5 พัฒนาและจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์พ้ืนฐาน และสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

   4.6 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพ่ิมขึ้น 
   4.7 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 
   4.8 ส่งเสริมด้านงบประมาณเพ่ือให้ครูและนักเรียนมีการจัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

   4.9 พัฒนาการจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
   4.10 ด้านงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
   4.11 การช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 

  5.8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ด้านอาชีวศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบ 
             อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 71.54 3.58 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
              ในการท างาน 

ร้อยละ 77.53 3.88 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทาง                                                                                                                    
              วิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละ 95.51 4.78 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ  
          สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 56.02 2.80 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           
              งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้  
              น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 67.30 3.37 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่  
              ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ร้อยละ 54.24 2.71 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร้อยละ100.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ผลการปฏิบัตนิ้าที่ของคณะกรรมการ 
              และผู้บริหารสถานศึกษา 
              8.1 ผลการปฏบิัติหน้าที่ของ  
                   คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

  

 7.00 คะแนน 

7.50 

 

(3.50) 

ดี 

              8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผูบ้ริหาร 
                   สถานศึกษา 

8.00 คะแนน 4.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน 
              การบริหารจัดการ 

4.67 คะแนน 2.34 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษา 

8 คะแนน 4.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสรา้งการมสี่วนร่วมในการ    
                ประกันคุณภาพ 

8.67 คะแนน 4.34 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 การพัฒนาสถานศกึษาจากผลการ 
                ประเมินคุณภาพภายใน 

6.00 คะแนน 3.00 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบง่ชี้พื้นฐาน  52.30  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลการพฒันาตามปรัชญา ปณิธาน  
                พันธกิจและจุดเนน้และจุดเดน่ของ     
                สถานศึกษา 
                14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย  
                ตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและ       
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

 

 

8.00 คะแนน 

8.50 

 

 

(4.00) 

ดี 

               14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้หรือ  
                      จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

9.00 คะแนน (4.50)  

ผลการรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  8.50  
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

        ผู้วิจัยได้เสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน 

และความต้องการในการพัฒนาครู เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผล และเพ่ือทดลองใช้

กลยุทธ์การพัฒนาครู มีขั้นตอนด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความ

ต้องการในการพัฒนาครู โดยการศึกษาเอกสาร และการวิจัยเชิงส ารวจ ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การ

พัฒนาครู โดยศึกษาและสังเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาครูจากการสัมภาษณ์ ท าการร่างกลยุทธ์การ

พัฒนาครู โดยการ SWOT Analysis และประเมินกลยุทธ์ และระยะที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การ

พัฒนาครู โดยทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาครูด้านที่จ าเป็นเร่งด่วนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ

ประเมินกลยุทธ์ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจัยพบว่า 1. กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สะท้อนการ

พัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ครู และสร้างสาย

สัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 3) กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูพัฒนาตนเอง

สู่ความเป็นมืออาชีพ 4) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ และ เกิดการพัฒนา 

และ 5) กลยุทธ์ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู     

2. ส่วนประสิทธิผลของกลยุทธ์สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจาก  ผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและ

รายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้าน

ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก อันดับสองคือ ด้านความสามารถ ในการผลิต และอันดับสามคือ 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

      พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา (2551) ได้ท าการวิจัย รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

อาชีวศึกษาในประเทศไทย มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษา/สถาบันศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริงและสถานที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
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เปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา กลยุทธ์การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา และกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา 2) ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าแผนกวิชา/

หัวหน้างานตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา 

3) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

ประกอบด้วย  3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา 2) กลยุทธ์การขับเคลื่อนอาชีว 

ศึกษา และ 3) กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยวงจร  P-D-C-A ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) 2) การด าเนินงาน (Do) 3) การประเมินผล (Check)   

4) การปรับปรุง (Act) 

  อินดา แตงอ่อน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่

เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) ศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง 2) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่ง

เรียนรู้และสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาผลการทดลองใช้

รูปแบบ และ 4) ศึกษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็น

ประโยชน์ของรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมด้วยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 

  ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และ

สถานประกอบการของวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความตระหนัก 2) เสริมหลักการสอน 3) สะท้อนสู่การปฏิบัติ 4) ร่วมวัด

ประเมินผลและเสริมแรง 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น สรุปดังนี้ 1) หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย  

อยู่ในระดับมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ทักษะหลัก
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ตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอนและผู้เรียน ที่มีต่อรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

  เพชริน  สงค์ประเสริฐ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการวิจัยเป็น      

4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างาน   

เป็นทีม จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และครู

ฝ่ายวิชาการ 2) การสร้างรูปแบบ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหารและครูวิชาการ 3) การทดลองใช้รูปแบบที่ พัฒนาขึ้น ในสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 4) 

ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษา

ที่ท าการใช้รูปแบบ 

 ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็ นทีมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านภาวะ

ผู้น าทางการเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 3) ด้านภารกิจและขอบข่าย

งานวิชาการในสถานศึกษา และ 4) ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยผลการ

ประเมินรูปแบบพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดลองใช้รูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริหาร/

หัวหน้างานวิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทผู้น าทางวิชาการ บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ตามขั้นตอนได้อย่างเป็นรูปธรรม และผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ใช้หลังทดลอง พบว่ารูปแบบที่

พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

  วณิชย์ อ่วมศรี (2555) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา   

อาชีวศึกษาเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือการศึกษาปัจจัย

ความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 3 มิติ คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัดระบบงาน 

และด้านกรอบกลยุทธ์เงื่อนไขความส าเร็จ ได้แก่ 1) ให้มีหน่วยงานกลางในส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาประสาน สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 2) 

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งในแต่ละภูมิภาค เพ่ือประสานการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอ้ืออ านวยด้านวิชาการซึ่งกันและกัน และการก าหนดความ

เชี่ยวชาญของแต่ละแห่งที่เป็นศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) มีเครือข่ายกับสถานประกอบการ

และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และประทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้งการ

ใช้ประโยชน์จากศูนย์อาชีวศึกษานานาชาติ ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  สุนิชฌาน ไกรคุ้ม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ครูไม่ครบชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครู ไม่ครบชั้น 

และเพ่ือหาประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น แหล่งข้อมูลการวิจัยเป็น

โรงเรียนครูไม่ครบชั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์

นครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์  ใช้โรงเรียนครูไม่ครบชั้นในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 จ านวน 25 โรงเรียน เป็นเขตพ้ืนที่การทดลองการวิจัย ได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัย

ออกเป็น 4  ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ครูไม่ครบชั้น ขั้นตอนที่ 2  เป็นการตรวจสอบกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพกลยุทธ์ 

และขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการวิจัย ได้น าผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติเพ่ือค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย t-test 

  ผลการวิจัยพบว่า 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น มี 7 ประการ 

ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ด้านเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร  2) กลยุทธ์การสร้าง

เครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้  ด้านความร่วมมือจากชุมชน และผู้ปกครอง 3) กลยุทธ์การจัดสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS 4) กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน  ด้านการจัด

ชั้นเรียนแบบคละชั้น 5) กลยุทธ์การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการรับสัญญาณจาน

ดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล 6) กลยุทธ์การจัดการคุณภาพทั้งองค์กร ด้านการใช้วงจรของเดมมิ่ง 

และ 7) กลยุทธ์การจัดการแหล่งเรียนรู้  ด้านการจัดห้องสมุด 3 ดี 2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการใน
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โรงเรียน ครูไม่ครบชั้น ทั้ง 7 ประการ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกกลยุทธ์ ทั้งจากการประเมิน

โดยผู้อ านวยการโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการ 

  เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนากลยุทธ์ และ 3) ประเมิน   

กลยุทธ์ โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร โดยสอบถามบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 196 คน 

ครูผู้สอน 346 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 338 คน 2) พัฒนากลยุทธ์ โดยการจัดท าร่าง

กลยุทธ์ด้วยการประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง และตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของ    

กลยุทธ์โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 3) ประเมินกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วใน 4 ด้าน คือ ด้านความ

สอดคล้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 20 คน  

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดก าแพงเพชร 

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการในด้านการวางแผน มีการน า

ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีหลักเกณฑ์การด าเนินงานที่ชัดเจน 

ส่วนปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ขาดการก าหนดนโยบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน

สถานศึกษา 2. กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 

13 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด และ 19 มาตรการ  3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความสอดคล้อง ด้าน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก 

  สิริมนต์ นฤมลสิริ (2555) ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย 

เทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีด าเนินการ

วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค 

สังกัดส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน จ านวน 327 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
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6 คน 2) ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน 3) การ

ประเมินกลยุทธ์การบริหาร งานวิชาการโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการ รวมจ านวน 140 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์   

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5) เพ่ิมคุณภาพการพัฒนางาน

นิเทศการศึกษา 6) เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และผลการประเมินกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเป็นไป

ได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก 

  ไพชยนต์ ศรีม่วง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) 

เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสถานศึกษา 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ และ 3) เพ่ือประเมินกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย

ใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มี 9 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปรับปรุงการวางแผน

อัตรา ก าลังเพ่ือให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 2) พัฒนากระบวนการสรรหา

ให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสมรรถนะสูง 3) ปรับปรุงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการปฏิบัติของทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 4) พัฒนากระบวนการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น า และมี

วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา 6) ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเอง 7) ประสานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลของสถานศึกษา 8) ปรับปรุงการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้มีความเหมาะสม 9) ส่งเสริมการ

เชิดชูเกียรติครุและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

  สงวน หอกค า (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  2) พัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมิน

กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค

ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  

มาตรการ และตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น มี 7 กลยุทธ์ ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง

ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์

ในระดับมากท่ีสุด 

  ประภาส เกตุไทย (2556) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีว 

ศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ

และปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ     

ทวิภาคี 3) พัฒนากลยุทธ์ 4) ประเมินกลยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัย 

เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 1) พัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ส่งเสริมการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาโครงสร้างการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน



153 

ประกอบการ 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแก่สถานประกอบการและ

ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 6) เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสู่มาตรฐานระดับสากล 7) พัฒนาการ เตรียม

ความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 8) เสริมสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับชาติและนานาชาติ 9) พัฒนาระบบ

ติดตามและประเมินผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบติดตาม

และประเมินการด าเนินงานตามแผนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ  และผลการ

ประเมินกลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไป

ได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 

  สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ

บริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 2) 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และ 3) พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ

บริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดย

ใช้แนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกและแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย

ศึกษาจากผู้บริหาร จ านวน 40 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 40 คน หัวหน้าระดับชั้น จ านวน 40 

คน และครูผู้สอน จ านวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและ

แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมพบว่า จุดอ่อนคือการประเมินผล จุดแข็งคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนา

ทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ โอกาสคือสภาพเทคโนโลยี และ

ภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่มีความเหมาะสมและมี

ความเป็นไปได้ในระดับมาก ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 
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  นิคม เหลี่ยมจุ้ย (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมินกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการ

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลที่ทันสมัย 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหาร

สู่การเปลี่ยนแปลง 3) เสริมสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและใช้ระบบเครือข่าย 4) ปรับปรุง

ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5) พัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและมีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 6) ยกระดับการจัดระบบการเรียนการสอนเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 7) เพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ

ด้าน ICT งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและสู่เชิงพาณิชย์ 3) ผลการประเมิน กลยุทธ์ พบว่า 

กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ใน

ระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 

   สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพ

ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการ

บริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) 

ก าหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 3) ประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกศึกษาการบริหาร

การประกันคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครู 

และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 120 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ขั้นตอนที่สอง ก าหนดกลยุทธ์การบริหารการประกัน

คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
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จ านวน 9 คน และ ขั้นตอนที่สามประเมินกลยุทธ์ ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป

ได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน  

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจ านวน 12 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน  2) สร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีพึง

ประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4) พัฒนาและระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุน

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การให้มีความเหมาะสม

และความต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมการวางแผนบริหารการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  7) ส่งเสริมการ

จัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 8) พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 9) สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพให้ครบวงจรคุณภาพ 10) เร่งรัดติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 11) ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีว 

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 12) สนับสนุนและต่อยอดความรู้ความสามารถผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

   จักรภพ เนวะมาตย์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา

สภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย 

เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ใน

วิทยาลัย เทคนิคที่ประสบความส าเร็จ 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ 4) เพ่ือประเมินกลยุทธ์ โดยมีวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติ การสัมมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)        

  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย 

เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด และมาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการบริหารงานพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 3) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม          

มีจิตส านึกในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
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4) พัฒนากระบวนการด าเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  

5) สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้ครบวงจรคุณภาพ 6) 

ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้

เหมาะสมและทันสมัย 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา   

  ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพบริบทและปัจจัยที่

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ด าเนินการสร้างกลยุทธ์จาก   

ผลการศึกษาสภาพบริบทโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 33 คน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารงานวิชาการกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 396 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์

โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13 คน 

  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ในการก าหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการ

จัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะที่ เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน             

3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและครอบครัวในการพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงของ

นักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ของนักเรียน 6) ขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ของนักเรียน 
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 6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ      

      แมคคาร์ที (McCarthy, 1971) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร

หัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอนผลการวิจัย พบว่ากลุ่มครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้บริหารและ

ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานด้านวิชาการเรื่องการสังเกตการสอนการ

วัดผลและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาการจัดคณะกรรมการการบริหารงาน

ด้านวิชาการและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนควรมีบทบาทในเรื่องความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกเหนือจากการบริหารงานด้านอื่น ๆ 

 วาร์เรน (Warren, 1974: 89-A) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติในการส่งเสริมครูประจ าการ

โดยการสอบถามครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับ 5-9 จากทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา พบว่า 1) ควร

ปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของครูแต่ละคน 2) ควรมีกระบวนการประเมินความ

ต้องการและความสนใจของครูเป็นรายบุคคลเพ่ือน าไปพิจารณาส าหรับการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป  

3) ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนเสนอวิธีการจัดส่งเสริมครูประจ าการด้วย 4) ควรก าหนด

จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างในการจัดแต่ละครั้ง 5) ควรจัดส่งเสริมครูประจ าการพิเศษนอกเหนือจากวันเปิด

ภาคเรียน 6) ควรใช้เทปบันทึกภาพในการฝึกฝนแบบจุลภาคด้วย 7) ควรมีการจัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 8) ควรจัดวางโครงสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะน าไปใช้จริง ๆ 

  บินดา (Binda, 1991) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบ

ผลส าเร็จสูง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุน  

สื่อการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 

 ปากเกอร์และเคส (Parker and Case, 1993: 89-91) ได้ศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์ใน

การกระตุ้นให้คณะต่าง ๆ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งพบว่า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านั้นสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการ

เรียนรู้ที่ต้องสร้างให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้

มาวางแผนในกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อที่จะช่วยในการสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการความริเริ่ม

และน าไปสรุปเกิดเป็นความรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบุคคลแต่ทั้งจะต้องมีการจัด
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กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เร็ว

ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  แอทโจน (Atjonen, 1994) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เครื่องมือ                

การบริหารและการพัฒนาครูในระบบโรงเรียนโดยประเมินจากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไปโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรล่าช้า

ผลกระทบที่ส าคัญคือครูผู้เชี่ยวชาญการสอนไม่สามารถน าออกแบบหลักสูตรได้ และปัญหาส าคัญที่

พบคือยังขาดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  คีเซอร์ (Kezer, 2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในความร่วมมือระหว่างงานวิชาการ 

และงานกิจการนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการบูรณาการ หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงานกิจการ

นักศึกษา โดยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนานักศึกษาเพราะจะท าให้เกิดความร่วมมือในการ

ท างานและขจัดความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ทั้งงานวิจัย

ในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า ด้านวิธีการวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบผสม (Mixed Method) 

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านกระบวนการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลาย ทั้งเครื่องมือส าหรับงาน 

วิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม และ

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาหรือสร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทาง/

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการหรือขั้นตอนการวิจัยที่คล้ายกัน จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่

ละขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น สภาพ ปัญหา  

แนวทาง ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา การพัฒนากลยุทธ์ด้วยการศึกษา  

Best Practices การร่างกลยุทธ์โดยการท า SWOT Matrix ตรวจสอบกลยุทธ์ และประเมินกลยุทธ์ 

 สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม กล่าวได้ว่า หลักการและกระบวนการการบริหารงานวิชาการมีนักการศึกษา

กล่าวไว้หลายท่านซึ่งส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะกระบวนการบริหารอาจประกอบด้วย 

การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การอ านวยการ การน า การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
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ควบคุม การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนา เป็นต้น ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    
 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการ

บริหารงานวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสังเคราะห์ประกอบการพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและแนวคิดที่ ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรดังกล่าว ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการประเมิน
กลยุทธ์ 4 ด้าน 
-ความสอดคล้อง   
-ความเหมาะสม   
- ความเป็นไปได้  
- ด้านความเป็น
ประโยชน์     
 

 - ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก 
(SWOT) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 

- แนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับการ
บริหารและการ
บริหารงาน
วิชาการ 
- แนวคิด
เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
- บริบทเกี่ยวกับ
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลย ี
สุโขทัย 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-สภาพ แนวทาง และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับ
การบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนา
คณุภาพผู้เรยีน   

 - แนวทางการ
บริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสโุขทัย 

 

กลยุทธ์การ
บริหารงาน
วิชาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนของ
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
สุโขทัย 

 การทดลองใช้ 
- ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 
- ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของผู้เรียน
เกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้เรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนา 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการวิจัย

แบบผสม (Mixed Method) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์เฉพาะ มีข้ันตอนดังนี้     

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 การด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีขัน้ตอน

การด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังกล่าว มีกรอบการด าเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย 

กิจกรรมการด าเนินการ และผลการด าเนินการ ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แสดงกรอบการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ 
แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสโุขทัย   
 
    
 
 

   - ศึกษาสภาพ แนวทาง และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
สุโขทัย 
   เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
และด้วยการสัมภาษณ ์
 

- ข้อมูลสภาพ แนวทาง และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้     
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา    
 
 

 - กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา    
     

   - ทดลองใช้กลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมที่พัฒนาขึ้น  
    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม  
 

 - ผลการประเมินกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
ของวิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีสโุขทัย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา    
     
 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสโุขทัย สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา    
  
 
 

2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกและยกร่าง
กลยุทธ์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
     
 2.2 ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ โดย
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) 
     
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน     
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา    
 
 

   - ประเมินกลยุทธ์การบริหาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
การสนทนากลุ่ม และการใช้
แบบสอบถาม 
 
 

 - กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา    
     



163 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมี    

ส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ ใช้แบบสอบถาม และ

ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

              ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยการใช้แบบสอบถาม 

          1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

     ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 

(ไม่รวมผู้วิจัย) และครูผู้สอน จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 55  คน   

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือ

วิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก   

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’Scale Type) (บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ์, 2551: 317-328) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

        5   หมายถึง   สภาพการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 

        4   หมายถึง   สภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก 

        3   หมายถึง   สภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง   สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
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            1   หมายถึง   สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’Scale Type)     

(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551: 317-328) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

   5   หมายถึง   ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด         

   4   หมายถึง   ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก 

        3   หมายถึง   ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง   ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อย 

            1   หมายถึง   ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 

 3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล 

และด้านการบริหารงานวิชาการ เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ด้าน

ความสอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้แก่    

   4.1 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ที่ปรึกษาดา้นมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    4.2 ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    4.3 ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
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    4.4 ดร.สงวน หอกค า  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  

จังหวัดพิษณุโลก 

      4.5 ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 

IOC (Index of Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 

1.00 ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และมีบางข้อต้องปรับปรุงด้าน

ส านวนภาษา 

 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient : α ) ของ Cronbach  ซึ่งค่า

ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 0.944 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 0.965  

 8. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

   3.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งออกจาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 

  3.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน และครูผู้สอน จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 55  คน  

   3.3 ผู้วิจัยติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้จ านวน 55 ฉบับ ครบตาม

จ านวนที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามระหว่าง 20-31 ตุลาคม 2559 
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   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

    4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค่า

ร้อยละ 

   4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ 

ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมายดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง สภาพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง สภาพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง สภาพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง สภาพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง สภาพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด      

               ขั้นตอนที่ 1.2 การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสัมภาษณ์ 

          1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

         ผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการใช้กลยุทธ์ในการบริหาร จ านวน 6 คน ได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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    การสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

            ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

       2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

      3. ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือร่างแบบสัมภาษณ์ โดยการ

น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในขั้นตอนที่ 1.1 รวมทั้งข้อมูลจากกรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ

วิทยาลัยฯ มาประกอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

       4. สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรอบการ

สัมภาษณ์  ได้แก่  ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านการน า 

(Leading) ด้านการควบคุมและติดตาม (Controlling) และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Action)   

      5. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 

และความครอบคลุมของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 

     6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 

       3.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ออกจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือขอ

ความความร่วมมือบุคลากรของวิทยาลัยที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัน 

เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 

     3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้

ถูกสัมภาษณ์ทราบแนวค าถามและเตรียมการตอบ  

    3.3 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และจดบันทึกด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้

บันทึกเทป ด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2559  

    3.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ครบทุกคนตามจ านวนที่

ต้องการ เพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

             ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในแบบ

บันทึกการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ด้านการ

วางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน า ด้านการควบคุมและติดตาม และด้านการปรับปรุงและพัฒนา 

รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

                 ขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แบง่เป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ

การจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 

 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

               การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ 

แวดล้อมภายนอก และยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการประชุม จ านวน 2 วัน 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน ประกอบด้วย  

 1. คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3   คน 

 3. ครูผู้สอน จ านวน    12   คน 

 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ จ านวน 2 คน 
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  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                         วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

เพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิเคราะห์ สังเคราะห์จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา

ของสถานศึกษา รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มาเป็นข้อมูลส าคัญในการประชุม โดยการใช้เทคนิค SWOT 

และจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

      ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญประชุมที่ออกจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือขอ

ความร่วมมือบุคลากรของวิทยาลัยที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยขั้นตอนนี้ และส่งก าหนดการประชุม พร้อม

ทั้งแนบเอกสารประกอบการยกร่างกลยุทธ์ มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วม

ประชุม    

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการประชุมใน วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย การประชุมวันแรก วันที่ 7 มกราคม 2560 เพ่ือร่วมกัน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

   1. ผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์มาเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับผู้ วิจัย

โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้จดบันทึกและบันทึกเทป   

   2. ผู้ด าเนินการประชุมเปิดการประชุม เวลา 09.00 น. แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  3. ผู้วิจัยน าเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยย่อ  

  4. ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ   
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   5. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยมีกรอบการพิจารณาตาม

ประเด็นหลักที่ผู้วิจัยยกร่างมาประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 

1) ด้านผู้บริหาร  2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย 4) ด้าน

เทคโนโลยี 

   6. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันประเมินน้ าหนัก (Weight) และสภาพปัจจุบัน (Rating) 

ของ SWOT ด้วยแบบประเมิน SWOT เพ่ือค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted Score) จัดล าดับ

ความส าคัญของ SWOT และหาสถานการณ์หรือ ต าแหน่งทางกลยุทธ์ 

  7. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่สอง ในวันที่ 8 มกราคม 2560 เพ่ือร่วมกันยกร่าง

องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่สอง ด าเนินการต่อจากวันแรกดังนี้ 

  1. ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจง ทบทวนเนื้อหา และข้อความต่าง ๆ ที่ได้จากการ

ประชุมไปแล้วในการประชุมในวันแรก แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

   2. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อจากวันแรก ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัด (KPI) และโครงการ/กิจกรรม (Project/Activity) 

การประชุมส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

  3. ผู้ด าเนินการประชุมและผู้วิจัยร่วมกันสรุปร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อที่ประชุม พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ในขั้นนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

      1. ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ 

แวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามกระบวนการ

วิเคราะห์ SWOT และจัดท าร่างกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT Matrix  

       2. ผู้วิจัยสรุปผลตามกระบวนการวิเคราะห์ SWOT และจัดท าร่างกลยุทธ์โดยใช้

เทคนิค SWOT Matrix และร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ  

3) เป้าประสงค์ 4) กลยุทธ์ 5) ตัวชี้วัด และ 6) โครงการ/กิจกรรม  

 ขั้นตอนที่ 2.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

                ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยนักวิชาการ

และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการบริหารงานวิชาการ 

และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ จ านวน 9 คน ซึ่ง

มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มี

ประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 3 ปี 

  2. เป็นนักวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนากลยุทธ์ ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 

  3. เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการหรือการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 
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    2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตรวจสอบและวิพากษ์กลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ได้แก่ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

         2.1 ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือเชิญจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

และส่งหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการสัมมนา และแนบเอกสาร

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้

พิจารณาล่วงหน้าก่อนการจัดสัมมนา 

   2.2 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพ่ือยืนยัน นัดหมาย 

วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  

   2.3 ผู้วิจัยจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 28 มกราคม 2560  เวลา  9.00 

น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และ

บันทึกย่อระหว่างการสัมมนาโดย ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสัมมนา ซึ่งข้ันตอนในการสัมมนา ดังนี้ 

           2.3.1 ผู้วิจัยน าเสนอสรุปประเด็นกระบวนการวิจัย และผลการศึกษาใน

ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2.1 ก่อนได้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    2.3.2 ผู้ด าเนินการสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์ และประเด็นการวิพากษ์    

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้กับท่ีประชุมเข้าใจร่วมกัน 

    2.3.3 ผู้ด าเนินการสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิพากษ์กลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันพิจารณา องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และโครงการ/กิจกรรม ว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่  พิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
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พิจารณาความสอดคล้อง และเหมาะสมของกลยุทธ์แยกตามเป้าประสงค์ และความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

    2.3.4  ผู้ด าเนินการสัมมนาและผู้วิจัยร่วมกันสรุปผลการวิพากษ์กลยุทธ์ใน

ประเด็นต่าง ๆ ตามมติที่ประชุม และปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ตามมติการวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือเตรียมน ากลยุทธ์ไปทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไป 

    3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผู้วิจัยวิเคราะห์ความถูกต้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นในการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

   การน ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่พัฒนาขึ้นไป

ทดลองใช้ ด าเนินการดังนี้  

    1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

       กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ 

จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน (ไม่ร่วมผู้วิจัย) ครูผู้สอน จ านวน 52 คน ผู้เรียน จ านวน 

314 คน   

  2. เครื่องมือในการวิจัย 

       การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่  
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   2.1 คู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่ 

การปฏิบัติ 

   2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับ   

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2.3 แบบประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

       1. คู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่     

การปฏิบัติ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

    1) ศึกษาหลักการเขียนคู่มือจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   2) ด าเนินการจัดท าคู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา สู่การปฏิบัติ 

   3) น าคู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สู่การปฏิบัติ ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผน ความ

เหมาะสมด้านเอกสาร และภาษาที่ใช้      

   4) ผู้วิจัยจัดพิมพ์คู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือน าไปส าหรับการทดลองใช้กลยุทธ์ต่อไป 
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   2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ

ให้เลือก  

     ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบ

ลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551: 317-328) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

        5   หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

        4   หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

        3   หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

            1   หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

      ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open Ended Questions) 

  การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครผูู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการ

ดังนี้     

   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการพัฒนาของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 

    3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วน

ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด    

  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า 

IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 

0.60 ถึง 1.00 ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อ

ต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษา 

    6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ     

   7) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีบริบทคล้ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมาก จ านวน 30 คน 

น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)  (บุญชม ศรีสะอาด, 

2554: 116-117) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.969  

 8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 

  3. แบบประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนหลังจากการทดลองใช้  

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินตนเองเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก  

    ตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนหลังจากทดลองใช้  

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    

5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551:  

317-328) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

        5   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

        4   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
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        3   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 

            1   หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน

หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้น 

ด าเนินการดังนี้     

  1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการพัฒนาของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2) ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินตนเอง 

  3) สร้างแบบประเมินตนเองของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตาม

นิยามศัพท์และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

ตนเอง และพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเด็นหลักคุณภาพผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพด้านความรู้

ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 2) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  3) ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี  4) ด้านการคิดและแก้ปัญหา และ 5) ด้านการใช้ทักษะชีวิต 

   4) น าแบบประเมินตนเองของผู้เรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ

ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และ

ความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด    

  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินตนเองของผู้เรียน
มาค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มี
ค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษา 
    6) ปรับปรุงแบบประเมินตนเองของผู้เรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

  7) น าแบบประเมินตนเองของผู้เรียนไปทดลองใช้กับผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีก าแพงเพชร จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณหาค่า  
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ความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) โดยวิธีของครอนบั ค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ แก่  ค่ า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.948 

 8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบประเมินตนเองของผู้เรียน 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนหลังจากการ

ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ

ให้เลือก  

     ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนหลังจากทดลองใช้   

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    

5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 :  

317-328) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

        5   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

        4   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

        3   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

            1   หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ

ผู้เรียนหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้น 

ด าเนินการดังนี้     

  1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการพัฒนาของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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  3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วัดตามนิยามศัพท์และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้ แก่ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

  4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ

ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และ

ความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด    

  5) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ เรียนมาค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อ
รายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 
1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษา 
     6) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  7) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนไปทดลองใช้กับผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณหาค่า

ความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) โดยวิธีของครอนบั ค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ แก่  ค่ า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.912 

 8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบประเมินตนเองของผู้เรียน 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัย

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

   3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

เพ่ือขออนุญาตทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขออนุญาต

เก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรของวิทยาลัย 
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   3.2 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการตามคู่มือ และวิธีประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 

   3.3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดด้ าเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560 

 3.4 หลังเสร็จการทดลองผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังผู้ให้ข้อมูลของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน และครูผู้สอน จ านวน 

52 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 55 คน และผู้เรียน จ านวน 314 คน 

   3.5 ผู้วิจัยติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนได้จ านวน 55 ฉบับ ครบตามจ านวนที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 100 และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามผู้เรียนได้ จ านวน 314 ฉบับ ครบตามจ านวนที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามา

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินตนเองของ

ผู้เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

    4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค่า

ร้อยละ 

   4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ     

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

   4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของผู้เรียนหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)   
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 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ 

ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมายดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง ความคิดเห็น/พฤติกรรมผู้เรียน/ความพึงพอใจ    

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง ความคิดเห็น/พฤติกรรมผู้เรียน/ความพึงพอใจ    

อยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ความคิดเห็น/พฤติกรรมผู้เรียน/ความพึงพอใจ    

อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ความคิดเห็น/พฤติกรรมผู้เรียน/ความพึงพอใจ    

อยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง ความคิดเห็น/พฤติกรรมผู้เรียน/ความพึงพอใจ    
อยู่ในระดับน้อยที่สุด      
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

               ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลังจากการทดลองใช้    

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 

การจัดการสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

              ขั้นตอนที่ 4.1 การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม 

          1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

    ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมกันประเมินกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยที่น ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปทดลองใช้  
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ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน และครูผู้สอน 

จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 คน 

   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพ่ือการประเมิน     

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       การสร้างประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม 

             ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม ตามล าดับดังนี้ 

          1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม  

       2. ศึกษาหลักการตั้งประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 

         3. สร้างกรอบประเด็นค าถามเพ่ือการประเมินกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       4. น ากรอบประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา 

          5. ปรับปรุงกรอบประเด็นค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ

เตรียมน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 

    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม โดยด าเนินการ

ตามล าดับ ดังนี้ 

     3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย เพ่ือขออนุญาตให้บุคลากรของวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เพ่ือ

ร่วมกันประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

     3.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ 

การสนทนากลุ่ม เพ่ือมอบให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน 
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   3.3 การสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดย

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

    3.3.1 ผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์มาเป็นผู้ด าเนินการ

สนทนากลุ่ม (Moderator) ร่วมกับผู้วิจัย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึก และบันทึกเทป ซึ่งมีผู้ร่วม

สนทนากลุ่ม จ านวน 15 คน 

    3.3.2 ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มและผู้วิจัยร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

สนทนากลุ่ม 

      3.3.3 ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันพิจารณา

ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของกลยุทธ์ เป็นขั้นตอน

ตามล าดับ 

    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

         วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

              ขั้นตอนที่ 4.2 การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม 

          1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

                ผู้ให้ข้อมูลประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา  

กลยุทธ์ และด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน ดังนี้ 

  1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประสบ

ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ  จ านวน 10 คน 
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    2. เป็นนักวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนากลยุทธ์ จ านวน 8 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือการประเมินกลยุทธ์การบริหารงาน 

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากที่สุด 

  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 

  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 

  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) 

และความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี

เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 

  5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้/ ความเป็นประโยชน์ มากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้/ ความเป็นประโยชน์ มาก 

  3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้/ ความเป็นประโยชน์ ปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้/ ความเป็นประโยชน์ น้อย 

  1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ ความเป็นประโยชน์ น้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Form) 

    การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

         ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ตามล าดับดังนี้ 
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  1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการประเมิน  

     2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกต้องตาม

เนื้อหา และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา 

    4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมน าไปใช้เก็บ

ข้อมูลต่อไป 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

                       1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกจากวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม 

        2. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์เพ่ือขอความอนุเคราะห์

ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

         3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพ่ือการประเมินกลยุทธ์ พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบ 

การพิจารณา ส่งทางไปรษณีย์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 

         4. ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนมาทางไปรษณีย์ให้ได้จ านวนตามที่

ต้องการและน ามาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบเพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

   4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

            ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม 

ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย 

( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ความหมายข้อมูล ดังต่อไปนี้    

       ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสม/   

                                                 ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ มากที่สุด 

       ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสม/   

                                                 ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ มาก 
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       ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสม/   

                                                 ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ ปานกลาง 

       ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสม/   

                                                 ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ น้อย 

       ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสม/   

                                                 ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์ น้อยที่สุด 

 โดยกลยุทธ์ที่มี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 แสดงว่า กลยุทธ์

นั้นมีความสอดคล้อง / ความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 

        1.1 ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการใช้แบบสอบถาม 

        1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาก

การสัมภาษณ์      

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แบ่งเป็น 

        2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และการจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

        2.2 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)    
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 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

การใช้แบบสอบถาม 

 ตอนที่ 4 ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

การใช้แบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   
 

 1.1 ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้ 

แบบสอบถาม 

  การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล จ านวน 55 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 

         1.1.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาสภาพ  

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่  11  
 

ตารางที่ 11 จ านวน และร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ 

    ประสบการณ์การท างาน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

32 

 

58.18 

23 41.82 
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ตารางที่  11  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อายุ 

        ต่ ากว่า  30  ปี 

        30 - 39  ปี 

        40 - 49  ปี 

        50  ปี  ขึ้นไป 

 

14 

 

25.45 

10 18.18 

19 34.55 

12 21.82 

3. วุฒิการศึกษา      

         ปริญญาตรี 

         ปริญญาโท 

         ปริญญาเอก 

 

36 

 

65.45 

17 30.91 

2 3.64 

4. ต าแหน่ง 

            ผู้บริหารสถานศึกษา   

            ครูผู้สอน 

 

3 

 

5.45 

52 94.55 

5. ประสบการณ์การท างาน   

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 19  ป ี

         20 - 29  ป ี

         30  ปี  ขึ้นไป 
 

 

6 

 

10.91 

10 18.18 

32 58.18 

7 12.73 

  

 จากตารางที่ 11 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  58.18  

อายุส่วนใหญ่มีอายุ 40-39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.55  รองลงมามีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

25.45 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 

65.45 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.91 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ  94.55 

และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ  58.18 รองลงมา 10 – 19 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 18.18   
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   1.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอ 5 ด้าน  

ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการน า 4) ด้านการควบคุมและ

ติดตาม และ 5) ด้านการปรับปรุงและพัฒนา สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 12 และน าเสนอเป็น    

รายด้านในตารางที่  13-17 

 

ตารางที่  12  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา โดยภาพรวม 

 

ด้าน 

ที ่
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     

ระดับ 

การปฏิบัติ  

1 ด้านการวางแผน 3.72 0.63 มาก 

2 ด้านการจัดองค์กร 3.85 0.59 มาก 

3 ด้านการน า 3.42 0.44 ปานกลาง 

4 ด้านการควบคุมและติดตาม 3.59 0.64 มาก 

5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 3.45 0.47 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 0.43 มาก 

  

 จากตารางที่ 12 แสดงว่า สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (   = 3.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร (  =3.85)  ด้านการวางแผน (  = 3.72)  

ด้านการควบคุมและติดตาม (  = 3.59) ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (  = 3.45) และด้านการน า 

(  = 3.42) ตามล าดับ 
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ตารางที่  13  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา ด้านการวางแผน 
 

ข้อ 

ที ่
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     

ระดับ 

การปฏิบัติ  

1 มีการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพจริงที่มีประโยชน์ในการ

วางแผนด้านการบริหารงานวิชาการ 

3.78 0.80 มาก 

2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานด้าน

การบริหารงานวิชาการอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

3.60 0.83 มาก 

3 มีการเสนอวิเคราะห์ และเลือกทางเลือกซ่ึงเป็นกลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

3.89 0.83 มาก 

4 มีการก าหนดรายละเอียดแผนงานด้านการจัดสรร

ทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเหมาะสม 

3.49 0.76 ปานกลาง 

5 มีการประเมินและปรับปรุงแผนด้านการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเป็นประจ า 

3.84 0.81 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 0.63 มาก 

  

 จากตารางที่ 13 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการวางแผน พบว่า ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการเสนอวิเคราะห์ และเลือกทางเลือกซึ่งเป็นกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (  =3.89) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ได้แก่ มีการประเมินและปรับปรุงแผนด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเป็นประจ า 

(  = 3.84)  และมีการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพจริง

ที่มีประโยชน์ในการวางแผนด้านการบริหารงานวิชาการ (  = 3.78) ตามล าดับ 
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ตารางที่  14  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา ด้านการจัดองค์กร  
 

ข้อ 

ที ่
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     

ระดับ 

การปฏิบัติ  

1 โครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเอ้ือ 

ต่อการบริหารงาน 

3.75 0.79 มาก 

2 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายละเอียดของงาน

กับเป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือก าหนดงาน 

ให้ครอบคลุม 

3.89 0.78 มาก 

3 ก าหนดงานและกิจกรรมที่ต้องกระท าเพ่ือความส าเร็จ

ของเป้าหมายด้านการบริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.95 0.75 มาก 

4 จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษาได้

เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 

3.67 0.69 มาก 

5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

3.91 0.88 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.59 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการจัดองค์กร พบว่า ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ก าหนดงานและกิจกรรมที่ต้องกระท าเพ่ือความส าเร็จของเป้าหมาย

ด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม (  =3.95) รองลงมามี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อย่างหลากหลาย (  = 3.91)  และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายละเอียดของงานกับ

เป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือก าหนดงานให้ครอบคลุม ( = 3.89) ตามล าดับ 
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ตารางที่  15  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา ด้านการน า  
 

ข้อ 
ที ่

สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     
ระดับ 

การปฏิบัติ  
1 มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน 

ในการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
3.87 0.77 มาก 

2 มีการสั่งการและติดตามการสั่งการในการด าเนินงาน
ด้านการบริหารงานวิชาการตามสายการบังคับบัญชา
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

3.65 0.88 มาก 

3 มีการจูงใจให้บุคลากรด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

3.85 0.80 มาก 

4 มีการบริหารงานบุคลากรด้านงานวิชาการของ
สถานศึกษาได้เหมาะสม ท าให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
ในการด าเนินงาน  

2.89 0.65 ปานกลาง 

5 มีการประสานงานและการสื่อสารที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างสะดวกรวดเร็ว 

2.84 0.71 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.42 0.44 ปานกลาง 
  

 จากตารางที่ 15 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการน า พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนในการด าเนินงานด้าน

การบริหารงานวิชาการ (  =3.87) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจูงใจให้บุคลากร

ด าเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ( = 3.85)  และ

มีการสั่งการและติดตามการสั่งการในการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการตามสายการบังคับ

บัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน (  = 3.65) ตามล าดับ 
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ตารางที่  16  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา ด้านการควบคุมและติดตาม 
 

ข้อ 

ที ่
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     

ระดับ 

การปฏิบัติ  

1 มีการก าหนดขอบข่ายและทีมงานการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและอย่างชัดเจน 

3.69 0.87 มาก 

2 มีเครื่องมือส าหรับการประเมินการด าเนินงานวิชาการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

2.87 0.74 ปานกลาง 

3 มีการร่วมกันวางแผนการติดตามและประเมิน 

การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.80 0.84 มาก 

4 มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3.87 0.88 มาก 

5 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและรว่มกันพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.75 0.94 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.59 0.64 มาก 

  

 จากตารางที่ 16 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการควบคุมและติดตาม

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (  =3.87) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการร่วมกันวางแผน 

การติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (  = 3.80)  และมีการ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงและร่วมกันพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (  = 

3.75) ตามล าดับ 
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ตารางที่  17  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วน 

                 ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

                 อาชีวศึกษา ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ข้อ 

ที ่
สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม     

ระดับ 

การปฏิบัติ  

1 มีการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ

ตรวจสอบผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

3.53 0.95 มาก 

2 มีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

3.93 0.83 มาก 

3 มีการประชุมระดมสมองเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนินงานในงานวิชาการของสถานศึกษา 

3.04 0.66 ปานกลาง 

4 ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.31 0.79 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 0.47 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 17 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปรับปรุงและพัฒนา

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.45)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่  มีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนา (  =3.93) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบใน

การด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข (  = 3.53)  และทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 3.31) ตามล าดับ 
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   1.1.3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัย

น าเสนอ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ 3) ปัจจัยด้าน

งบประมาณ 4) ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ 5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 6) ปัจจัยด้านสังคม 7) ปัจจัยด้าน

การเมือง/กฎหมาย 8) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 18  และน าเสนอเป็นราย

ปัจจัยในตารางที่  19 - 26 

 

ตารางที่  18  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

                 แบบมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

                 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาครวม 
 

ด้าน 
ที ่

รายการ     

 
ระดับ 

 
1 ด้านผู้บริหาร 3.69 0.68 มาก 
2 ด้านครูผู้สอน 3.80 0.63 มาก 
3 ด้านงบประมาณ 3.83 0.58 มาก 
4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.25 0.41 ปานกลาง 
5 ด้านเศรษฐกิจ 3.73 0.72 มาก 
6 ด้านสังคม 3.43 0.46 ปานกลาง 
7 ด้านการเมือง/กฎหมาย 4.12 0.55 มาก 
8 ด้านเทคโนโลยี 3.62 0.42 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 0.41 มาก 
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 จากตารางที่  18  แสดงว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านการเมือง/กฎหมาย ( = 4.12) รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ 

(  = 3.83) และด้านครูผู้สอน (  = 3.80) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านผู้บริหาร 
 

ข้อ 
ที ่

ปัจจัยด้านผู้บริหาร     

 
ระดับ 

 
1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 

งานวิชาการในสถานศึกษา 
3.78 0.80 มาก 

2 ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3.60 0.83 มาก 

3 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3.89 0.83 มาก 

4 ผู้บริหารมีศักยภาพและความสามารถในการบริหาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3.49 0.89 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.68 มาก 
  

 จากตารางที่ 19 พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อแรก ได้แก่ 

ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  ( = 3.89) 

รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ (  = 3.78) และ

ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ( = 3.60)  
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านครูผู้สอน 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านครูผู้สอน     

 

ระดับ 

 

1 ความเพียงพอ และหลากหลายสาขาวิชาของบุคลากร 

ที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ในการจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.80 0.84 มาก 

2 ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการด าเนินงาน 

ด้านวิชาการในสถานศึกษา 

3.75 0.79 มาก 

3 ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานด้าน 

งานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย 

3.96 0.81 มาก 

4 ครูผู้สอนมีความตระหนักในความส าคัญของการ

ด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา 

3.87 0.84 มาก 

5 ครูผู้สอนมีความสนใจ ให้ค าปรึกษา และดูแลนักเรียน 

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.64 0.72 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.63 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.80)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง  3 ข้อแรก ได้แก่  

ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานด้านงานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย (  = 3.96) รองลงมา 

ครูผู้สอนมีความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา (  = 3.87) และ

ความเพียงพอ และหลากหลายสาขาวิชาของบุคลากรที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (  = 3.80)  
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ตารางที่  21  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านงบประมาณ 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านงบประมาณ     

 

ระดับ 

 

1 สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณส าหรับ

งานวิชาการอย่างเป็นระบบ 

3.89 0.89 มาก 

2 ความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณท่ีสถานศึกษา

จัดให้ในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3.87 0.77 มาก 

3 ความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณส าหรับ

โครงการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านงานวิชาการ 

ทีส่ถานศึกษาจัดให้  

3.73 0.82 มาก 

4 ความมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

3.85 0.80 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.58 มาก 

  

 จากตารางที่ 21 พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 

3.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อแรก 

ได้แก่ สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณส าหรับงานวิชาการอย่างเป็นระบบ (  = 3.89) 

รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดให้ในการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม (  = 3.87) และความมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (  = 3.85)  
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ตารางที่  22  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์     

 

ระดับ 

 

1 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องมือ

ต่าง ๆ ในสถานศึกษา เพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

2.98 0.65 ปานกลาง 

2 ความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาส าหรับ

การบริหารการด าเนินงานวิชาการ 

2.84 0.71 ปานกลาง 

3 ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูลในสถานศึกษา  

เพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

3.75 0.79 มาก 

4 ความพร้อมของวัสดุฝึกส าหรับนักเรียน นักศึกษา 2.93 0.71 ปานกลาง 

5 ความพร้อมของครุภัณฑ์เพ่ือการฝึกปฏิบัติงานของ

นักเรียน นักศึกษา 

3.80 0.84 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.25 0.41 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 22 พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 3.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูง 3 ข้อแรก ได้แก่ ความพร้อมของครุภัณฑ์เพ่ือการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา (  = 3.80) 

รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูลในสถานศึกษาเพ่ือการบริหารงานวิชาการ (  = 

3.75) และความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องมือต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพ่ือการบริหาร 

งานวิชาการ (  = 2.98)  
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ตารางที่  23  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านเศรษฐกิจ 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ     

 

ระดับ 

 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในสังคมและชุมชนท าให้มี

สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน เอ้ือต่อการส่งนักเรียน

นักศึกษาอาชีวศึกษาออกฝึกงาน 

3.89 0.89 มาก 

2 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีรัฐบาลและสถานศึกษา  

จัดสรรให้กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

3.80 0.86 มาก 

3 เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอ้ือต่อการ 

บริหารงานวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

3.53 0.95 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.72 มาก 

  

 จากตารางที่ 23 พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 

3.73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อแรก 

ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในสังคมและชุมชนท าให้มีสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น เอ้ือต่อการส่ง

นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาออกฝึกงาน (  = 3.89) รองลงมา ความเพียงพอของงบประมาณที่

รัฐบาลและสถานศึกษาจัดสรรให้กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (  =3.80) และเศรษฐกิจ

ของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอ้ือต่อการบริหารงานวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(  = 3.53)  
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ตารางที่  24  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านสังคม 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านสังคม     

 

ระดับ 

 

1 ลักษณะชุมชนและอาชีพของคนในชุมชน ส่งเสริมต่อ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.91 0.84 มาก 

2 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษา  

3.04 0.69 ปานกลาง 

3 ความช่วยเหลือขององค์กรในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  

ที่มีต่อการจัดการอาชีวศึกษา 

3.31 0.79 ปานกลาง 

4 การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวศึกษา 

3.47 0.94 ปานกลาง 

5 ภาพพจน์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ปรากฏ

ตามสื่อต่างๆ 
 

3.44 0.89 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.43 0.46 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 24 พบว่า ปัจจัยด้านสังคม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 

3.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง  

3 ข้อแรก  ได้แก่ ลักษณะชุมชนและอาชีพของคนในชุมชน ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีว 

ศึกษา (  = 3.91) รองลงมา การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 

(  = 3.47) และภาพพจน์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีปรากฏตามสื่อต่างๆ (  = 3.44)  

 

 



203 

ตารางที่  25  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเมือง/กฎหมาย 

 

ข้อ 

ที ่
ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย     

 

ระดับ 

 

1 นโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน

ด้านอาชีวศึกษา 

4.16 0.60 มาก 

2 นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาท่ีเอ้ือต่อ 

การบริหารงานวิชาการด้านการจัดอาชีวศึกษา  

4.09 0.77 มาก 

3 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ 

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

4.09 0.77 มาก 

4 ลักษณะการด าเนินการทางการเมืองท้องถิ่นที่สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.07 0.79 มาก 

5 กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบาย 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.22 0.62 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(  = 4.12)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อ

แรก ได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา (  = 4.22) รองลงมา นโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน

อาชีวศึกษา (  = 4.16) และนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษา (  = 4.09) 
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ตารางที่  26  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยี 

 

ข้อ 
ที ่

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี     

 
ระดับ 

 
1 ความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คิดค้น

ได้ใหม่ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในด้านการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

3.08 0.76 ปานกลาง 

2 ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยี
ยุคใหม่เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.00 0.74 มาก 

3 ความเหมาะสมของระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม่ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 

2.89 0.71 ปานกลาง 

4 การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3.31 0.76 ปานกลาง 

5 กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบาย 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.07 0.76 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.26 0.42 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 

(  = 3.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูง 3 ข้อแรก ได้แก่ ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพ่ือใช้จัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา (  = 4.00) รองลงมา การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเทคโนโลยี และ

ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (  = 

3.31) และความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คิดค้นได้ใหม่ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกใน

ด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (  = 3.08) 
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 1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

      ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน โดยผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมจากขั้นตอนที่ 1.1 ที่ได้จากแบบสอบถามมาประกอบการสัมภาษณ์

ด้วย ปรากฏผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ตารางที่ 27 ผลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

               ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1. ด้านการวางแผน 
 
 

1. ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนงานด้านวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
2. ก่อนการวางแผนควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของงานวิชาการและของ
สถานศึกษา   
3. ควรก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
งานด้านการบริหารงานให้ชัดเจน 
4. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
งานให้ถูกต้องและเหมาะสม    

2. ด้านการจัดองค์กร 1. การบริหารงานวิชาการควรแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหารงานและคณะกรรมการ
ด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละโครงการใน 
ฝ่ายวิชาการ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

  

 

2. ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

3. ควรจัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ 

4. คณะกรรมการด าเนินงานวิชาการควรมาจาก 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

5. ควรจัดแบ่งหน้าที่และปริมาณงานตามภารกิจ

ของงานให้บุคลากรอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

3. ด้านการน า 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 

2. ต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ และจูงใจให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. การสั่งการและติดตามการสั่งการในการ

ด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการตามสาย

การบังคับบัญชาต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน 

4. การประสานงานและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้การด าเนินงานด้านงาน

วิชาการบรรลุเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้องใช้ข้อมูลที่เป็น

จริงมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน 

4. ด้านการควบคุมและติดตาม 1. ต้องมีเครื่องมือส าหรับการประเมินการ

ด าเนินงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

  2. ควรร่วมกันวางแผนการติดตามและประเมิน

การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. ควรก าหนดขอบข่ายและทีมงานในการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการต้องท าให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

5. ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการ

ด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินและร่วมกัน

ปรับปรุงแก้ไข 

2. ต้องจัดการประชุมเพ่ือระดมสมองในการหา

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานใน

งานวิชาการ 

3. ต้องรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและผล

การประเมินให้ถูกต้องและหลากหลายเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

งานในฝ่ายวิชาการ 

4. ควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกัน

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

อย่างเป็นระบบ 
 

 จากตารางที่ 27 แสดงผลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มีดังนี้ 
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 ด้านการวางแผน พบว่า 1) ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนงานด้านวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2) ก่อนการวางแผนควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของงาน

วิชาการและของสถานศึกษา 3) ควรก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานด้านการบริหารงานให้

ชัดเจน 4) ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนางานให้ถูกต้องและเหมาะสม    

 ด้านการจัดองค์กร พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

และคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละโครงการในฝ่ายวิชาการ 2) ควรจัดโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 3) ควรจัดบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ตามหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 4) คณะกรรมการ

ด าเนินงานวิชาการควรมาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย และ 5) ควรจัดแบ่งหน้าที่และ

ปริมาณงานตามภารกิจของงานให้บุคลากรอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

 ด้านการน า พบว่า 1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 2)

ต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ และจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3) การสั่งการและ

ติดตามการสั่งการในการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการตามสายการบังคับบัญชาต้องท าเป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 4) การประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การ

ด าเนินงานด้านงานวิชาการบรรลุเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 5) การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้อง

ใช้ข้อมูลทีเ่ป็นจริงมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน 

 ด้านการควบคุมและติดตาม พบว่า 1) ต้องมีเครื่องมือส าหรับการประเมินการด าเนินงาน

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 2) ควรร่วมกันวางแผนการติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการของ

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) ควรก าหนดขอบข่ายและทีมงานในการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการ 4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต้องท าให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา พบว่า 1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนิน 

การตรวจสอบผลการประเมินและร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 2) ต้องจัดการประชุมเพ่ือระดมสมองในการ

หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในงานวิชาการ 3) ต้องรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน

และผลการประเมินให้ถูกต้องและหลากหลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนางานในฝ่ายวิชาการ 4) ควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผล

การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ      
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ตอนที ่2  ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

           ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

           อาชีวศึกษา    

 2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และการจัดท า

ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ (Work Shop) 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และการยกร่างกลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ 

ดังนี้ 

  2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้วิจัยได้ใช้

เทคนิค SWOT ให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง (Strengths)  

จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย 1) ด้านผู้บริหาร  2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) 

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค์ (Threats) 

ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยี โดย

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาสภาพ แนวทางและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาประกอบการพิจารณาในการ

ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปรากฏผลดังตารางที่  28 - 29 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ 
               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1.  ด้านผู้บริหาร 
 

S1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความ
มุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   
S2. ผู้บริหารมีการน าวิธีการบริหารแนวใหม่มา
บูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง  
S3. ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการ
ด าเนินงานวิชาการตามสายการบังคับบัญชา
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
S4. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร ปรับแนวคิด
และวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ   
S5. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ดี  
S6. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเชิญผู้แทน
จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมประชุมในสถานศึกษา  
S7 ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

W1. ผู้บริหารมีการประสานงานกับ
สถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกในการร่วมกันวางแผน
บริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง  
W2. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรจัดท าแผนการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม  
W3. ผู้บริหารขาดแนวทางที่เหมาะสมที่
ท าให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ
เป้าหมาย  
W4. ผู้บริหารขาดความต่อเนื่องในการ
ติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ  
  
  
 

2. ด้านครูผู้สอน   S8. ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ในการ
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาลัย วิจัยสื่อ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ S9. 
ครูผู้สอนมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้าน
อ่ืนๆ ในสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงาน
วิชาการ   
S10. ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

W5. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม   
W6. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและใช้
งานด้านอื่น ๆ  
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ตารางที่ 28 (ต่อ)  
 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 S11. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน  
S12. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือใน
การร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี  
 S13. ครูปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

 

3. ด้าน
งบประมาณ  
 

S14. วิทยาลัยมีการจัดท าระบบควบคุม
งบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้   
S15. ฝ่ายบริหารมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

W7. วิทยาลัยก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/
โครงการ ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ  
W8. งบประมาณในการส่งเสริมการ
วิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไม่
เพียงพอ   

4. ด้านวัสดุ/
อุปกรณ์ 

S16. วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร 
สถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  
S17. วิทยาลัยมีความพร้อมในการ
ให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านสื่อการสอน ทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน   

W9. วิทยาลัยขาดการจัดท าฐานข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ  
 

 

  จากตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายในมี 4 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครผูู้สอน ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ/อุปกรณ์ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแสดงได้ดังนี้ 
  ด้านผู้บริหาร พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดแข็งด้าน
ผู้บริหาร จ านวน 7 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 4 ข้อ  
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  ด้านครูผู้สอน พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดแข็งด้าน
ครูผู้สอน จ านวน 6 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 2 ข้อ   
 ด้านงบประมาณ พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดแข็ง
ด้านงบประมาณ จ านวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 2 ข้อ   
 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดแข็ง
ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 1 ข้อ  
 

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 
               พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ  
              กรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็น
วิเคราะห์ 

โอกาส (Opportunities) : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
 

O1. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
O2. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่
ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  
O3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีผลดีต่อการ
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา    

T1. ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาไมเ่พียงพอ  

 2. ด้านสังคม O4. บทบาทด้านการอาชีวศึกษาที่ปรากฏใน
สังคม เช่น การเรียนการสอนสายวิชาชีพ 
การฝึกอบรมอาชีพเพ่ือการพัฒนาสังคม 
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี  

T2. ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่
ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ 
T3. ผู้เรียนนิยมเลือกศึกษาต่อใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสายวิชาชีพ
อย่างเดียวกันซึ่งมีก าลังคน ทรัพยากร 
และสถานที่เพียงพอกว่า 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 
 

ประเด็นวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) : O) อุปสรรค (Threats : T) 
 
  
 

O5. สังคมให้การยอมรับและมีการพึ่งพา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมด้วยการรับบริการวิชาชีพ การ
ฝึกอบรมวิชาชีพและการช่วยเหลือเมื่อ
ประชาชนประสบภัย   
O6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ  
O7. ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของการจัดการ
อาชีวศึกษา 

T4. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานอื่น 
ๆ มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
T5. สถานประกอบการขยายกิจการ
อย่างรวดเร็ว จึงจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
บุคลากรเอง ก าหนดอัตราค่าจ้างเอง 
และรับเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือตอบสนองการขาด
แคลนอัตราก าลังคน 

3. ด้านการเมือง/ 
กฎหมาย 

O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ท าให้เอ้ือต่อการบริหารงาน
วิชาการ  
O9. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
เป็นอย่างดี  
O10. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

T6. นโยบายของรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง   
 

4. ด้านเทคโนโลยี O11. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุน ด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศจากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   
O12. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

T7. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้การปรับตัวของ
ผู้ใช้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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   จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด
ส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด
ส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง/กฎหมาย ด้าน
สังคม และ ด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน แสดงได้ดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโอกาสด้าน
เศรษฐกิจ จ านวน 3 ข้อ และอุปสรรค จ านวน 1 ข้อ  
   ด้านสังคม  พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา มีโอกาสด้าน
สังคม จ านวน 4 ข้อ และอุปสรรค จ านวน 4 ข้อ  
   ด้านการเมือง/กฎหมาย  พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโอกาส 
ด้านการเมือง/กฎหมาย จ านวน 3 ข้อ และอุปสรรค จ านวน 1 ข้อ     
   ด้านเทคโนโลยี พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา มีโอกาส
ด้านเทคโนโลยี จ านวน 2 ข้อ และอุปสรรค จ านวน 1 ข้อ  
 หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดหาต าแหน่งทาง      
กลยุทธ์ โดยได้ร่วมกันถ่วงน้ าหนัก ร่วมกันให้คะแนนเพ่ือค านวณหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก พร้อมกับ
จัดล าดับความส าคัญต่อประเด็นต่าง ๆ ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลการวิเคราะห์  ดัง
ตารางที ่30 – 31  
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ตารางที่ 30 ค่าน้ าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้ าหนักของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของการ 

               บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ 

               เทคโนโลยีสโุขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความ
มุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 0.038 4.571 0.172 6 
S2. ผู้บริหารมีการน าวิธีการบริหารแนวใหม่มา

บูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง 0.038 4.550 0.175 4 
S3. ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการ

ด าเนินงานวิชาการตามสายการบังคับบัญชาเป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 0.038 4.429 0.167 10 
S4. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร ปรับแนวคิด

และวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 0.037 4.524 0.166 11 
S5. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดี 0.036 4.190 0.151 12 
S6. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเชิญผู้แทนจาก

สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม

ประชุมในสถานศึกษา 0.039 4.667 0.181 1 
S7 ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการ

บริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 0.037 3.905 0.145 13 
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ตารางที ่30 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

S8. ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ในการ

จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาลัย วิจัยสื่อ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 0.033 3.857 0.126 17 
S9. ครูผู้สอนมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้าน

อ่ืนๆ ในสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงานวิชาการ 0.038 4.381 0.168 8 
S10. ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

เพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 0.036 3.952 0.144 14 
S11. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ

และมีทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน 0.038 4.476 0.168 9 
S12. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี 0.038 4.571 0.174 5 
S13. ครูปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศ
เวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 0.036 3.762 0.134 16 
S14. วิทยาลัยมีการจัดท าระบบควบคุม
งบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 0.038 4.429 0.170 7 
S15. ฝ่ายบริหารมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 0.039 4.619 0.180 2 
S16. วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร สถานที่ 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 0.036 3.857 0.140 15 
S17. วิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการด้าน

แหล่งค้นคว้าข้อมูล ด้านการเรียนการสอน และ

ด้านสื่อการสอน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 0.037 4.714 0.175 3 
รวมจุดแข็ง 0.663 

 
2.736  
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1. ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงานภายนอกในการ

ร่วมกันวางแผนน้อยและไม่ต่อเนื่อง 0.039 4.762 0.187 1 
W2. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้

บุคลากรจัดท าแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 0.033 3.905 0.131 7 
W3. ผู้บริหารขาดแนวทางที่เหมาะสมที่ท าให้การ

บริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมาย 0.033 4.095 0.137 5 
W4. ผู้บริหารขาดความต่อเนื่องในการติดตามผล

การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน

ตามโครงการ 0.033 3.952 0.129 8 
W5. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดท า
แผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 0.039 4.476 0.174 3 
W6. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลและใช้งานด้านอื่น ๆ 0.033 3.905 0.127 9 
W7. วิทยาลัยก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ ไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 0.034 3.952 0.134 6 
W8. งบประมาณในการส่งเสริมการวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงพอ 0.038 4.524 0.174 4 
W9. วิทยาลัยขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 0.038 4.571 0.176 2 

รวมจุดอ่อน 0.337   1.368   
 รวมจุดแข็งและจุดอ่อน 1.00    
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  จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พบว่า ผลรวมของน้ าหนักจุดแข็งเท่ากับ 0.663 และน้ าหนักจุดอ่อนเท่ากับ 0.337 

โดยน้ าหนักรวมจุดแข็งและจุดอ่อนเท่ากับ 1.00  และคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมจุดแข็งเท่ากับ 2.736 

คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมจุดอ่อน เท่ากับ 1.368 เมื่อพิจารณาจากประเด็นรายข้อ อันดับความส าคัญ

ของจุดแข็งและจุดอ่อน สรุปได้ดังนี้ 

 อันดับความส าคัญของจุดแข็ง (Strengths) มีดังนี้ 

 อันดับที่ 1 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ภายนอกเข้าร่วมประชุมในสถานศึกษา 

 อันดับที่ 2 ฝ่ายบริหารมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

 อันดับที่ 3 วิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ด้าน

การเรียนการสอน และด้านสื่อการสอน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

 อันดับที่ 4 ผู้บริหารมีการน าวิธีการบริหารแนวใหม่มาบูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงาน

วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 อันดับที่ 5 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี

 อันดับที่ 6 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความมุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 อันดับที่ 7 วิทยาลัยมีการจัดท าระบบควบคุมงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 อันดับที่ 8 ครูผู้สอนมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านอ่ืนๆ ในสถานศึกษาที่นอกเหนือ 

จากงานวิชาการ 

  อันดับที่ 9 ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
 อันดับที่ 10 ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการด าเนินงานวิชาการตามสายการบังคับ

บัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

 อันดับที่ 11 ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร ปรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้

สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

 อันดับที่ 12 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้

เป็นอย่างด ี
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 อันดับที่ 13 ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

     อันดับที่ 14 ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

  อันดับที่ 15 วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร สถานที่ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

  อันดับที่ 16 ครูปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

  อันดับที่ 17 ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ในการ 
 

 อันดับความส าคัญของจุดอ่อน (Weaknesses) มีดังนี้ 

อันดับที่ 1 ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกในการ

ร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

 อันดับที่ 2 วิทยาลัยขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ   

 อันดับที่ 3 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดท าแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

 อันดับที่ 4 งบประมาณในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงพอ 

 อันดับที่ 5 ผู้บริหารขาดแนวทางท่ีเหมาะสมที่ท าให้การบริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมาย 

 อันดับที่ 6 วิทยาลัยก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 

ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

 อันดับที่ 7 ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าแผนการด าเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม 

   อันดับที่ 8 ผู้บริหารขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

 อันดับที่ 9 ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

ในการสืบค้นข้อมูลและใช้งานด้านอื่น ๆ 
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ตารางที่ 31 ค่าน้ าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้ าหนักของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

โอกาส (Opportunities) 

O1. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 0.060 4.190 0.251 6 
O2. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริม

การมีรายได้ของประชาชน เอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอนด้านอาชีวศึกษา 0.058 4.571 0.265 3 
O3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มี

การจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีผลดีต่อการเรียนการสอนด้าน

อาชีวศึกษา 0.059 4.571 0.271 2 
O4. บทบาทด้านการอาชีวศึกษาที่ปรากฏในสังคม 
เช่น การเรียนการสอนสายวิชาชีพ การฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างดี 0.054 3.952 0.214 10 
O5. สังคมให้การยอมรับและมีการพึ่งพา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคม ด้วย

การรับบริการวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพและการ

ช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย 0.057 4.667 0.264 4 
O6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่เก่ียวกับงานวิชาการ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ

บริหารงานวิชาการ 0.051 3.857 0.197 12 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

O7. ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อ

บทบาทของการจัดการอาชีวศึกษา 0.051 3.952 0.202 11 
O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และ

นโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา ท าให้เอ้ือต่อการบริหารงานวิชาการ 0.056 4.286 0.240 8 
O9. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ

ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี 0.057 4.571 0.259 5 
O10. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา 0.059 4.667 0.276 1 
O11. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจากส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0.056 4.333 0.243 7 
O12. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการ

น าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 0.054 4.286 0.232 9 
  รวมโอกาส 0.634 

 
2.913   

อุปสรรค (Threats) 

T1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการ

จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาไม่เพียงพอ 0.058 4.571 0.265 3 
T2. ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตร

หลานเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 0.056 4.429 0.248 4 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

คะแนน 

(Rating) 

คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
อันดับ 

T3. ผู้เรียนนิยมเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสายวิชาชีพอย่างเดียวกันซึ่งมีก าลังคน 
ทรัพยากร และสถานที่เพียงพอกว่า 0.048 3.667 0.175 7 
T4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และหน่วยงานอื่น ๆ มีการจัดการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 0.059 4.476 0.265 2 
T5. สถานประกอบการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว 

จึงจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรเอง ก าหนดอัตรา

ค่าจ้างเอง และรับเข้าท างานในสถานประกอบการ 

เพ่ือตอบสนองการขาดแคลนอัตราก าลังคน 0.053 3.952 0.209 6 
T6. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาขาด

ความต่อเนื่อง 0.060 4.810 0.291 1 
T7. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท า

ให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 0.054 4.286 0.229 5 
 รวมอุปสรรค 0.366 

 
1.683   

รวมโอกาสและอุปสรรค 1.00    

 

 จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พบว่า ผลรวมของน้ าหนักโอกาสเท่ากับ 0.634  และน้ าหนักอุปสรรคเท่ากับ 0.366 

โดยน้ าหนักรวมโอกาสและภาวะคุกคามเท่ากับ 1.00  และคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมโอกาสเท่ากับ 

2.913  คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมอุปสรรค เท่ากับ 1.683 เมื่อพิจารณาจากประเด็นรายข้อ อันดับ

ความส าคัญของโอกาสและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 
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 อันดับความส าคัญของโอกาส (Opportunities) มีดังนี้ 

 อันดับที่ 1 นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอ้ือต่อการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา 

 อันดับที่ 2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีผลดีต่อการ

เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

 อันดับที่ 3 นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

 อันดับที่ 4 สังคมให้การยอมรับและมีการพ่ึงพาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

ด้วยการรับบริการวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพและการช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย 

 อันดับที่ 5 ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเป็น

อย่างดี 

 อันดับที่ 6 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท าให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 อันดับที่ 7 วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 อันดับที่ 8 รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ 

 อันดับที่ 9 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 อันดับที่ 10 บทบาทด้านการอาชีวศึกษาที่ปรากฏในสังคม เช่น การเรียนการสอนสาย

วิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 

 อันดับที่ 11 ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของการจัดการอาชีวศึกษา 

 อันดับที่ 12 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพ่ือน า 

มาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

 อันดับความส าคัญของอุปสรรค (Threats) มีดังนี้ 

 อันดับที่ 1 นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
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 อันดับที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 อันดับที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา

ไม่เพียงพอ 

 อันดับที่ 4 ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่า

สายอาชีพ 

  อันดับที่ 5 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

  อันดับที่ 6 สถานประกอบการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว จึงจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากร

เอง ก าหนดอัตราค่าจ้างเอง และรับเข้าท างานในสถานประกอบการ เพ่ือตอบสนองการขาดแคลน

อัตราก าลังคน 

 อันดับที่ 7 ผู้เรียนนิยมเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายวิชาชีพอย่างเดียวกัน

ซึ่งมีก าลังคน ทรัพยากร และสถานที่เพียงพอกว่า 
 

 จากตารางที่ 30 และตารางที่ 31 พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง (Strength)  

จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกคือ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโน 

โลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปคะแนนถ่วงน้ าหนักของแต่ละด้าน เพื่อ

น าไปสร้างกราฟก าหนดเป็นสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Position) สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths: S)       2.736 

จดุอ่อน (Weaknesses: W) 1.368 

โอกาส (Opportunities: O) 2.913 

อุปสรรค (Threats: T) 1.683 
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1 
 
 

2 
 
 

3 
4 
5 
 
 

 

                   โอกาส (O) 

 

 

       

                                        

 

  

 
 

จุดแข็ง (S)                      จุดอ่อน (W)    

 

 

 

  

 

 
 

           อุปสรรค (T)  
 

ภาพที่ 9 แสดงสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 

           พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย สังกัดส านักงาน 

           คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

   2.1.2 ผลการจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้ เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

                ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

จ านวน 20 คน ได้ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

     5         4         3         2          1      1         2         3         4          5 
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และร่วมกันจัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    วิสัยทัศน์ 

       งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากล   

    พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน 

    2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

    5. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    เป้าประสงค์   

    1. แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มี

ความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

    2. งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและ

เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    3. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถใน

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

    4. ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    5. การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ 
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  หลังจากที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดทิศทางของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แล้วจากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองก าหนด    

กลยุทธ์ ด้วยเทคนิค SWOT แมทริกซ์ (SWOT Matrix) ได้ดังต่อไปนี้ 
 

  เป้าประสงค์ที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

คุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท า

แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม (WO) 

  เป้าประสงค์ที่ 2 งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไก

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (SO) 

  เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถใน

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ST)  

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (SO) กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต (SO)  

  เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม (SO)  

  เป้าประสงค์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ  กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (WO) 

  

   เป้าประสงค์ที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

คุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/

กิจกรรม ดังตารางที่ 32 
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ตารางที่ 32 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ที่ 1 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมี   

ส่วนร่วม (W1, 2, 6, 7, 9,  

O1, 7, 8, 11, 12) : WO 

 

1.1 มีแผนงานการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1.2 ระดับคุณภาพของแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

1.3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่

เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

1.4 จ านวนแผนงาน/โครงการที่

เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษากับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอก 

1.5 ร้อยละของบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายนอกที่ให้ความร่วมมือใน

การร่วมกันวางแผน 

1. โครงการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวข้อง 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

การวางแผน การด าเนินการ 

และการประเมินผล 

 

 จากตารางที่ 32 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ที่ 1 พบว่า 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด และจ านวน 

3 โครงการ/กิจกรรม   
 

  เป้าประสงค์ที่ 2 งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/
กิจกรรม ดังตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างและกลไก

การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน (S1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 

16 O1, 2, 3, 4, 9, 11, 12) : 

SO 
 

2.1 ระดับความเหมาะสมของ

โครงสร้างการบริหารงาวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

2.2 ระดับความเหมาะสมของ

กลไกการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

2.3 ระดับความเหมาะสมของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน

การด าเนินงานวิชาการ 

2.4 ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน

การด าเนินงานวิชาการ 

2.5 ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ปฏิบัติงานต่องบประมาณ 

ที่ได้รับ 

1. จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการ

ก าหนดกรอบภาระงานหรือ

บทบาทหน้าที่ของงานต่าง ๆ 

ในฝ่ายวิชาการ 

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากรให้

เหมาะสมกับกรอบภาระงานใน

หน้าที่  

4. จัดงบประมาณส าหรับการ

ด าเนินงานในฝ่ายวิชาการให้

เหมาะสมตามภาระงาน 

 

 

 จากตารางที่ 33 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมของเป้าประสงค์ที่ 2 พบว่า 

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี

จ านวน 5 ตัวชี้วัด และจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม   

 

   เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถ

ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 34 
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ตารางที่ 34 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ที่ 3 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การจัดการเรียนการสอนกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา  (S1, 2, 3, 4, 8, 

11, 13, 17 T1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) : ST 

  

3.1 ระดับคุณภาพของผู้เรียน

ทางด้านวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

3.2 ระดับคุณภาพของแผนการ

ด าเนินงานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

3.3 ระดับคุณภาพของหลักสูตร

ท้องถิ่นที่สถานศึกษาร่วมกับ

เครือข่ายจัดท า 

3.4 ระดับความส าเร็จของการ

จัดการศึกษาดูงาน 

3.5 ระดับความส าเร็จของการ

จัดให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

3.6 ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกต่อการเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอน 

1. ร่วมกันจัดการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ

และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร

และสู่มาตรฐานสากล 

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน

ความร่วมมือกับชุมชนและ

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

3. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่าย 

4. จัดการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาและประกอบการที่

ประสบความส าเร็จ 

5. จัดให้สถานประกอบการ 

และหน่วยงานภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียน 

การสอน 

6. ร่วมกันก าหนดวิธีการจูงใจ

เพ่ือให้สถานประกอบการและ

หนว่ยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

4. เสริมสร้างความสามารถของ

ผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 

(S1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 

O2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) : SO 

  

4.1 ระดับความรู้และความ 

สามารถของผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้อง

เพ่ือการสื่อสาร 

4.2 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท ารายงานและ

การน าเสนอผลงาน 

4.3 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูลและ

รับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

4.4 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิด

ค านวณ และการน าเสนอ

ผลงาน 

4.5 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรมด้าน

การพูด การเขียน และทักษะ

เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

การฝึกอบรมผู้เรียนด้านการพูด 

และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือ 

การสื่อสาร 

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้มี

ทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ 

สามารถในการคิด การคิด

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต  

(S1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, O2, 

8, 10) : SO 

  

5.1 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

5.2 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 

5.3 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

5.4 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 

5.5 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรมด้าน

การคิดและการใช้ทักษะชีวิต 

5.6 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการวางแผน 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.7 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท างานเป็นทีม 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

2. จัดท าโครงการฝึกอบรม

ผู้เรียนด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดเชิงระบบและ

คิดเชิงสร้างสรรค์ (Critical 

Thinking, System Thinking 

and Creative Thinking)  

และการคิดแก้ปัญหา 

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้ 

มีทักษะเกี่ยวกับความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต 
 

 

 จากตารางที่ 34 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ที่ 3 พบว่า 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษามีจ านวน 6 ตัวชี้วัด และจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความ 

สามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด และ 

จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิด

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด และ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
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  เป้าประสงค์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 35 
 

ตารางที่ 35 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ท่ี 4 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

6. พัฒนาระบบและกลไกการ 
   ติดตามและประเมินผล 
   การด าเนินงานวิชาการแบบ 
   มีส่วนร่วม (S1, 2, 7, 15, 16  
   O2, 5, 6, 8, 10, 12) : SO 
  

6.1 ระดับคุณภาพของระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

6.2 ระดับคุณภาพของกลไก
การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

6.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

6.4 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทบทวนปรับปรุงระบบและ 
กลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
2. เร่งสร้างความตระหนักให้
บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานวิชาการ
เห็นความส าคัญของการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 
5. ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
 

 

  จากตารางที่ 35 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ที่ 4 พบว่า 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  

มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด และจ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม   
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  เป้าประสงค์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้ เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ มีกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ

โครงการ/กิจกรรมดังตารางที่ 36 
 

ตารางที่ 36 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ท่ี 5 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

7. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและ

พัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (W1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 O1, 3, 5, 6, 

8, 9) : WO  

7.1 ระดับความพึงพอใจของผู้

เข้าประชุมเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการน าผลการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมมาวิเคราะห์ และปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนา 

7.2 ระดับความเหมาะสมของ 

รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 

และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

7.3 ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

7.4 ระดับความส าเร็จของการ

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์

แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนและพัฒนา

ระบบการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในการ

น าผลการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

มาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนา 

3. จัดท ารูปแบบ วิธีการข้ันตอน

การด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา และเผยแพร่ผล 

การด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. จัดให้มีการน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้ว

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  

และเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 
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 จากตารางที่ 36 แสดงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์ที่ 5 พบว่า 

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน  มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด และจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม   
 

 2.2 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
 

      ผู้วิจัยจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและวิพากษ์กลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่  28  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน เข้าร่วมตรวจสอบและวิพากษ์ร่างกลยุทธ์ที่ผู้วิจัย 

พัฒนาขึ้น  ได้มีการปรับร่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 

ตามประเด็นการวิพากษ์ดังนี้  
  

 ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร 

     สรุปประเด็นที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่

พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอข้อคิดเห็นว่า ให้ผู้วิจัยพิจารณาในส่วนของ

ประเด็นกลยุทธ์ควรจะมีหรือไม่ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าในการวิจัยครั้งนี้ไม่ควรมีประเด็นกลยุทธ์ ให้

ยึดเป้าประสงค์เป็นหลัก เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ และบางท่านเสนอให้เพ่ิมองค์ประกอบในด้านค่านิยม

ขององค์กรด้วย แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ใช้กรอบเดิมว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
 

 ประเด็นที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่  

ควรแก้ไขอย่างไร 

     สรุปประเด็นที่ 2  

     2.1 วิสัยทัศน์  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

  - วิสัยทัศน์ควรบอกวิธีการหรือแนวทางกว้าง ๆ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และ

ควรบอกระยะเวลาในการบริหารด้วย 
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  - มีผู้เสนอให้ปรับ เพ่ิมข้อความในวิสัยทัศน์เป็น “งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากล”  

          - และผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอให้ปรับ ค าว่า คุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากล เป็น 

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตัดค าว่า สูงออก 

  - สรุปคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติให้ใช้ว่า “งานวิชาการของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งม่ันร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”  

     2.2  พันธกิจ และเป้าประสงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้ 

- พันธกิจ และเป้าประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีความเหมาะสม บาง

ท่านเสนอให้ตรวจสอบ โดยเน้นการปรับเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และพันธกิจข้อที่ 5 ให้

ปรับเป็น ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

 ประเด็นที่ 3 กลยุทธ์ การพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์แยกตามเป้าประสงค์ 

    สรุปประเด็นที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วย มีความเหมาะสม และ

มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเสนอปรับแก้ไข และเพ่ิมเติมกลยุทธ์ ในด้านการจัดองค์กร และด้านการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
 

 ประเด็นที่ 4  การพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม แยกตาม

กลยุทธ์ 

     สรุปประเด็นที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังต่อไปนี้   

  - ปรับการเขียนตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมใหม่ในบางข้อที่ไม่เหมาะสม 

  - เขียนเพ่ิมตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ปรับใหม่  

และให้เพ่ิมตัวชี้วัดที่กลยุทธ์ที่ 5 เป็น ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้านจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

 ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

     สรุปประเด็นที่ 5 ควรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) ต้องปรับตาราง SWOT Matrix ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ที่เพ่ิมเติมหลังการ

ตรวจสอบ ที่ส าคัญต้องตอบให้ได้ว่า มีเงื่อนไขอะไรที่บอกว่าเป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่างกับการบริหารงานวิชาการแบบปกติอย่างไร 
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 การปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม หลังการ

วิพากษ์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิพากษ์ แสดงรายละเอียดไว้ใน

ภาคผนวก ข 
 

 สรุปผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ ่ง

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ผู้วิจัยได้

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือเตรียมส าหรับการน าไปทดลองใช้และประเมิน   

กลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งกลยุทธ์หลังปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ : งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 

 พันธกิจ :      

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

                เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 เป้าประสงค์ :  

  1. แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มีความ

เป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

  2. งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไป

ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  3. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถในการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

  4. ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  5. การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ  

 กลยุทธ์ :  

  เป้าประสงค์ที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

คุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

  กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม    

  เป้าประสงค์ที่ 2 งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

                            คุณภาพผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถใน

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงาน  

                       ภายนอกสถานศึกษา    

  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และ 

                       การใช้ทักษะชีวิต     

  เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

                      มีสว่นร่วม    

  เป้าประสงค์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ 

  กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
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ตารางที่ 37 ผลการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วม (W1, 2, 6, 7, 9, O1, 7, 

8, 11, 12) : WO 

 

1.1 มีแผนงานการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1.2 ระดับคุณภาพของแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

1.3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่

เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

1.4 จ านวนแผนงาน/โครงการที่

เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษากับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอก 

1.5 ร้อยละของบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายนอกที่ให้ความร่วมมือใน

การร่วมกันวางแผน 

1. โครงการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวข้อง 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

การวางแผน การด าเนินการ 

และการประเมินผล 

 

2. พัฒนาโครงสร้างและกลไก

การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน (S1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 

16 O1, 2, 3, 4, 9, 11, 12) : 

SO 

 

1. ระดับความเหมาะสมของ

โครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ระดับความเหมาะสมของ

กลไกการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

1. โครงการอบรมบุคลากรฝ่าย

วิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

โครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการ

ก าหนดกรอบภาระงานหรือ

บทบาทหน้าที่ของงานต่าง ๆ 

ในฝ่ายวิชาการ 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 3. ระดับความเหมาะสมของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน

การด าเนินงานวิชาการ 

4. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน

การด าเนินงานวิชาการ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ 

ปฏิบัติต่องบประมาณที่ได้รับ 

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากรให้

เหมาะสมกับกรอบภาระงานใน

หน้าที่  

  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การจัดการเรียนการสอนกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา  (S1, 2, 3, 4, 8, 

11, 13, 17 T1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) : ST 

 

1 ระดับคุณภาพของผู้เรียน

ทางด้านวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

2. ระดับคุณภาพของแผนการ

ด าเนินงานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

3. ระดับคุณภาพของหลักสูตร

ท้องถิ่นที่สถานศึกษาร่วมกับ

เครือข่ายจัดท า 

4. ระดับความส าเร็จของการจัด

การศึกษาดูงาน 

5. ระดับความส าเร็จของการจัด

ให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

1. ร่วมกันจัดการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ

และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร

และสู่มาตรฐานสากล 

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน

ความร่วมมือกับชุมชนและ

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

3. โครงการจัดท าหลักสูตร 

ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่าย 

4. โครงการจัดการศึกษาดูงาน

ในสถานศึกษาและประกอบการ

ที่ประสบความส าเร็จ 

5. จัดให้สถานประกอบการ 

และหน่วยงานภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียน 

การสอน 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 6. ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการและหน่วย 

งานภายนอกต่อการเข้ามามี

ส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

6. ร่วมกันก าหนดวิธีการจูงใจ

เพ่ือให้สถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

4. เสริมสร้างความสามารถของ

ผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 

(S1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 

O2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) : SO 

 

1. ระดับความรู้และความ 

สามารถของผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้อง

เพ่ือการสื่อสาร 

2. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท ารายงานและ

การน าเสนอผลงาน 

3. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูลและ

รับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

4. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิด

ค านวณและการน าเสนอผลงาน 

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรมด้าน

การพูด การเขียน และทักษะ

เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

2. โครงการการฝึกอบรมผู้เรียน

ด้านการพูด และการเขียนที่

ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้มี

ทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ 

สามารถในการคิด การคิด

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต  

(S1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, O2, 

8, 10) : SO 

 

1. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

2. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 

3. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

4. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรมด้าน

การคิดและการใช้ทักษะชีวิต 

6. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการวางแผน 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

7. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท างานเป็นทีม 

8. ระดับความส าเร็จของผู้เรียน

ด้านจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ 

ต่อสังคม 

1. จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

2. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด

เชิงระบบและคิดเชิงสร้างสรรค์ 

(Critical Thinking, System 

Thinking and Creative 

Thinking)  

และการคิดแก้ปัญหา 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้ 

มีทักษะเกี่ยวกับความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต 

 

6. พัฒนาระบบและกลไกการ 
ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม (S1, 2, 7, 15, 16 
O2, 5, 6, 8, 10, 12) : SO 

1. ระดับคุณภาพของระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทบทวนปรับปรุงระบบและ 
กลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 2. ระดับคุณภาพของกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

3. ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. เร่งสร้างความตระหนักให้

บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานวิชาการ

เห็นความส าคัญของการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการ  

5. ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ 

7. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและ

พัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (W1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 O1, 3, 5, 6, 

8, 9) : WO  

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า

ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความ

เข้าใจในการน าผลการประเมิน

มาวิเคราะห์ และท าการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

2. ระดับความเหมาะสมของ 

ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ผล

การด าเนินงานวิชาการ 

 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนและพัฒนา

ระบบการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความรู้ในการน าผลการ

ประเมิน มาวิเคราะห์และ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  3. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. ระดับความส าเร็จของการน า

ผลการประเมินมาวิเคราะห์แล้ว

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ 

 3. จัดท ารูปแบบ วิธีการ

ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ผล 

การด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. จัดให้มีการน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้ว

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  

และเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 

 

 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ที่

ปรากฏนี้  ได้ก าหนดเป็นสถานการณ์ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

   1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนใน

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ

คิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต และกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม   

  2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้แก่ 

    กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา    
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ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 5  
การปรับปรุงและ
พัฒนาผลการ
ด าเนินงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมี
ความเป็นระบบ 

วิสัยทัศน์  : งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพสู่ 
                มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 1  
ส่งเสริมการจัดท า
แผนการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

พันธกิจที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

พันธกิจที่ 3  
ส่งเสริมการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 
 
 

 

พันธกิจที่ 4  
พัฒนาระบบตดิตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

เป้าประสงค์ที่ 1 
แผนการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนมีคณุภาพ มี
ความเป็นระบบ และ
เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่าย 

เป้าประสงค์ที่ 2  
งานวิชาการมีการ
พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

เป้าประสงค์ที่ 3  
ผู้เรยีนมีความรู้ทาง
วิชาการและทักษะวิชา 
ชีพตามหลักสูตร มี
ความสามารถในการ
สื่อสารการใช้เทคโนโลยี 
การคิดและการแก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต   
 

เป้าประสงค์ที่ 4  
ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนมีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิการจดัท า
แผนการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม    

กลยุทธ ์

1. พัฒนาโครงสร้าง
และกลไกการ
บริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ         
ผู้เรยีน 
 

กลยุทธ ์
1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการเรียน
การสอนกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา    
2. เสริมสร้างความ 
สามารถของผู้เรียนใน
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความสามารถในการคดิ 
การคิดแก้ปญัหา และ 
การใช้ทักษะชีวิต        
   

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบและ
กลไกการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม  

พันธกิจที่ 5  
ปรับปรุงและพัฒนา
ผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
 

กลยุทธ ์

1. เร่งรดัให้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนา
ผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน   

  

5 ตัวช้ีวัด                
3 โครงการ/กิจกรรม 

  

5 ตัวช้ีวัด  
4 โครงการ/กิจกรรม 

  

4 ตัวช้ีวัด  
7 โครงการ/กิจกรรม 

  

19 ตัวช้ีวัด 12 
โครงการ/กิจกรรม 

  

9 ตัวช้ีวัด 15 
โครงการ/กิจกรรม 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชก้ลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

            ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

            การอาชีวศึกษา   

 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่น ารูปแบบไปทดลองใช ้

  การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ประชากรผู้ให้ข้อมูลที่น ากลยุทธ์ไปใช้ จ านวน 55 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 

         3.1.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 38 
 

ตารางที่ 38 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ 

               ประสบการณ์การท างาน 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วุฒิการศึกษา      
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

 
36 

 
65.45 

17 30.91 
2 3.64 

2. ต าแหน่ง 
            ผู้บริหารสถานศึกษา   
            ครูผู้สอน 

 
3 

 
5.45 

52 94.55 
3. ประสบการณ์การท างาน   
         ต่ ากว่า  10  ปี 
         10 - 19  ป ี
         20 - 29  ป ี
         30  ปี  ขึ้นไป 

 
6 

 
10.91 

10 18.18 

32 58.18 

7 12.73 
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 จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 65.45 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.91 ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ  

94.55 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ  58.18 รองลงมา 10 – 19 ป ี

คิดเป็นร้อยละ 18.18   

   3.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอสรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 39 และเสนอเป็นรายด้าน

ในตารางที่  40-46 
 

ตารางที่ 39 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร  

               งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน 

               คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม 
 

ด้าน 
ที ่

กลยุทธ์     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์ 4.21 0.44 มาก 

2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.10 0.31 มาก 

3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.38 0.32 มาก 

4 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียน

การสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

4.20 0.33 มาก 

5 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 

4.07 0.44 มาก 

6 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

3.72 0.31 มาก 
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ตารางที่ 39 (ต่อ) 
 

ด้าน 
ที ่

กลยุทธ์     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
7 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.06 0.29 มาก 

8 กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

4.13 0.38 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.19 มาก 

  

 จากตารางที่ 39 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย  สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.13)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง

และกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (  =4.38)  รองลงมา 

ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์ (  = 4.21)  และกลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

จัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (  = 4.20) ตามล าดับ 

   
ตารางที่  40  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร  

                งานวชิาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

                สโุขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์ 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 วิสัยทัศน์มีความเหมาะสม และครอบคลุมประเด็น 

การบริหาร สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ 

4.22 0.89 มาก 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของ

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่น ามาใช้ในสถานศึกษา

ครั้งนี้ 

4.75 0.67 มาก 

3 บุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจพันธกิจของ  

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่

พัฒนาขึ้น 

4.20 0.80 มาก 

4 พันธกิจของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีความเหมาะสม สามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง 

4.24 0.69 มาก 

5 บุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจและให้ความ 

ส าคัญกับเป้าประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น 

3.67 0.47 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.44 มาก 

  

 จากตารางที่ 40 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.21)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษาให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่น ามาใช้ในสถานศึกษา

ครั้งนี้ (  =4.75)  รองลงมา ได้แก่ พันธกิจของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่

พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (  = 4.24)  และวิสัยทัศน์มีความ

เหมาะสม และครอบคลุมประเด็นการบริหาร สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้  (  = 4.22) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่  41  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม 

                 การจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 มีแผนงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 4.25 0.88 มาก 

2 ระดับคุณภาพของแผนการบริหารวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4.42 0.78 มาก 

3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

3.93 0.79 มาก 

4 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4.15 0.52 มาก 

5 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายนอกที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันวางแผน 
 

3.78 0.41 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.31 มาก 

 

 จากตารางที่ 41 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.10)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับคุณภาพของแผนการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม (  =4.42)  

รองลงมา ได้แก่ มีแผนงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม (  = 4.25)  และจ านวนแผนงาน/

โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  (  = 4.15) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่  42  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา 

                 โครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคดิเห็น  
1 ระดับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3.71 0.71 มาก 

2 ระดับความเหมาะสมของกลไกการบริหารงานงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.51 0.60 มาก 

3 ระดับความเหมาะสมของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน 

การด าเนินงานวิชาการ 

4.53 0.57 มาก 

4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ใน 

การด าเนินงานวิชาการ 

4.53 0.66 มาก 

5 ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่องบประมาณที่

ได้รับ 

4.65 0.51 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.32 มาก 

  

 จากตารางที่ 42 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.38)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ต่องบประมาณที่ได้รับ (  =4.65)  รองลงมา ได้แก่ ระดับความเหมาะสมของบุคลากรต่อบทบาท

หน้าที่ในการด าเนินงานวิชาการ (  =4.53)  และระดับความเหมาะสมของกลไกการบริหารงานงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม (  = 4.51) ตามล าดับ 
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ตารางที่  43  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง 

                 เครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

                 สถานศึกษา 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 ระดับคุณภาพของผู้เรียนทางด้านวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

4.78 0.41 มาก 

2 ระดับคุณภาพของแผนการด าเนินงานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

4.15 0.75 มาก 

3 ระดับคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษาร่วมกับ

เครือข่ายจัดท า 

4.40 0.68 มาก 

4 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาดูงาน 4.07 0.60 มาก 

5 ระดับความส าเร็จของการจัดให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอน 

3.80 0.48 มาก 

6 ระดับความพึงพอใจสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภายนอกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

4.05 0.59 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.33 มาก 

  

 จากตารางที่ 43 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.20)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ (  =4.78)  รองลงมา ได้แก่ ระดับคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่
สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายจัดท า (  = 4.40)  และระดับคุณภาพของแผนการด าเนินงานความ
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (  = 4.15) ตามล าดับ 
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ตารางที่  44  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่เก่ียวกับกลยุทธ์ที่ 4  

                 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดบั 

ความคิดเห็น  
1 ระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

4.73 0.52 มาก 

2 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการท ารายงานและ 

การน าเสนอผลงาน 

3.87 0.74 มาก 

3 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูลและ

รับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

4.22 0.80 มาก 

4 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิดค านวณและการน าเสนอ

ผลงาน 

3.89 0.62 มาก 

5 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการพูด การเขียน และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.65 0.51 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 44 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่
มาตรฐานสากล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.07)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียน
ในด้านการพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร (  =4.73)  รองลงมา ได้แก่ ระดับความสามารถ
ของผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (  = 4.22)  และระดับความสามารถ
ของผู้เรียนในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิดค านวณและการน าเสนอผลงาน (  = 3.89) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่  45  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 

                 ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

3.51 0.57 มาก 

2 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 4.62 0.62 มาก 

3 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.22 0.89 มาก 

4 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 4.75 0.67 มาก 

5 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการคิดและการใช้ทักษะชีวิต 

4.20 0.80 มาก 

6 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.24 0.69 มาก 

7 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการท างานเป็นทีม 3.67 0.47 มาก 

8 ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้านจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ 

ต่อสังคม 

4.25 0.88 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 0.31 มาก 

 

 จากตารางที่ 45 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะ

ชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 3.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 

(  =4.75)  รองลงมา ได้แก่ ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ (  = 4.62) และ 

ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้านจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (  = 4.25) ตามล าดับ 
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ตารางที่  46  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา 

                 ระบบและกลไกการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 ระดับคุณภาพของระบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.42 0.78 มาก 

2 ระดับคุณภาพของกลไกการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3.93 0.79 มาก 

3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4.15 0.52 มาก 

4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3.78 0.41 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.29 มาก 

 

 จากตารางที่ 46 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 

ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับคุณภาพของระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  (  = 4.42)  รองลงมา ได้แก่ ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

(  = 4.15)  และระดับคุณภาพของกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม (  = 3.98) ตามล าดับ 
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ตารางที่  47  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัด 

                 ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

                 คุณภาพผู้เรียน 
 

ข้อ 
ที ่

รายการ     
ระดับ 

ความคิดเห็น  
1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และ
ท าการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

3.71 0.71 มาก 

2 ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินการ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

วิชาการ 

4.51 0.60 มาก 

3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4.53 0.57 มาก 

4 ระดับความส าเร็จของการน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ 

4.53 0.66 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 47 แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.31)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม (  =4.53)  รองลงมา ได้แก่ ระดับความ
เหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการ 
(  = 4.51)  และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ และท าการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ( = 3.71) ตามล าดับ 
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 3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  3.2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้ เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 48 

   

ตารางที่  48 จ านวน และร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และ       

                  ระดับการศึกษา 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

         ชาย 
         หญิง 

 

217 

 

69.11 

97 30.89 

รวม 314 100 

2. ระดับการศึกษา 

        ปวช. 
        ปวส. 

 

228 

 

72.61 

86 27.39 

รวม 314 100 

 

 จากตารางที่ 48 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.11 

และเป็นเพศหญิงร้อยละ 30.89 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 72.61 และ

ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 27.39 

 3.2.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ดังแสดงในตารางที่ 49 

 



258 

ตารางที่ 49  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากการใช้แบบสอบถามส าหรับผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (N=314) 
  

คุณภาพผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนใช้กลยุทธ์ หลังใช้กลยุทธ์ 
t 

        
ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 2.61 0.30 4.27 0.39 58.89*  

1. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับ 

การเรียน และการฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

2.73 

 

0.60 4.27 0.77 29.08* 

2. มีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียน 

และประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละรายวิชา 

2.66 0.59 4.60 0.66 37.97* 

3. มีความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคและ 

วิธีการศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ 

ประสบความส าเร็จ 

2.69 0.60 4.17 0.82 25.48* 

4. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ  

เครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน 

2.65 0.60 4.23 0.75 27.23* 

5. มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงาน 

จริงในสถานประกอบการ 

2.68 0.60 4.00 0.74 23.01* 

6. มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นจากการฝึก 

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับ 

ชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

2.55 0.54 4.44 0.79 36.09* 

7. มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

ที่เรียนโดยไม่มีในต าราหรือเอกสารที่ศึกษาใน 

ห้องเรียน 

2.56 0.64 4.42 0.75 35.62* 

8. ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการได้ 

ออกไปศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 

2.39 0.66 4.05 0.67 31.90* 
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ตารางที่ 49 (ต่อ) 
 

คุณภาพผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนใช้กลยุทธ์ หลังใช้กลยุทธ์ 
t 

        
ด้านความสามารถในการสื่อสาร 2.49 0.33 4.06 0.48 48.73* 

9. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน  

ที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

2.55 0.61 4.28 0.75 30.02* 

10. ความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ 

และ การโน้มน้าวผู้อ่ืน 

2.57 0.49 3.96 0.62 31.42* 

11. ความสามารถในการเขียน และการท ารายงาน 2.51 0.66 3.72 0.59 25.34* 

12. ความสามารถในการน าเสนอผลงาน 2.54 0.56 3.99 0.73 34.08* 

13. การส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมใน 

การสื่อสาร 

2.60 0.54 4.39 0.73 36.82* 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2.50 0.32 4.39 0.39 60.72* 

14. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ได้ 

2.47 0.50 4.17 0.68 34.86* 

15. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพิมพ์งาน การคิด

ค านวณ และการน าเสนอผลงานได้ 

2.56 0.68 4.68 0.53 44.68* 

16. มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์  

(E-mail) ได ้

2.57 0.61 4.60 0.65 39.39* 

17. สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตได้ 

2.43 0.60 4.11 0.79 29.81* 

ด้านการคิดและแก้ปัญหา 2.43 0.33 4.05 0.40 51.15* 

18. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

2.45 0.49 3.99 0.76 29.34* 

19. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 2.50 0.72 3.86 0.62 25.37* 
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ตารางที่ 49 (ต่อ) 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนใช้กลยุทธ์ หลังใช้กลยุทธ์ 
t 

        
20. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิง

สร้างสรรค ์

2.29 2.52 4.04 0.64 39.11* 

21. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 2.52 0.55 4.33 0.65 37.03* 

ด้านการใช้ทักษะชีวิต 2.47 0.35 4.25 0.42 54.78* 

22. ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบของสถานศึกษา 

2.42 0.49 4.36 0.71 37.76* 

23. สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตาม

สถานภาพและกาลเทศะ 

2.56 0.68 4.19 0.71 28.26* 

24. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตาม

ก าหนดโดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง

และผู้อ่ืน 

2.45 0.66 4.22 0.77 32.73* 

รวมค่าเฉลี่ย 2.51 0.18 4.20 0.22 64.71* 

 *p ≤ 0.05   

 จากตารางที่ 49 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมหลังการใช้ 

กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.20) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้กลยุทธ์  (  = 2.51)  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.39)  รองลงมาเป็น ด้าน

ความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.27) และ ด้านการใช้ทักษะ

ชีวิต (  = 4.25) ตามล าดับ 
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 3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย หลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

                  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ภายหลังการใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  

   3.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ภายหลังการใช้     

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 50  
 

ตารางที่  50 จ านวน และร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และ       

                  ระดับการศึกษา 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

         ชาย 
         หญิง 

 

217 

 

69.11 

97 30.89 

รวม 314 100 

2. ระดับการศึกษา 

        ปวช. 
        ปวส. 

 

228 

 

72.61 

86 27.39 

รวม 314 100 
  

 

 

 จากตารางที่ 50 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.11 

และเป็นเพศหญิงร้อยละ 30.89 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 72.61 และ

ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 27.39 
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  3.3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ภายหลังการใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 51 
  
ตารางที่ 51  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (N=314) 

  

รายการ     
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีความพึงพอใจที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เอง

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูเป็นที่ปรึกษา 

4.80 0.39 มากที่สุด 

2. มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง 

ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.90 0.29 มากที่สุด 

3. มีความพึงพอใจและมีความสุขที่ได้รับการส่งเสริมใน 

การท างานร่วมกันเป็นทีม 

4.55 0.49 มากที่สุด 

4. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ที่หลากหลาย 

4.85 0.35 มากที่สุด 

5. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4.40 0.58 มาก 

6. มีความพึงพอใจที่ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันจากการได้ศึกษาประสบการณ์ตรงจาก 

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.55 0.58 มากที่สุด 

7. มีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.75 0.43 มากที่สุด 

8. มีความพึงพอใจที่สถานประกอบการหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง 

มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.40 0.49 มาก 
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ตารางที่ 51 (ต่อ) 
  

รายการ     
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

9. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการสื่อสารใน 

รูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ 

4.54 0.49 มากที่สุด 

10. มีความพึงพอใจกับการมีโอกาสได้เรียนรู้และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและชุมชน 

4.65 0.57 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.16 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 51 แสดงว่า ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงที่หลากหลายทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา (  = 4.90) รองลงมา ได้แก่  มีความพึงพอใจกับความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีที่หลากหลาย (  = 4.85) และมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เอง

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูเป็นที่ปรึกษา (  = 4.80) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4  การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  4.1 ผลการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการประเมินเชิง

ประจักษ์ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

   ผลการสนทนากลุ่มหลังการใช้กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการการใช้กลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้ใช้กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
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และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า เสียงส่วนใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป

ได้ และความเป็นประโยชน์ ในระดับมาก 

         4.2 การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม 

            ผลการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 52  
 

ตารางที่ 52 ผลการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 

               พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

               การอาชีวศึกษา 

 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

สอดคล้อง 

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีความสอดคล้องกัน  4.78 .42 มากที่สุด 

2 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 4.33 .48 มาก 

3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับพันธกิจ  4.67 .48 มากที่สุด 

4 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 4.39 .50 มาก 

5 ตัวชี้วัดสามารถวัดได้สอดคล้องกับกลยุทธ์  4.61 .50 มากที่สุด  

6 โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และตัวชี้วัด 4.56 .59 มากทีสุด 
 

  จากตารางที่ 52 แสดงว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีความสอดคล้องกันมากที่สุด ( = 4.78) รองลงมา ได้แก่     

กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับพันธกิจ ( = 4.67) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลกลยุทธ์ 

พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกัน 

  4.3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ วิสัยทัศน์    

พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดังแสดงในตารางที่ 53  
 

ตารางที่ 53 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์  

                พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

               อาชีวศึกษา  

 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

วิสัยทัศน์           

    งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

4.57 .44 มากที่สุด 4.52 .51 มากที่สุด 4.63 .49 มากที่สุด 

พันธกิจ          

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.59 .69 มากที่สุด 
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ตารางที่ 53 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

2. พัฒนาโครงสร้างการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

4.53 .50 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.55 .51 มากที่สุด 

3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

4.53 .61 มากที่สุด 4.42 .75 มาก 4.65 .50 มากที่สุด 

4. พัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

4.47 .50 มาก 4.41 .60 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 

5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.59 .69 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

เป้าประสงค์          

1. แผนการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มีคุณภาพ มีความเป็นระบบ และ

เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4.47 .48 มากที่สุด 4.54 .50 มากที่สุด 4.60 .48 มากที่สุด 

2. งานวิชาการมีการพัฒนา

โครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตาม

นโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.65 .50 มาก 4.38 .50 มาก  4.53 .50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 53 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

3. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร  

มีความสามารถในการสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยี การคิดและการ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

4.53 .50 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.65 .50 มากที่สุด 

4. ระบบการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.41 .49 มาก 4.38 .50 มาก  4.53 .50 มากที่สุด 

5. การปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความเป็นระบบ 

4.59 .49 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 53 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

ได้แก่  

 วิสัยทัศน์ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ( = 4.63) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 

พบว่า วิสัยทัศน์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 พันธกิจ ทุกข้อมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมากที่สุดและระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความเหมาะสม ได้แก่ ข้อที่ 1  ส่งเสริมการ

จัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( = 4.65) ด้านความ

เป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ( = 4.53) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า 

พันธกิจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  เป้าประสงค์ ทุกข้อมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความเหมาะสม ได้แก่ ข้อที่ 2 งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้าง

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( = 

4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ( = 4.54) ด้านความเป็น

ประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถ

ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต  ( = 4.65) และ 

ข้อที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ

ประเมิน พบว่า เป้าประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 54  
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ตารางที่ 54 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การ 

               บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและ 

               เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

กลยุทธ์           

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม    

4.59 .49 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

2. พัฒนาโครงสร้างและกลไกการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.53 .50 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.65 .48 มากที่สุด 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอนกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา    

4.47 .50 มาก 4.29 .57 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 

4. เสริมสร้างความสามารถของ 

ผู้เรียน ในการสื่อสารและการ 

ใช้เทคโนโลยี     

4.41 .60 มาก 4.35 4.48 มาก 4.47 .50 มาก 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิด การคิดแก้ปัญหา และ  
ใช้ทักษะชีวิต    

4.65 .48 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.47 .50 มาก 

6. พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม    

4.71 .46 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 

7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและ 

พัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน                    

4.41 .49 มาก 4.29 .57 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 54 แสดงว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความเหมาะสม ได้แก่ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ( = 4.71) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบ

และกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ( = 4.53) ด้านความ

เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ทุกข้อ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  

    การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ ตัวชี้วัดและ

โครงการ/กิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ

โครงการ/กิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิเคราะห์ใน

แต่ละกลยุทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 55  
 

ตารางที่ 55 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ     

               โครงการ/กิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   

              ผู้เรยีนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุโขทัย สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

        ในกลยุทธ์ที่ 1 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ตัวชี้วัด          

1. มีแผนงานการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

4.47 .50 มาก 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 
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ตารางที่ 55 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

X  
S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

2. ระดับคุณภาพของแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.59 .49 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.65 .48 มากที่สุด 

3. จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

4.59 .49 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.65 .49 มากที่สุด 

4. จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายนอก 

4.29 .57 มาก 4.35 .48 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

5. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอกที่ให้

ความร่วมมือในการร่วมกันวางแผน 

4.71 .46 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.65 .49 มากที่สุด 

โครงการ/กิจกรรม          

1. โครงการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.35 .48 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 4.71 .46 มากที่สุด 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.29 .57 มาก 4.35 .48 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการ

วางแผน การด าเนินการ และ 

การประเมินผล 

4.59 .49 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 55 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ ของตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็น พบว่า  

 ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพของแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 3 

จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และ ข้อที่ 5 ร้อยละ

ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันวางแผนอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.53) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพของแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม ข้อที่ 3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานศึกษา และข้อที่ 5 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกที่ให้ความ

ร่วมมือในการร่วมกันวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 

พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

  โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ประชุม

คณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการด าเนินการ และการประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.59) 

ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 โครงการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 1 โครงการจัดท าแผนการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 

พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
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ตารางที่ 56 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการและกิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

               อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 2 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ตัวช้ีวัด          

1. ระดับความเหมาะสมของ

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

4.53 .61 มากที่สุด 4.53 .61 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 

2. ระดับความเหมาะสมของกลไก

การบริหารงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วม 

4.35 .48 มาก 4.41 .49 มาก 4.47 .50 มาก 

3. ระดับความเหมาะสมของ 
บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

4.59 .49 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

4. ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

4.29 .57 มาก 4.35 .48 มาก 4.47 .50 มาก 

5. ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ปฏิบัติงานต่องบประมาณ 
ที่ได้รับ 

4.35 .48 มาก 4.41 .49 มาก 4.47 .50 มาก 

โครงการ/กิจกรรม          

1. จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.65 .48 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 
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ตารางที่ 56 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการก าหนด

กรอบภาระงานหรือบทบาทหน้าที่

ของงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ 

4.59 .49 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.47 .49 มาก 

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากรให้

เหมาะสมกับกรอบภาระงาน 

ในหน้าที่ 

4.35 .59 มาก 4.29 .46 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

4. จัดงบประมาณส าหรับการ

ด าเนินงานในฝ่ายวิชาการให้

เหมาะสมตามภาระงาน 

4.41 .49 มาก 4.35 .59 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 56 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของตัวชี้วัดและโครงการและกิจกรรมของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็น พบว่า  

  ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ระดับความเหมาะสมของ

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานวิชาการ ( = 4.59) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 

ระดับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ( = 4.53) ด้านความเป็น

ประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 ระดับความเหมาะสมของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานวิชาการ 

( = 4.53) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

       โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดประชุม

ฝ่ายวิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
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โครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  ( = 4.59) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 1 

จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ( = 

4.59) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  
 

ตารางที่ 57 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการ/กิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

               อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 3 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ตัวช้ีวัด          

1. ระดับคุณภาพของผู้เรียนทางด้าน

วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

4.59 .49 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

2. ระดับคุณภาพของแผน  

การด าเนินงานความร่วมมือกับ

ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 

3. ระดับคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่นท่ี

สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายจัด 

4.41 .60 มาก 4.35 .59 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

4. ระดับความส าเร็จของการจัด

การศึกษาดูงาน 

4.29 .57 มาก 4.24 .42 มาก 4.35 .59 มาก 

5. ระดับความส าเร็จของการจัด

สถานประกอบการ และหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน 

4.35 .59 มาก 4.29 .57 มาก 4.47 .50 มาก 
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ตารางที่ 57 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

6. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการและหน่วยงาน

ภายนอกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอน 

4.59 .49 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

โครงการ/กิจกรรม          

1. ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรและสู่
มาตรฐานสากล 

4.59 .49 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานความ
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

4.65 .48 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

3. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่าย 

4.29 .57 มาก 4.29 .57 มาก 4.41 .60 มาก 

4. จัดการศึกษาดูงานในสถานศึกษา

และประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

4.41 .60 มาก 4.35 .48 มาก 4.47 .50 มาก 

5. จัดให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอน 

4.47 .50 มาก 4.35 .48 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

6. ร่วมกันก าหนดวิธีการจูงใจเพ่ือให้

สถานประกอบการและหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน 

4.35 .59 มาก 4.29 .57 มาก 4.47 .50 มาก 
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  จากตารางที่ 57 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

ของตัวชี้วัด และมาตรการ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา คุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลยุทธ์

ที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  

 ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพของแผน  

การด าเนินงานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ( = 4.65) ด้านความ

เป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพของแผน การด าเนินงานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา ( = 4.53) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 1 ระดับคุณภาพของผู้เรียน

ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ และ ข้อที่ 6 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 

4.59) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

  โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 จัดท าแผน 

การด าเนินงานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด    

( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรและสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้าน

ความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 1 ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรและสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) เมื่อพิจารณาตาม

เกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  
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ตารางที่ 58 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการและกิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ     

               อาชีวศึกษา  ในกลยุทธ์ที่ 4 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ตัวช้ีวัด          

1. ระดบัความรู้และความ สามารถ
ของผู้เรียนในด้านการพูด และ 
การเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

4.53 .50 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การท ารายงานและการน าเสนอ

ผลงาน 

4.29 .75 มาก 4.24 .42 มาก 4.47 .46 มาก 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การสืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต 

4.47 .61 มาก 4.35 .48 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

4. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพิมพ์งาน 

การคิดค านวณ และการน าเสนอ

ผลงาน 

4.24 .42 มาก 4.47 .46 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อโครงการฝึกอบรมด้านการพูด 

การเขียน และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.53 .50 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 58 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

โครงการ/กิจกรรม          

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

4.41 .49 มาก 4.35 .48 มาก 4.53 .49 มากที่สุด 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมการ
ฝึกอบรมผู้เรียนด้านการพูด และ
การเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

4.65 .48 มากที่สุด 4.47 .61 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

4.71 .46 มากที่สุด 4.35 .48 มาก 4.65 .48 มากที่สุด 

  

  จากตารางที่ 58 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของตัวชี้วัดและมาตรการของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกลยุทธ์ที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่า  

 ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ระดับความรู้และความ 

สามารถของผู้เรียนในด้านการพูด และ การเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร และ ข้อที่ 5 ระดับความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรมด้านการพูด การเขียน และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านความเป็นไปได้ 

ได้แก่ ข้อที่ 2 จัดท าโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการ

สื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.47) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้
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มีทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.59) เมือ่พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

 โครงการ/กิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 3 จัดการ

ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่

ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 2 จัดท าโครงการ/กิจกรรมการ

ฝึกอบรมผู้เรียนด้านการพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.47) 

ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์

การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  

    

ตารางที่ 59 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ  

               อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 5 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ตัวช้ีวัด          

1. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

4.53 .61 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 4.47 .50 มาก 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การคิดเชิงระบบ 

4.47 .50 มาก 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .61 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 

4. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การคิดแก้ปัญหา 

4.41 .49 มาก 4.35 .61 มาก 4.47 .50 มาก 
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ตารางที่ 59 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

โครงการฝึกอบรมด้านการคิดและ

การใช้ทักษะชีวิต 

4.41 .60 มาก 4.24 .55 มาก 4.47 .50 มาก 

6. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.24 .55 มาก 4.18 .51 มาก 4.35 .48 มาก 

7. ระดับความสามารถของผู้เรียนใน

การท างานเป็นทีม 

4.53 .61 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

8. ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้าน

จิตอาสาเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

4.18 .51 มาก 4.29 .46 มาก 4.41 .60 มาก 

โครงการ/กิจกรรม          

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 

การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

4.59 .49 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .60 มากที่สุด 

2. จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้เรียน

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

คิดเชิงระบบและคิดเชิงสร้างสรรค์ 

และการคิดแก้ปัญหา 

4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .60 มากที่สุด 4.65 .48 มากที่สุด 

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

4.53 .50 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 59 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของตัวชี้วัดและมาตรการ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  
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คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกลยุทธ์ที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่า  

 ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่  3 ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 3 

ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านความ

เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.59) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

  โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมผู้เรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงระบบและคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 

( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความ 

สามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) ด้านความ

เป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 2 จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิง

ระบบและคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  

 

ตารางที่ 60 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการและกิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ  

               อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 6 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ  

ตัวช้ีวัด          

1. ระดับคุณภาพของระบบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.53 .50 มากที่สุด 4.47 .70 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 



283 

ตารางที่ 60 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ  

2. ระดับคุณภาพของกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

4.41 .49 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม 

4.53 .61 มากที่สุด 4.35 .76 มาก 4.47 .50 มาก 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4.65 .48 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

โครงการ/กิจกรรม          

1. วางแผนการยกระดับการ

จัดระบบการเรียนการสอนเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนโดย

ใช้โครงงานเป็นฐาน 

4.59 .49 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.47 .50 มาก 

2. เร่งสร้างความตระหนักให้
บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานวิชาการเห็น
ความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

4.65 .48 มากที่สุด 4.59 .49 มากที่สุด 4.53 .61 มากที่สุด 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วม 

4.41 .60 มาก 4.35 .48 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 
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ตารางที่ 60 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ   S.D.  ระดับ  

4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.59 .49 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 

5. ด าเนินการติดตามและประเมิน 

ผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.47 .70 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 4.41 .49 มาก 

 

  จากตารางที่ 60 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของตัวชี้วัดและมาตรการ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกลยุทธ์ที่ 6 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  

  ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพของกลไกการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ระดับคุณภาพของกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) เมื่อ

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

  โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 เร่งสร้าง

ความตระหนักให้บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานวิชาการเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 2 เร่งสร้างความตระหนัก

ให้บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานวิชาการเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.59) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 

4.59) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลกลยุทธ์ พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  
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ตารางที่ 61 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด     

               และโครงการและกิจกรรม ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   

               คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 

               อาชีวศึกษา ในกลยุทธ์ที่ 7 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ตัวช้ีวัด          

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการน าผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

4.65 .48 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 4.65 .48 มากทีสุ่ด 

2. ระดับความเหมาะสมของ 
รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.41 .60 มาก 4.35 .48 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

3. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.59 .49 มากที่สุด 4.29 .57 มาก 4.53 .50 มากที่สุด 

4. ระดับความส าเร็จของการน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์แล้ว

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ 

4.35 .48 มาก 4.24 .42 มาก 4.47 .50 มาก 
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ตารางที่ 61 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

โครงการ/กิจกรรม          

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน

ทบทวนและพัฒนาระบบการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.59 .49 มากที่สุด 4.53 .61 มากที่สุด 4.53 .50 มากที่สุด 

2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการน าผลการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

มาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนา 

4.53 .61 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.59 .49 มากที่สุด 

3. จัดท ารูปแบบ วิธีการข้ันตอนการ

ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4.53 .50 มากที่สุด 4.41 .60 มาก 4.53 .61 มากที่สุด 

4. จัดให้มีการน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

และเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 

4.35 .59 มาก 4.47 .50 มาก 4.47 .50 มาก 

 

  จากตารางที่ 61 แสดงว่าผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์ของตัวชี้วัดและมาตรการ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ในกลยุทธ์ที่ 7 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  
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  ตัวชี้วัด ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนและพัฒนาระบบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้

เข้าประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ และปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา อยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.53) ด้าน

ความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในการน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ และ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 

พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

      โครงการและกิจกรรม ด้านความเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันทบทวนและพัฒนาระบบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) ด้านความเป็นไปได้ ได้แก่ ข้อที่ 1 จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันทบทวนและพัฒนาระบบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านความเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อที่ 2 จัด

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) 

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

    ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 

         ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

     1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการน ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ไปใช้ โดยแผนปฏิบัติการต้อง

ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ  

     2. ควรมีหรือบอกเงื่อนไขส าคัญก ากับไว้ด้วยว่า จะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างเพ่ือการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านี้ ทั้งในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยและสถานศึกษาอ่ืน  

     3. ควรมีกระบวนการนิเทศภายในที่เป็นระบบและชัดเจน เพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นนี้ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

วัตถุประสงค์เฉพาะ1) เพ่ือศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) 

เพ่ือพัฒนา กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3) เพ่ือทดลองใช้กลยุทธ์

การบริหาร งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4) เพ่ือประเมินกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 การศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนด้วย

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการสัมมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) การทดลองใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้ในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี    
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ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

และการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การสนทนากลุ่มผู้ใช้กลยุทธ์ และใช้แบบสอบถามถามผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จากแบบสอบถาม   

  1.1 สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการควบคุมและติดตาม ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 

และด้านการน า ตามล าดับ 

1.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านการเมือง/

กฎหมาย รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ และด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 

  1.3 แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการวางแผน 

พบว่า 1) ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนงานด้านวิชาการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2) ก่อน

การวางแผนควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของงานวิชาการและของสถานศึกษา 3) 

ควรก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานด้านการบริหารงานให้ชัดเจน ด้านการจั ดองค์กร 

พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการด าเนินงาน

ในแต่ละงานหรือแต่ละโครงการในฝ่ายวิชาการ 2) ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 3) ควรจัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ให้เหมาะสมและ
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สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  ด้านการน า พบว่า 1) พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 2)ต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ และจูงใจให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3) การสั่งการและติดตามการสั่งการในการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานวิชาการตามสายการบังคับบัญชาต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  ด้านการ

ควบคุมและติดตาม พบว่า 1) ต้องมีเครื่องมือส าหรับการประเมินการด าเนินงานวิชาการที่มี

ประสิทธิภาพ 2) ควรร่วมกันวางแผนการติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 3) ควรก าหนดขอบข่ายและทีมงานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการ  ด้านการปรับปรุงและพัฒนา พบว่า 1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนิน 

การตรวจสอบผลการประเมินและร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 2) ต้องจัดการประชุมเพ่ือระดมสมองในการ

หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในงานวิชาการ 3) ต้องรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน

และผลการประเมินให้ถูกต้องและหลากหลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนางานในฝ่ายวิชาการ   

 2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิค 

SWOT สรุปได้ดังนี้ 

   2.1.1 สภาพแวดล้อมภายใน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน   

ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ/อุปกรณ์ พบว่า 

   อันดับความส าคัญของจุดแข็ง (Strengths) มีดังนี ้

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ภายนอกเข้าร่วมประชุมในสถานศึกษา 

2. ฝ่ายบริหารมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

3. วิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการเรียนการสอน และด้านสื่อการสอน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

4. ผู้บริหารมีการน าวิธีการบริหารแนวใหม่มาบูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงาน

วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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5. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมกจิกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี 

6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความมุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. วิทยาลัยมีการจัดท าระบบควบคุมงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

8. ครูผู้สอนมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านอ่ืนๆ ในสถานศึกษาที่นอกเหนือ 

จากงานวิชาการ 

9. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

10. ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการด าเนินงานวิชาการตามสายการ

บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

11. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร ปรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้

สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

12. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้

เป็นอย่างด ี

13. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

14. ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

15. วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร สถานที่ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

16. ครูปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

17. ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ในการ 

    อันดับความส าคัญของจุดอ่อน (Weaknesses) มีดังนี ้

1. ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกใน

การร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

2. วิทยาลัยขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดท าแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

4. งบประมาณในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงพอ 

5. ผู้บริหารขาดแนวทางที่ เหมาะสมที่ท าให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ

เป้าหมาย 
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6. วิทยาลัยก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/

โครงการ ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

7. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าแผนการด าเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม 

8. ผู้บริหารขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ 

9. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตใน

การสืบค้นข้อมูลและใช้งานด้านอื่น ๆ 

2.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม   

ด้านการเมือง/กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี พบว่า 

    อันดับความส าคัญของโอกาส (Opportunities) มีดังนี้ 

1. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอ้ือต่อการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีผลดีต่อ

การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

4. สังคมให้การยอมรับและมีการพ่ึงพาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ

สังคม ด้วยการรับบริการวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพและการช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย 

5. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเป็น

อย่างด ี

6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท าให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

7. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ 
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9. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

10. บทบาทด้านการอาชีวศึกษาที่ปรากฏในสังคม เช่น การเรียนการสอนสาย

วิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 

11. ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของการจัดการ

อาชีวศึกษา 

12. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพ่ือน า 

มาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

   อันดับความส าคัญของอุปสรรค (Threats) มีดังนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณให้กับ

สถานศึกษาไม่เพียงพอ 

4. ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญ

มากกว่าสายอาชีพ 

5. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

6. สถานประกอบการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว จึงจัดการศึกษาเพ่ือผลิต

บุคลากรเอง ก าหนดอัตราค่าจ้างเอง และรับเข้าท างานในสถานประกอบการ เพ่ือตอบสนองการขาด

แคลนอัตราก าลังคน 

7. ผู้เรียนนิยมเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายวิชาชีพอย่าง

เดียวกันซึ่งมีก าลังคน ทรัพยากร และสถานที่เพียงพอกว่า 

   2.2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   สรุปได้

ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ : “งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”  

พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 3) ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) พัฒนาระบบ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  5) ปรับปรุง

และพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ มี 5 ข้อ ได้แก่ 1) แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 2) งานวิชาการมี

การพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 3) ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 4) ระบบการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 5) การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ  

  กลยุทธ์ มี 7 กลยุทธ์  ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วม มี 5 ตัวชี้วัด 3 โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 5 ตัวชี้วัด 4 โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก มี 6 ตัวชี้วัด 6 โครงการ/

กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐาน 

สากล มี 5 ตัวชี้วัด 3 โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิด การ

คิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต  มี 8 ตัวชี้วัด 3 โครงการ/กิจกรรม  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและ

กลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม มี 4 ตัวชี้วัด 5 โครงการ/

กิจกรรม  กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ/กิจกรรม 
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  3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

     3.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน หลังการใช้กลยุทธ์ การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  3.2 ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังการใช้กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สูง

กว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้กลยุทธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย หลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ผลการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

  3.1 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ของกลยุทธ์มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด   

  3.2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ

เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  

  3.3 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 7 กลยุทธ์ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไป
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ได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด   

  3.4 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด และโครงการ/

กิจกรรม ของแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด 

  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้อง และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจรรม มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

      จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่น าเสนอ

ข้างต้น ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  

 การศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

  จากผลการศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการควบคุมและติดตาม ด้านการปรับปรุง

และพัฒนา และด้านการน า  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่  ด้านการเมือง/กฎหมาย รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ และด้านครูผู้สอน ที่ผลการวิจัย

เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูผ  ้สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเห็นความ 
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ส าคัญของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมและความส าคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

งานวิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องสนใจและ

รับผิดชอบในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2555: 

1-2) และ ทัศนี วงศ์ยืน (ม.ป.ป.: 11-12) ที่กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาหรือสถาบัน 

การศึกษาส่วนงานด้านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่น

เท่านั้น ผู้บริหารการศึกษาจะต้องสนใจและรับผิดชอบในความเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็น

อันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียนในด้านวิชาการ ไม่ว่า

สถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ   

ซึ่งการบริหารงานวิชาการ มีความส าคัญต่อสถานศึกษาต่อผู้บริหาร และครูผู้สอน คือ ท าให้สถานศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ท าให้ผู้บริหารตระหนักเห็นความส าคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา เพราะความส าเร็จ

ของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบว่า สภาพที่พึงประสงค์มี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จุดอ่อนคือการประเมินผล   

จุดแข็งคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐาน

การเรียนรู้ โอกาสคือสภาพเทคโนโลยีและภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่พบว่า ด้านการวางแผน ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนงานด้านวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้านการจัดองค์กร การบริหารงานวิชาการควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละโครงการในฝ่าย

วิชาการ ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้าน

การน า ควร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  ต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ 

และจูงใจให้บุคลากรที่เก่ียวข้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย ด้านการควบคุมและติดตาม ต้องมีเครื่องมือ

ส าหรับการประเมินการด าเนินงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ควรร่วมกันวางแผนการติดตามและ

ประเมินการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านการปรับปรุงและพัฒนา ควร
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แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนิน การตรวจสอบผลการประเมินและร่วมกันปรับปรุง

แก้ไข ต้องจัดการประชุมเพ่ือระดมสมองในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในงาน

วิชาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมจะต้องยึดหลักกระบวนการบริหารที่ชัดเจน มีขั้นตอน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 13 – 14) และ จันทรานี สงวนนาม (2551: 

34-39) ที่กล่าวว่า กระบวนการบริหาร เป็นการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ในกิจกรรมการบริหาร

เพ่ือให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่บริหาร 4 ประการ ได้แก่ 

การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  

หน้าที่ในการบริหาร 4 ประการดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อมีการวางแผนแล้ว

ก็จะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่าให้ใครท าหน้าที่อะไรบ้าง แล้วขั้นต่อไปจึงมีการสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามแผน และมีการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กูริค 

และ อูวิค (Gulick and Urwick, 1973: 13); โบวี่ (Bovee, 1993: 5) และ คูนทซ์และโอ คอนเนลล์ 

(Koontz and O’Donnell, 2001: 9) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารประกอบด้วย การวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) การอ านวยการ/การสั่งการ (Direction) การ

ร่วมมือประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) และ การรายงาน (Reporting) 

 2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นส าคัญที่น ามา

อภิปรายผล ดังนี้ 

  ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ามีกลยุทธ์ 

7 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก กลยุทธ์ที่ 4 

เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
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และกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงกลยุทธ์ 

ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ  

อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ด าเนินการจัดท าอย่างเป็น

ระบบ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ก่อนการก าหนดทิศทางขององค์กร และ

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  นันทิยา หุตานุวัตรและ

ณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 41) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กร

ใช้กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตาม

ธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือ

สภาวะขององค์กรของตนเสียก่อน และยังต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง  

และสอดคล้องกับแนวคิดของ จารุณี ไกรแก้ว (2557 : 2) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ไว้ว่า ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน คือ1) การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือ 

วิเคราะห์ SWOT 2) การก าหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 3) การวิเคราะห์

ถึงประเด็นที่ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็นกลยุทธ์)  4) การก าหนดเป้าหมายส าหรับแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ์ (เป้าประสงค์) 5) การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย) 6) การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท าให้บรรลุเป้าประสงค์  (กลยุทธ์) นอกจากนี้  

กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นที่มีกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร และการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิคม เหลี่ยมจุ้ย 

(2557) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการ

อาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  พบว่า กลยุทธ์การ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ

มาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลที่ทันสมัย 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารสู่การเปลี่ยนแปลง 3) เสริมสร้าง

กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมและใช้ระบบเครือข่าย 4) ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและ

ประเมินผลเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ  พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง 6) ยกระดับการจัดระบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนโดย
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ใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 7) เพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารจัดการด้าน ICT งานวิจัย และนวัตกรรม

เพ่ือการศึกษาและสู่เชิงพาณิชย์ 

 จากเป้าประสงค์ จ านวน 5 ข้อ และกลยุทธ์ จ านวน 7 กลยุทธ์ ที่พบจากการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถน ากลยุทธ์มาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 

  กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม

การจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือฉกฉวยโอกาส 

(WO) กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ปัญหาการวางแผนบริหารงานวิชาการที่ขาดการมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลไม่

ทันสมัย ซึ่งการวางแผนเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญประการแรกในการด าเนินงานวิชาการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 13 – 14) และ ธงชัย สันติวงษ์ (2549: 157-

182) ที่กล่าวว่า การวางแผนจะเป็นวิธีการบริหารองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนเป็นการเตรียมการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ผู้ท างานได้เห็นและ

มีทางเลือกท างานที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ได้รับผลส าเร็จได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย 

สามารถลดการเสี่ยงภัยหรือขจัดการสูญเสียบางอย่างได้ เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ขององค์การในอนาคต และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้บริหารวางแผนองค์การเพ่ือเหตุผล         

3 ประการ คือ 1) เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคต 2) เพ่ือก าหนดงานที่จะต้องปฏิบัติให้

บรรลุเป้าหมาย และ 3) เพ่ือก าหนดทรัพยากรขององค์การ และเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ ดูบริน 

(Dubrin, 2010: 12-13) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องก าหนดเป้าหมาย

ขององค์การหรือหน่วยงานและวางแนวทางด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์การ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์การ

ด าเนินงาน และก าหนดมาตรการ รวมทั้งการก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน  และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ที่พบว่า กลยุทธ์การบริหารการประกัน

คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีจ านวน 12 กลยุทธ์   

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการวางแผนบริหารการประกันคุณภาพ

แบบมีส่วนร่วมและกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
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  กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 2 งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง

และกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือ     

ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) กลยุทธ์นี้ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาในการปรับปรุงและ

พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษ์ (2549: 157-182) ที่กล่าวว่า การจัดองค์การมีจุดประสงค์

คือ เพ่ือให้มีทางท างานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในแผน กระบวนการจัดองค์การเป็น

ขั้นตอนของการจัดเตรียมบุคลากร เตรียมต าแหน่งงาน และรวมกลุ่มงานเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้าง

เพ่ือให้ทุกฝ่ายน าเอาทรัพยากรมาปฏิบัติงานร่วมกันจนบรรลุในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552 : 4) ที่ได้วางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยได้ก าหนดขอบข่ายหรือโครงสร้างของงาน

วิชาการแบ่งออกเป็นแผนกและงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและห้องสมุด 5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และ 6) งานสื่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับแนวคิดของ โบวี่ (Bovee, 1993: 5) ที่กล่าวว่า 

การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการวางกรอบการท างานและจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงานในแต่ละ

หน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นทางการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การ กลยุทธ์การจัดองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส  เกตุไทย (2556) ที่ท าวิจัยเรื่อง

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือ

ตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการจัดองค์กร ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างการบริหารการ

จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มี

ความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก (ST) 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล (SO) 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต (SO) ซึ่ง

ทั้ง 3 กลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์บริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย เป็นการบริหารงานวิชาการด้านการน าเน้นที่ผู้เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ 
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สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 6) ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนว่า 

เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะของผ  ้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555: 19-20) ที่กล่าวว่า ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้อง

เรียนรู้ คือ 3R x 7C  3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics 

(ค ิด เลข เป็ น ) 7C ได้ แก่  Critical thinking & problem solving (ทั กษะด้ านการคิ ดอย่ างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวน

ทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ

ภ าว ะผู้ น า )  Communications, information & media literacy (ทั ก ษ ะด้ าน  ก ารสื่ อ ส า ร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวัฒน์ โคตรสมบัติ (2556) ที่กล่าวถึงสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาของประเทศจะต้องตระหนักและ

น าไปพิจารณาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา และ 

5) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ดังกล่าวจะ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า มีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการก าหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและครอบครัวในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 6) ขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ



303 

 

กัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ   

เพชริน สงค์ประเสริฐ (2554 : 192-197) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ

ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวทางการศึกษา 

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่

ชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนิชฌาน ไกรคุ้ม (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น พบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น 

มี 7 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ด้านเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร 2) กลยุทธ์

การสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้  ด้านความร่วมมือจากชุมชน และผู้ปกครอง 3) กลยุทธ์การจัด

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS 4) กลยุทธ์การจัดการชั้น

เรียน ด้านการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 5) กลยุทธ์การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  6) กลยุทธ์

การจัดการคุณภาพท้ังองค์กร และ 7) กลยุทธ์การจัดการแหล่งเรียนรู้    

 กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา

ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์เชิงรุก

เพ่ือฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) กลยุทธ์เป็นการบริหารงานวิชาการด้านการควบคุม

และติดตาม ช่วยพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วม เพราะหลักการบริหารปัจจัยส าคัญจะต้องมีการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ

ทัศนี วงศ์ยืน (ม.ป.ป.: 11-12) ที่กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา 

ดังนั้นสถานศึกษาควรมีหลักการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 1) สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหาร 

งานวิชาการที่ชัดเจน 2) สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของงานวิชาการได้แก่ การ

พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการ

จัดประเมินผลการเรียนการสอน 3) สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) สถานศึกษาต้องมี
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กลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการจะได้มี

ทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกัน  5) สถานศึกษาต้องมีการประเมิน

ติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ  และน าผลที่ได้มาปรับปรุง

วางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6) สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมี

อิสระคล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน  7) สถานศึกษาต้องมีเครือข่าย

การประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของ

สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วรนารถ  แสงมณี (2553: 10-1) ที่

กล่าวว่า องค์การทุกองค์การจ าเป็นต้องมี กระบวนการจัดการ (Management Process) โดยผู้บริหารจะ

แสดงบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจเรียกว่า “หน้าที่ด้านการจัดการ” (Management 

Function) ประกอบด้วย 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดรูปองค์การ (Organizing) 

การอ านวยการหรือการน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ของ ไพชยนต์  ศรีม่วง (2555: 229-330) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า กลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มี     

9 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติของทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและต่อเนื่อง และ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ จักรภพ  เนวะมาตย์ (2558) ที่ได้พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ กลยุทธ์

ด้านการติดตามและประเมินผลเป็นกลยุทธ์ที่ 7 คือ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

 กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 7 

เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) กลยุทธ์นี้จะเร่งรัดช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการ

น าผลการติดตามและประเมินผลด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาปรับปรุง

และพัฒนา เพ่ือการวางแผนการบริหารงานวิชาการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นวงจรของการบริหารงานที่มี
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คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดมมิ่ง (Deming, 1995) ที่ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ 

PDCA หรือ Deming Cycle มาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของ

พนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถน ามาใช้ได้กับการบริหารทุกกิจกรรม ขั้นตอนการ

บริหารงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าหรือการวางแผน (Plan) 1) ก าหนด

วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายของการบริหารองค์กร 2) ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุหรือให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 3) ก าหนดวิธีด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4) ก าหนด

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 1) ด าเนินการ

ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 2) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานตามแผน 3) ด าเนินการตาม

ระยะเวลาและงบประมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลตามแผน (Check) 1) ก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินให้เหมาะสม 2) ตรวจสอบว่า

การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 3) ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้อยู่บนเกณฑ์มาตรฐาน

หรือไม่ 4) ตรวจสอบผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง

แก้ไข (Act) 1) หากการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ให้หาทางปรับปรุงแก้ไข 2) ระดมสมองเพ่ือ

หาทางแก้ไขปัญหาที่พบและหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 3) น าผลจากการระดมสมองเสนอฝ่าย

บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับวางแผนครั้งต่อไป และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ  

สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 19-20 ที่กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย   

1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็น

ขั้นตอนของการวางแผนส าคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ 

2) การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการวางแผนด าเนินงานและ

การน าแผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ และ 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation 

and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม งานทั้ง 3 ขั้นตอนจะเป็นกระบวนที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและ

พัฒนาผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา (2551) ที่ได้ท าการวิจัย

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

อาชีวศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย  3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา     

2) กลยุทธ์การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา และ 3) กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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โดยวงจร  P-D-C-A  มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) 2) การด าเนินงาน (Do) 3) การ

ประเมินผล (Check) 4) การปรับปรุง (Act) 

 3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     3.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน หลังการใช้กลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ก่อน

หน้าที่จะน ากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้มาใช้ในสถานศึกษา ยังไม่มีกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมที่เป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอน หรือเป็นระบบที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนส่วน

ใหญ่ยังขาดความตระหนัก และให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม การบริหาร

หรือการด าเนินงานวิชาการไม่มีกลยุทธ์การบริหารที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เมื่อมีการบริหารงานวิชาการ

ตามกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่

พัฒนาขึ้น จึงท าให้ผลการสอบถามความคิดเห็นหลังการใช้กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยที่สูงอยู่ในระดับมาก และ

ที่ส าคัญกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็น

ขั้นตอนและเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ที่กล่าวถึง

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญตามวงจรการวางแผน  7 ขั้นตอน 

คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่มและการตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic 

Process) ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติขององค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Identifying Organization 

Mandate, Mission, Vision and Values) ขั้นที่  3  การประเมินสถานการณ์  (Assessing the 

Organization’s Situation) ขั้นที่ 4 การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ (Identifying the 

Strategic Issues and Strategic Alternatives) ขั้นที่  5 การเขียนแผนกลยุทธ์ (Writing the Strategic 

Plan) ขั้นที่ 6 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( Implementing the Strategic Plan) ขั้นที่ 7 การ

ก ากับติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan) และกลยุทธ์

ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด าเนินงานของทุก

ฝ่าย การพัฒนากลยุทธ์เกิดจากการระดมสมองเพ่ือกลั่นกรองแนวทางที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ เรวัตร์ 
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ชาตรีวิศิษฎ์ และคนอ่ืน ๆ (2553: 21) ที่กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ คือ สิ่งที่ไม่ใช่วิธีการตามธรรมดา มีการใช้

ความคิดเพ่ือกลั่นกรองแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกประเภทให้กลับเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ใดได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง (2550) ที่ท าวิจัยเรื่อง    

กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ส่วนประสิทธิผลของกลยุทธ์สะท้อนการพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม

และรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 

ด้านความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก อันดับสองคือ ด้านความสามารถในการผลิต และอันดับ

สามคือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา       

      3.2 ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังการใช้กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สูง

กว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้กลยุทธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย หลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การน ากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ท าให้มีความรู้และทักษะ

ในด้านต่าง ๆ ตามต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวัฒน์ โคตรสมบัติ (2556) ที่กล่าวถึงสมรรถนะที่ส าคัญ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา และ 5) ความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิดของ พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554 : 10) และสะคราญ วิเศษสมบัติ 

(2558) ทีไ่ด้กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียนเป็นความสามารถตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนเก่ง และ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน

การด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง และเป็นคนดี ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มี

ทักษะทางสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการท างานและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

รวมทั้งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 6) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกระบวน 

การพัฒนาผู้ เรียนโดยมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
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อย่างมีความสุข  โดยผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อินดา แตงอ่อน 

(2553) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และ

สถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพของ

ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม พบว่า มีผลการประเมินด้าน

ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากและมาก

ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นประเด็นเนื้อหาเพ่ือการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความครอบคลุม และมีองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมที่สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการ

จัดองค์กร ด้านการน า ด้านการควบคุมและติดตาม และด้านการปรับปรุงและพัฒนา และการพัฒนา

กลยุทธ์ครั้งนี้ มีขั้นตอนกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความสอดคล้องของขั้นตอนการ

พัฒนา และแต่ละขั้นตอนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา ได้แก่ ขั้นตอนที่  1 

ศึกษาสภาพ แนวทาง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีการวิเคราะห์สภาพ 

แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และการยกร่างกลยุทธ์โดยผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์  รวมทั้งการตรวจสอบกลยุทธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารการวิจัยและการพัฒนากลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กลยุทธ์
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ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยการ

สนทนากลุ่มกับผู้ที่จะน ากลยุทธ์ไปใช้ และสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคิดของ นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 42-44) ที่กล่าวว่า กระบวนการหรือ

ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์มีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้นคือ กระบวนการสร้างกลยุทธ์    

4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดภารกิจ  การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กร การก าหนดวัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ จากกระบวนการขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์อย่าง

เป็นระบบดังกล่าว  ท าให้ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่พัฒนาขึ้น  มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ระดับมาก

และมากที่สุด  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ

บริหารวิชาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า กลยุทธ์มีความเหมาะสมและมีความ

เป็นไปได้ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สงวน หอกค า (2556) ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การ

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ส่วน

ใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ในระดับมาก 

และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริมนต์ นฤมลสิริ 

(2555) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่า ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ควรจัดปฐมนิเทศครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือการร่วมมือกันพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนตามกลยุทธ์ดังกล่าว 

  1.2 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์  ให้

เหมาะสมและเพียงพอ 
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                1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือหา

แหล่งการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

  1.4 จากผลการวิจัยและทดลองใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นพบว่า คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นและ

ผู้เรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรน ากลยุทธ์นี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

  1.5 กลยุทธ์หลักท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยควรจะต้องวางแผนเชิงรุกในการ

น าไปปฏิบัติคือ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์  

ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และ  

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน   

  1.6 กลยุทธ์ที่วิทยาลัยควรน าไปปฏิบัติได้ทันทีคือ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียน

ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน

การคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

     1.7 ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลเชิงลึก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แบบสอบถาม 

สภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

*************************************************************************** 

ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน  

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

2. การสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม จะสอบถามในด้านการวางแผน 

การจัดองค์กร การน า การควบคุมและติดตาม และการปรับปรุงและพัฒนา ในภารกิจด้านการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

3. การสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม จะสอบถาม ด้าน

ผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง/

กฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ในภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

4. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 

  

                                ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. อายุ 

         ต่ ากว่า  30  ปี 

          30 - 39  ปี     

        40 - 49  ปี 

        50  ปี  ขึ้นไป 

 3. วุฒิการศึกษา 

          ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

 4. ต าแหน่ง    

          ผู้บริหารสถานศึกษา       

        ครูผู้สอน 

 5. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

          10 - 19  ปี     

        20 - 29  ปี 

        30  ปี  ขึ้นไป  
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับของสภาพการด าเนินงาน ที่ตรงกับความคิดเห็น  

             และสภาพความเป็นจริงของการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยเกษตรและ 

             เทคโนโลยีสุโขทัย ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่  
 

สภาพของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านการวางแผน (Planning)      

1. มีการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพจริงที่มีประโยชน์ในการ

วางแผนด้านการบริหารงานวิชาการ................................ 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานด้าน

การบริหารงานวิชาการอย่างเหมาะสม ชัดเจน................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีการเสนอวิเคราะห์ และเลือกทางเลือกซึ่งเป็นกล

ยุทธ์การบริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย........................................................................ 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

4.  มีการก าหนดรายละเอียดแผนงานด้านการจัดสรร

ทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเหมาะสม.................................................................  

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

5. มีการประเมินและปรับปรุงแผนด้านการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเป็นประจ า.................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านการจัดองค์กร (Organizing)      

6. โครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเอ้ือ

ต่อการบริหารงาน............................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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สภาพของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

7. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายละเอียดของ

งานกับเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อก าหนดงาน 

ให้ครอบคลุม.................................................................. . 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. ก าหนดงานและกิจกรรมที่ต้องกระท าเพ่ือ

ความส าเร็จของเป้าหมายด้านการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม................ 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

9. จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษาได้

เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

10. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย.............................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านการน า (Leading)      

11. มกีารตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน

ในการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

12. มีการสั่งการและติดตามการสั่งการในการ

ด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการตามสายการ

บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อย่างชัดเจน......................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

13. มีการจูงใจให้บุคลากรด าเนินงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง...... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

14. มีการบริหารงานบุคลากรด้านงานวิชาการของ

สถานศึกษาได้เหมาะสม ท าให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพใน

การด าเนินงาน.................................................................  

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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สภาพของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

15. มีการประสานงานและการสื่อสารที่ช่วยให้การ

ด าเนินงานด้านงานวิชาการบรรลุเป้าหมายอย่างสะดวก

รวดเร็ว............................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ด้านการควบคุมและติดตาม (Controlling)      

16. มกีารก าหนดขอบข่ายและทีมงานการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและอย่างชัดเจน. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

17. มีเครื่องมือส าหรับการประเมินการด าเนินงาน

วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

18. มีการร่วมกันวางแผนการติดตามและประเมิน 

การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง...... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

19. มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานวิชาการ

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ....................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

20. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและร่วมกัน

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง............ ......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act)      

21. มีการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ

ตรวจสอบผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

22. มีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา.............. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

23. มีการประชุมระดมสมองเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

24. ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง........ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

           ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

            แบบมีส่วนรว่มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

                5    หมายถึง     ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด 

4    หมายถึง     ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก 

3    หมายถึง     ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง     ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อย 

1    หมายถึง     ปัจจัยที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านผู้บริหาร      

1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง....................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ

บุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี............................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

4. ผู้บริหารมีศักยภาพและความสามารถในการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม…………………………….. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านครูผู้สอน      

5. ความเพียงพอ และหลากหลายสาขาวิชาของบุคลากร

ที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน........................................ 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

6. ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการด าเนินงานด้าน

วิชาการในสถานศึกษา..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

7. ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานด้านงาน

วิชาการท่ีได้รับมอบหมาย................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. ครูผู้สอนมีความตระหนักในความส าคัญของการ

ด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา.................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. ครูผู้สอนมีความสนใจ ให้ค าปรึกษา และดูแลนักเรียน 

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด...................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านงบประมาณ      

10. สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณ

ส าหรับงานวิชาการอย่างเป็นระบบ................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

11. ความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณท่ี

สถานศึกษาจัดให้ในการบริหารงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วม........................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

12. ความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณส าหรับ

โครงการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านงานวิชาการที่

สถานศึกษาจัดให้............................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

13. ความมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา........................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์      

14. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ และ

เครื่องมือต่าง ๆ ในสถานศึกษา เพื่อการบริหาร 

งานวิชาการ..................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

15. ความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ส าหรับการบริหารการด าเนินงานวิชาการ....................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

16. ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูลในสถานศึกษา 

เพ่ือการบริหารงานวิชาการ............................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

17. ความพร้อมของวัสดุฝึกส าหรับนักเรียน นักศึกษา.... ......... ......... ......... ......... ......... 

18. ความพร้อมของครุภัณฑ์เพ่ือการฝึกปฏิบัติงานของ

นักเรียน นักศึกษา........................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านเศรษฐกิจ      

19. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในสังคมและชุมชนท าให้มี

สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน เอ้ือต่อการส่งนักเรียน

นักศึกษาอาชีวศึกษาออกฝึกงาน..................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

20. ความเพียงพอของงบประมาณที่รัฐบาลและ

สถานศึกษาจัดสรรให้กับการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา.................................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

21. เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอ้ือต่อ

การบริหารงานวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ......................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

ด้านสังคม      

22. ลักษณะชุมชนและอาชีพของคนในชุมชน ส่งเสริม

ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา.......................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

23. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา........................................................   

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

24. ความช่วยเหลือขององค์กรในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่มีต่อการจัดการอาชีวศึกษา........................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

25. การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวศึกษา........................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

26. ภาพพจน์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่

ปรากฏตามสื่อต่างๆ......................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านการเมือง/กฎหมาย      

27. นโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอนด้านอาชีวศึกษา........................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

28. นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่เอ้ือต่อการ

บริหารงานวิชาการด้านการจัดอาชีวศึกษา ..................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

29. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา.................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

30. ลักษณะการด าเนินการทางการเมืองท้องถิ่นที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

31. กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา.... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ด้านเทคโนโลยี      

32. ความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

คิดค้นได้ใหม่ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในด้าน 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา............................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ 

ระดับของสภาพการด าเนินงาน 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

33. ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้

เทคโนโลยียุคใหม่เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา...................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

34. ความเหมาะสมของระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม่

ทางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใน

สถานศึกษา...................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

35. การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเทคโนโลยี 

และระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
 

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

*****************************************************************************  
 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.944 และตอนที่ 3 เท่ากับ 0.965 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ............................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1. ชื่อ – นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................  

 2. ต าแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่.............................................................................................. 

 3. หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................  

 4. หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................................... 

 5. สัมภาษณ์วันที่..............เดอืน.............................พ.ศ.................................................  

     เริ่มสัมภาษณ์เวลา........................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา.........................น. 
 

ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 

   แนวทางในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 5 ประเด็นต่อไปนี้

ควรเป็นอย่างไร 

  ประเด็นที่ 1 ด้านการวางแผน (Planning) ควรมีการวางแผนการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะอย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

  ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ควรมีการจัดองค์กรเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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  ประเด็นที่ 3 ด้านการน า (Leading) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ควรด าเนินการในด้านการน าอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

  ประเด็นที่ 4 ด้านการควบคุมและติดตาม (Controlling) การบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรด าเนินการในด้านการควบคุมและติดตามอย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......... 

 

  ประเด็นที่ 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรด าเนินการในด้านการปรับปรุงและพัฒนา อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 

  ประเด็นที่ 6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 

 

      ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

*******************************************************************  
ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะสอบถาม  ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการ
สอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนใน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 
  

                                                      ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

 

 

นายไชยา  ประพันธ์ศริ ิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

           ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. วุฒิการศึกษา 

         ปริญญาตรี     

        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

 2. ต าแหน่ง    

         ผู้บริหารสถานศึกษา       

        ครูผู้สอน 

 3. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 19  ปี     

        20 - 29  ปี 

        30  ปี  ขึ้นไป  
 

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

            ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

            การอาชีวศึกษา 

            ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามว่า มีระดับความคิดเห็น

มากน้อยเพียงใด โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็น โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 

  5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 

 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ มาก 

 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ น้อย 

 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ น้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ด้านองค์ประกอบของกลยุทธ์      

1. วิสัยทัศน์มีความเหมาะสม และครอบคลุมประเด็น

การบริหาร สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้............... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ

ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการท่ีน ามาใช้ใน

สถานศึกษาครั้งนี้............................................................. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

3. บุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจพันธกิจของ

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่

พัฒนาขึ้น......................................................................... 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

4. พันธกิจของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีความเหมาะสม สามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง..................................................................... 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

5. บุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจและให้

ความส าคัญกับเป้าประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น................................... 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

 

 

………. 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

     

6. มีแผนงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม…... .......... .......... .......... .......... .......... 

7. ระดับคุณภาพของแผนการบริหารวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วม………………………………………………………. 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

8. จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถานศึกษา.……………………………….……. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

9. จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน.............. 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

10. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายนอกที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันวางแผน............. 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

11. ระดับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

12. ระดับความเหมาะสมของกลไกการบริหารงานงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

13. ระดับความเหมาะสมของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่

ในการด าเนินงานวิชาการ................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

14. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่

ในการด าเนินงานวิชาการ................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

15. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่องบประมาณ

ที่ได้รับ.............................................................................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ

เรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

     

16. ระดับคุณภาพของผู้เรียนทางด้านวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ…………………………………....................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

.......... 

17. ระดับคุณภาพของแผนการด าเนินงานความร่วมมือ

กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา.................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

18. ระดับคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษา

ร่วมกับเครือข่ายจัดท า..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

19. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาดูงาน............ ......... ......... ......... ......... ......... 

20. ระดับความส าเร็จของการจัดให้สถานประกอบการ 

และหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอน................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

21. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียน

การสอน........................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 

     

22. ระดับความรู้และความ สามารถของผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

23. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการท ารายงาน

และการน าเสนอผลงาน................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

24. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูล

และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

25. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิดค านวณและการน าเสนอ

ผลงาน.............................................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

26. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการพูด การเขียน และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด 

การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

     

27. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ………………………………………………………….... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

28. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ…. ......... ......... ......... ......... ......... 

29. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิง

สร้างสรรค…์……………………………………………………………. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

30. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา… ......... ......... ......... ......... ......... 

31. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการคิดและการใช้ทักษะชีวิต…………………………....... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

32. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการวางแผน 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน…………………………………………….. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

33. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการท างานเป็นทีม. ......... ......... ......... ......... ......... 

34. ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้านจิตอาสาเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม…………………………………………………… 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

     

35. ระดับคุณภาพของระบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม……………………………… 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

36. ระดับคุณภาพของกลไกการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม............................. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

37. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม......................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

38. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม..... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

     

39. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมเพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์  

และท าการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา……………………….. 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

40. ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินการ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ผลการด าเนิน 

งานวิชาการ...................................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

41. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม................................................................. 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

42. ระดับความส าเร็จของการน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่........... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

              ............................................................................................................................. ............... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ   

และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

*****************************************************************************  

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

41 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่ากับ 0.969 
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แบบประเมินตนเองของผู้เรียน 

เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

****************************************************************** 

 

ค าชี้แจง 

  1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินตนเอง   

ตอนที่  2  คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. การประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประเมินในด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ  ด้านความสามารถในการสื่อสาร  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ด้านการคิดและ

แก้ปัญหา  และด้านการใช้ทักษะชีวิต 

3. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมิได้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ปวช. 

          ปวส.     
 

 

ตอนที่ 2  ประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ค าชี้แจง 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่

เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยมีระดับความคิดเห็นตามความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง     มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง    มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 

1 หมายถึง   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 



355 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรมของผู้เรียน 

มาก

ที่สุด 

5 

 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ        

1. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับการเรียน และ

การฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพ่ือน………………………………… 

2. มีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละรายวิชา............................... 

3. มีความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี

การศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ประสบ

ความส าเร็จ.......................................................... ............ 

4. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน.....................................  

5. มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ................................................................. 

6. มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา.............................................................. 

7. มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนโดย

ไม่มีในต าราหรือเอกสารที่ศึกษาในห้องเรียน.......................  

8. ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการได้ออกไปศึกษา

ดูงานภายนอกสถานศึกษา..................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

……… 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร      

9. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้องเพื่อ

การสื่อสาร…………………………………………………………………… 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 
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รายการ 

ระดับพฤติกรรมของผู้เรียน 

มาก

ที่สุด 

5 

 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

10. ความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และ        

การโน้มน้าวผู้อ่ืน................................................................... 

11. ความสามารถในการเขียน และการท ารายงาน.................. 

12. ความสามารถในการน าเสนอผลงาน……………………………. 

13. การส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในการสื่อสาร........... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      

14. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้…… 

15. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพิมพ์งาน การคิดค านวณ  

     และการน าเสนอผลงานได้………………………………………. 

16. มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้......... 

17. สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

......... 

......... 

......... 

ด้านการคิดและแก้ปัญหา        

18. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.. 

19. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ.................. 

20. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์.......... 

21. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา.................. 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

ด้านการใช้ทักษะชีวิต      

22. ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของ 

     สถานศึกษา…………………………………………………………… 

23. สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ 

     และกาลเทศะ………………………………………………………… 

24. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามก าหนดโดย 

     ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน……………….. 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

***************************************************************************** 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เท่ากับ 0.948 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

*******************************************************************  
 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้วยกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้วยกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ข้อมูลที่ท่านตอบจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนากลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือ

สถานศึกษาของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   

         ชาย   

         หญิง 

 2. ระดับการศึกษา 

         ปวช. 

          ปวส.     
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงาน 

            วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

            สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค าชี้แจง 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน

วิชาการด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์ระดับความ

พึงพอใจ ดังนี้ 

5 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

1 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1. มีความพึงพอใจที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้

เองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูเป็นที่ปรึกษา....... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

2. มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงที่

หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา............... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

3. มีความพึงพอใจและมีความสุขที่ได้รับการส่งเสริมในการ

ท างานร่วมกันเป็นทีม....................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 

4. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่

หลากหลาย....................................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

5. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข……………………………………………… ......... ......... ......... ......... ......... 

6. มีความพึงพอใจที่ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกันจากการได้ศึกษาประสบการณ์ตรงจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย............................................................... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

7. มีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้............................................................ 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

8. มีความพึงพอใจที่สถานประกอบการหรือชุมชนที่

เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้......................................................................... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

9. มีความพึงพอใจกับความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบ  

    ต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสารด้วย 

    ภาษาต่างประเทศ............................................................ 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

 

 

......... 

10. มีความพึงพอใจกับการมีโอกาสได้เรียนรู้และได้รับ 

     ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและชุมชน...... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์การ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร  

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

***************************************************************************** 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 1 0 1 1 1 5 0.80 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.912 
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แบบประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

****************************************************************************** 

ค าชี้แจง 

1. จุดมุ่งหมายของการใช้แบบประเมินนี้เพ่ือประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน  4  ด้าน ได้แก่  ด้านความสอดคล้อง  ด้านความ

เหมาะสม  ด้านความเป็นไปได้  และด้านความเป็นประโยชน์ 
2. แบบประเมินนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1  การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์ 

ตอนที่ 2  การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 

  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ 

3. การประเมินคุณภาพของกลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 4. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริง 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ฯต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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นิยามค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องในการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 1. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม   

ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจ 

ร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมประคับประคอง ร่วมควบคุมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งกระบวนการบริหารประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน า 

(Leading) การควบคุมและติดตาม (Controlling) และการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีการเชิงรุก

หรือเทคนิควิธีที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการด าเนินการเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ

สถานศึกษา ซึ่งจะท าให้การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสบความส าเร็จ  โดย

องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ

โครงการ/กิจกรรม 

 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตของการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อความส าคัญในการก าหนดทิศทางของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 2.2 พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของหน้าที่หรือขอบเขตในการด าเนินงานเพ่ือการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 2.3 เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตจาก

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

โดยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
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 2.4 กลยุทธ์ (Strategies) หมายถึง วิธีการเชิงรุกที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดี

ที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นวิธีการที่

สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

 2.5 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบที่แสดง

ถึงลักษณะหรือปริมาณของการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงไร   

 2.6 โครงการ/กิจกรรม (Project/Activity) หมายถึง แผนงานย่อย แผนการด าเนินงานที่

จะน าไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์  

 3. การประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Congruity) ด้านความเหมาะสม 

(Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ซึ่งแต่ละด้านมี

ความหมาย ดังนี้ 

   3.1 ความสอดคล้อง หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

 3.2 ความเหมาะสม หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีสุ โขทัย สั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพ 

แวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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   3.3 ความเป็นไปได้ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติบนพ้ืนฐาน

สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อม

ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

รว่มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     3.4 ด้านความเป็นประโยชน์ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายของ

องค์กร กับผู้เรียน กับผู้ปกครอง กับสถานศึกษา และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังการน ารูปแบบไปใช้

จริงในสถานศึกษา 

 4. คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่ก าหนดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยคุณภาพด้านความรู้ทางวิชาการ

และทักษะวิชาชีพ ด้านความสามารถในการสื่อสาร  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ด้านการ

คิดและแก้ปัญหา และด้านการใช้ทักษะชีวิต 

 5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 6. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ(ครู) ใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 7. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของกลยุทธ์ในเอกสารประกอบการประเมินกลยุทธ์ทีแ่นบมา  

                และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

                ซึ่งคะแนนในช่อง มีความหมายดังนี้ 
 

 5 หมายถึง   มีความสอดคล้องมากที่สุด  

 4 หมายถึง   มีความสอดคล้องมาก   

 3 หมายถึง   มีความสอดคล้องปานกลาง  

 2 หมายถึง   มีความสอดคล้องน้อย  

 1 หมายถึง   มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

  

ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีความสอดคล้องกัน      

2 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์      

3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับพันธกิจ      

4 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์      

5 ตัวชี้วัดสามารถวัดได้สอดคล้องกับกลยุทธ์       

6 โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และตัวชี้วัด      

 

ตอนที่ 2   การประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์   

                พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 

ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

              เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในช่องรายการ และท า  

              เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์   

              ตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งคะแนนในช่อง มีความหมายดังนี้    
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 5   หมายถึง    มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์มากที่สุด  

 4   หมายถึง    มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์มาก   

3   หมายถึง    มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์ปานกลาง  

 2   หมายถึง    มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์น้อย  

 1   หมายถึง    มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 2.1  ประเมินวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

วิสัยทัศน์    

งานวิชาการของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

               

พันธกิจ                

1. ส่งเสริมการจัดท า

แผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

               

2. พัฒนาโครงสร้างการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วน 

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

               

3. ส่งเสริมการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. พัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

               

5. ปรับปรุงและพัฒนาผล

การด าเนินงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

               

เป้าประสงค์    

1. แผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

คุณภาพ มีความเป็นระบบ 

และเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย 

               

2. งานวิชาการมีการพัฒนา

โครงสร้างการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสม

และเป็นไปตามนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ผู้เรียนมีความรู้ทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพ

ตามหลักสูตร  

มีความสามารถในการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 

การคิดและการแก้ปัญหา 

และการใช้ทักษะชีวิต   

               

4. ระบบการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

ความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

               

5. การปรับปรุงและพัฒนา

ผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ด าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความเป็นระบบ 

               

กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมการจัดท า 

แผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม    
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

กลยุทธ์    

2. พัฒนาโครงสร้างและ

กลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

               

3. สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการจัดการเรียนการ

สอนกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา    

               

4. เสริมสร้างความสามารถ 

ของผู้เรียน ในการสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี     

               

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ 

สามารถในการคิด การคิด

แก้ปัญหา และ ใช้ทักษะ

ชีวิต    

               

6. พัฒนาระบบและกลไก

การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วม    

               

7. เร่งรัดให้มีการปรับปรุง 

และพัฒนาผลการ 

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน                    
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ตอนที่ 2.2 ประเมินตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม   
 

เป้าประสงค์ที่ 1 แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มี 

                     ความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม    
 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด                

1. มีแผนงานการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

               

2. ระดับคุณภาพของ

แผนการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

               

3. จ านวนแผนงาน/โครงการ

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

               

4. จ านวนแผนงาน/โครงการ

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษากับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอก 

               

5. ร้อยละของบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายนอกที่ให้ความร่วมมือใน

การร่วมกันวางแผน 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

โครงการ/กิจกรรม    

1. โครงการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

               

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

               

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

การวางแผน การด าเนินการ 

และการประเมินผล 

               

 

เป้าประสงค์ที่ 2  งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและ 

                      เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

                ผู้เรียน 
 

 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    

1. ระดับความเหมาะสมของ

โครงสร้างการบริหารงา

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ระดับความเหมาะสมของ

กลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

               

3. ระดับความเหมาะสมของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่

ในการด าเนินงานวิชาการ 

               

4. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่

ในการด าเนินงานวิชาการ 

               

5. ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ปฏิบัติงานต่องบประมาณ 

ที่ได้รับ 

               

โครงการ/กิจกรรม                

1. จัดประชุมฝ่ายวิชาการ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

โครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

               

2. ปรับปรุงและพัฒนาการ

ก าหนดกรอบภาระงานหรือ

บทบาทหน้าที่ของงาน 

ต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ 

               

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากร

ให้เหมาะสมกับกรอบภาระ

งานในหน้าที่ 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. จัดงบประมาณส าหรับ

การด าเนินงานในฝ่าย

วิชาการให้เหมาะสมตาม

ภาระงาน 

               

 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถ 

                    ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

                สถานศึกษา 

 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    

1. ระดับคุณภาพของผู้เรียน

ทางด้านวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

               

2. ระดับคุณภาพของแผน 

การด าเนินงานความร่วมมือ

กับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา 

               

3. ระดับคุณภาพหลักสูตร

ท้องถิ่นที่สถานศึกษาร่วมกับ

เครือข่ายจัด 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ระดับความส าเร็จของ

การจัดการศึกษาดูงาน 

               

5. ระดับความส าเร็จของ

การจัดสถานประกอบการ 

และหน่วยงานภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอน 

               

6. ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกต่อการ

เข้ามามสี่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน 

               

โครงการ/กิจกรรม                

1. ร่วมกันจัดการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพ

ตามหลักสูตรและสู่

มาตรฐานสากล 

               

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน

ความร่วมมือกับชุมชนและ

หน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

               

3. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น

ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา

และเครือข่าย 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. จัดการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาและ

ประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

               

5. จัดให้สถานประกอบการ 

และหน่วยงานภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอน 

               

6. ร่วมกันก าหนดวิธีการจูง

ใจเพ่ือให้สถานประกอบการ

และหน่วยงานภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอน 

               

 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 
 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    

1. ระดับความรู้และความ 

สามารถของผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่

ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท ารายงาน

และการน าเสนอผลงาน 

               

3. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการสืบคน้ข้อมูล

และรับ-ส่งข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต 

               

4. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิด

ค านวณ และการน าเสนอ

ผลงาน 

               

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการพูด การเขียน และ

ทักษะเกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

               

โครงการ/กิจกรรม    

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

               

 



382 

 

 
 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม

การฝึกอบรมผู้เรียนด้านการ

พูด และการเขียนที่ถูกต้อง

เพ่ือการสื่อสาร 

               

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้

มีทักษะเกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

               

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิด การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 
 

รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    

1. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

               

2. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 

               

3. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดเชิง

สร้างสรรค ์

               

4. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อโครงการฝึกอบรม

ด้านการคิดและการใช้

ทักษะชีวิต 

               

6. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการวางแผนการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

               

7. ระดับความสามารถของ

ผู้เรียนในการท างานเป็นทีม 

               

8. ระดับความส าเร็จของ

ผู้เรียนด้านจิตอาสาเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม 

               

โครงการ/กิจกรรม    

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด 

การแก้ปัญหา และการใช้

ทักษะชีวิต 

               

2. จัดท าโครงการฝึกอบรม

ผู้เรียนด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดเชิงระบบ

และคิดเชิงสร้างสรรค์ และ

การคิดแก้ปัญหา 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. จัดการฝึกอบรมผู้เรียนให้

มีทักษะเกี่ยวกับ

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

               

 

เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ  

                    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 
 

รายการ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    
1. ระดับคุณภาพของระบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

               

2. ระดับคุณภาพของกลไก
การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 

               

3. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบ 
มีส่วนร่วม 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม 

และประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

               

โครงการ/กิจกรรม    

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ทบทวนปรับปรุงระบบและ 

กลไกการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

               

2. เร่งสร้างความตระหนัก

ให้บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน

วิชาการเห็นความส าคัญของ

การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน 

               

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ติดตาม

และประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

               

4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 
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รายการ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

               

 

เป้าประสงค์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

                    คุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ  

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

               คุณภาพผู้เรียน 

 

รายการ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ตัวช้ีวัด    
1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าประชุมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการ
น าผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมมา
วิเคราะห์ และปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนา 

               

2. ระดับความเหมาะสมของ 
รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนา และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อระบบการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

ผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

               

4. ระดับความส าเร็จของ

การน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนา และเผยแพร่ 

               

โครงการ/กิจกรรม    

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนและพัฒนา

ระบบการปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

               

2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจใน

การน าผลการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมมา

วิเคราะห์และปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนา 
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รายการ 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ระดับ 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. จัดท ารูปแบบ วิธีการ

ขั้นตอนการด าเนินการ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

               

4. จัดให้มีการน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้ว

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 

               

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลยุทธ์ 

............................................................................. ...................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตารางที่ 1 ผลการวิพากษ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน 

               ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงาน 

               คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็น ก่อนวิพากษ์ ปรับหลังวิพากษ์ 

วิสัยทัศน์ งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสู่

มาตรฐานสากล 

งานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

   

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

2. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. พัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 

5. ปรับปรุงและแก้ไขผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

  เป้าประสงค์ 

 

1. แผนการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี

คุณภาพ มีความเป็นระบบ และเกิด

จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

1. แผนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มี

ความเป็นระบบ และเกิดจากการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย 

2. งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้าง

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. งานวิชาการมีการพัฒนาโครงสร้างการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เหมาะสมและ

เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร มี

ความสามารถในการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยี การคิดและการแก้ปัญหา 

และการใช้ทักษะชีวิต   

3. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะ

วิชาชีพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดและการ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต   

4. ระบบการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ระบบการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

5. การปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ 

5. การปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบ 
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ตารางที่ 2  ผลการวิพากษ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ของการบริหารงานวิชาการแบบ 

              มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 

ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม    

ส่งเสริมการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม    

ตัวชี้วัด 1.1 มีแผนงานการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

1.2 ระดับคุณภาพของแผนการบริหาร 

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1.3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของบุคลากรใสถานศึกษา 

1.4 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก 

1.5 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอกที่ให้ความ

ร่วมมือในการร่วมกันวางแผน 

1.1 มีแผนงานการบริหารงานวิชาการแบบ

มีส่วนร่วม 

1.2 ระดับคุณภาพของแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1.3 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 

1.4 จ านวนแผนงาน/โครงการที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก 

1.5 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายนอกที่ให้ความ

ร่วมมือในการร่วมกันวางแผน 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. โครงการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการ

วางแผน การด าเนินการ และการ

ประเมินผล 
 

1. โครงการจัดท าแผนการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผน 

การด าเนินการ และการประเมินผล 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างและกลไกกาบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 1. ระดับความเหมาะสมของโครงสร้าง

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ระดับความเหมาะสมของกลไกการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3. ระดับความเหมาะสมของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

4. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติต่อ

งบประมาณท่ีได้รับ 

1. ระดับความเหมาะสมของโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ระดับความเหมาะสมของกลไกการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

3. ระดับความเหมาะสมของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

4. ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานวิชาการ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติต่อ

งบประมาณท่ีได้รับ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. โครงการอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการก าหนดกรอบ

ภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ของงาน 

ต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ 

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากรให้เหมาะสม

กับกรอบภาระงานในหน้าที่ 

1. โครงการอบรมบุคลากรฝ่ายวิชาการเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการก าหนดกรอบ

ภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ของงานต่าง ๆ 

ในฝ่ายวิชาการ 

3. ปรับปรุงการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ

กรอบภาระงานในหน้าที่  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ

เรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงาน 

ภายนอกสถานศึกษา    

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ

เรียนการสอนกับชุมชนและหน่วยงาน  

ภายนอกสถานศึกษา    

ตัวชี้วัด 1 ระดับคุณภาพของผู้เรียนทางด้าน

วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

2. ระดับคุณภาพของแผนการด าเนินงาน

ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา 

3. ระดับคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่

สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายจัดท า 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา

ดูงาน 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดให้สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

6. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการและหน่วย งานภายนอกต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

1 ระดับคุณภาพของผู้เรียนทางด้าน

วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

2. ระดับคุณภาพของแผนการด าเนินงาน

ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา 

3. ระดับคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่นที่

สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายจัดท า 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา

ดูงาน 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดให้สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

6. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการและหน่วย งานภายนอกต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตาม

หลักสูตรและสู่มาตรฐานสากล 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานความร่วมมือ

กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 

1. ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตาม

หลักสูตรและสู่มาตรฐานสากล 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานความร่วมมือ

กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

  3. โครงการจัดท าหลักสูตร 

ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่าย 

4. โครงการจัดการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาและประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

5. จัดให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียน การสอน 

6. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการและหน่วย งานภายนอกต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

3. โครงการจัดท าหลักสูตร 

ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่าย 

4. โครงการจัดการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาและประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

5. จัดให้สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียน การสอน 

6. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการและหน่วย งานภายนอกต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสู่

มาตรฐานสากล  

ตัวชี้วัด 1. ระดับความรู้และความ สามารถของ

ผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการ

สื่อสาร 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

สืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต 

 

1. ระดับความรู้และความ สามารถของ

ผู้เรียนในด้าน 

การพูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการ

สื่อสาร 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ท ารายงานและการน าเสนอผลงาน 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

สืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

 4. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิด

ค านวณและการน าเสนอผลงาน 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

โครงการฝึกอบรมด้านการพูด การเขียน 

และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพิมพ์งาน การคิด

ค านวณและการน าเสนอผลงาน 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

โครงการฝึกอบรมด้านการพูด การเขียน 

และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

2. โครงการการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการ

พูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

2. โครงการการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการ

พูด และการเขียนที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด 

การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต    

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด 

การคิดแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต    

ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 

1. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดเชิงระบบ 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดเชิงสร้างสรรค์ 
 

1. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดเชิงระบบ 

3. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดเชิงสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

 4. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดแก้ปัญหา 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

โครงการฝึกอบรมด้านการคิดและการใช้

ทักษะชีวิต 

6. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

วางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

7. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ท างานเป็นทีม 

  

4. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

คิดแก้ปัญหา 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

โครงการฝึกอบรมด้านการคิดและการใช้

ทักษะชีวิต 

6. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

วางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

7. ระดับความสามารถของผู้เรียนในการ

ท างานเป็นทีม 

8. ระดับความส าเร็จของผู้เรียนด้านจิต

อาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

2. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงระบบและคิด

เชิงสร้างสรรค์ (Critical Thinking, 

System Thinking and Creative 

Thinking) และการคิดแก้ปัญหา 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

2. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงระบบและคิด

เชิงสร้างสรรค์ (Critical Thinking, 

System Thinking and Creative 

Thinking) และการคิดแก้ปัญหา 

3. โครงการฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะ

เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม    

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม    
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

ตัวชี้วัด 1. ระดับคุณภาพของระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

2. ระดับคุณภาพของกลไกการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วม 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

และกลไกการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ท า

หน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

1. ระดับคุณภาพของระบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

2. ระดับคุณภาพของกลไกการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

และกลไกการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ท า

หน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน
ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 
2. เร่งสร้างความตระหนักให้บุคลากร/

ผู้ปฏิบัติงานวิชาการเห็นความส าคัญของ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท า

หน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  

 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน
ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 
2. เร่งสร้างความตระหนักให้บุคลากร/

ผู้ปฏิบัติงานวิชาการเห็นความส าคัญของ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท า

หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

 5. ด าเนินการติดตามและประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

5. ด าเนินการติดตามและประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ และท าการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

2. ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการ

ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการ 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ระดับความส าเร็จของการน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา และเผยแพร่ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ และท าการ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

2. ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการ

ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการ 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผล

การด าเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. ระดบัความส าเร็จของการน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา และเผยแพร่ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน

ทบทวนและพัฒนาระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

 

 

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน

ทบทวนและพัฒนาระบบการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาผลการด าเนินงาน

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ก่อนการวิพากษ์ ปรับหลังการวิพากษ์ 

 2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้

ในการน าผลการประเมิน มาวิเคราะห์และ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

3. จัดท ารูปแบบ วิธีการขั้นตอนการ

ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. จัดให้มีการน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  

และเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ใน

การน าผลการประเมิน มาวิเคราะห์และ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

3. จัดท ารูปแบบ วิธีการข้ันตอนการ

ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วม 

4. จัดให้มีการน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์แล้วปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  

และเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ค 

    1. หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอื 

    2. หนังสือขออนุญาตทดลองใช ้(Try out) เครื่องมือวิจัย  

                     3. หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อท าวิจัย 

    4. หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

    5. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ตรวจประเมินกลยุทธ์ 

    6. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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        1. หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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        หนังสือขออนุญาตทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือในการวิจัย 
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2. หนังสือขออนุญาตทดลองใช ้(Try out) เครื่องมือวิจัย 
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                     3. หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อท าวิจัย 
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 4. หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

 5. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ตรวจประเมินกลยุทธ์ 
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6. รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุ ิ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 

2. ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. ดร.สงวน  หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   

จังหวัดพิษณุโลก  

4. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 

จังหวัดตาก 

5. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

6. ดร.ชัด  อินทะสี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและวิพากษก์ลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเจี่ยง  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ อาจารย์ประจ าอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการ

อาชีวศึกษา 

2. ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4. ดร.สงวน  หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   

จังหวัดพิษณุโลก  

5. ดร.ทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 

6. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 

7. ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

จังหวัดตาก 

8. ดร.ชัด  อินทะสี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 

9. ดร.สุวัฒน์  นิยมไทย ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 

 ผู้ด าเนินการสัมมนาฯ   

ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ 

ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. นายเจี่ยง  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

5. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. ดร.ก้องเกียรติ  ธนะมิตร อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จ. น่าน 

7. ดร.สงวน  หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   

จังหวัดพิษณุโลก  

8. ดร.ทองค า  ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 

9. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 

จังหวัดตาก 

10. ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

11. ดร.ประทีป  บินชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

จังหวัดแพร่ 

12. ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

จังหวัดตาก 

13. ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ์ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ดร.ชัด  อินทะสี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร 

15. ดร.สุวัฒน์  นิยมไทย ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 

16. ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

17. ดร.สาธิต ขันทนันท์   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

18. ดร.ค านึง  ทองเกตุ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
จ. เชียงราย 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบ 

มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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ภาคผนวก จ 
 

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย 
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เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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เอกสารเผยแพร่ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 สถานศึกษาท่ีตอบรับการเผยแพร่งานวิจัย กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
 

ที ่ สถานศึกษา 
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
6 วิทยาลัยพณิชย์การบึงพระพิษณุโลก 
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ี
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
17 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
18 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
20 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
21 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
22 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
23 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
24 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 
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เอกสารเผยแพร่งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคต

แห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 39 ระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
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ประวัติของผู้วิจัย 
 

ชื่อ     นายไชยา ประพันธ์ศิริ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 40 หมู่ที่ 4 ต าบล คลองยาง อ าเภอ สวรรคโลก  
    จังหวัด สุโขทัย  64110 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล   
วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
   สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  ส านักงานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก 
   จังหวัดสุโขทัย 64110 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

1.  จัดท างานวิจัยและจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ(Work – Integrated Learning : WIL) ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix  It Center) โดยได้รับมอบหมายภารกิจจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  จัดท าโมเดลรถตู้ต้นแบบและรถจักรยานยนต์ของ Fix It Center 
(ศู น ย์ ซ่ อ ม ส ร้ า ง เ พ่ื อ ชุ ม ช น ) แ ล ะน า เส น อ ต่ อ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 421 แห่ง ณ โรงแรม
รามาการ์เด้น จ.กรุงเทพฯ 

3.  เพ่ิมจ านวนผู้ เรียนด้วยการออกแนะแนวการศึกษาโดยการ 
ตั้งทีมงานเฉพาะกิจ และโครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open 
House) ท าให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีจ านวน
ผู้เรียนเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 ปี และได้สถิติการรับนักเรียนนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2556 เป็นร้อยละ 92.24 
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4.  ฟ้ืนฟูศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจ 

5.  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าประกวดประจ าปี 
2554 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลที่  3 ประเภทที่  1 การด าเนินงานวิถีชีวิตภายใน
วิทยาลัยฯ 

6.  ที่ปรึกษาพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ เข้าประกวดได้เป็นตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ จ านวน 2 
ชิ้นงาน 

7.  แก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันด้วยการพบปะผู้ปกครองของผู้เรียน
ได้ในระดับด ี

8.  เป็นประธานกรรมการรองรับการประเมินภายนอกจาก สอศ.  
รอบที่ 3 (17 – 19 มกราคม 2556) ฝ่ายวิชาการ มีตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็น 
ที่ยอมรับ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก นอกจากนั้นตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีทุกตัวบ่งชี้ 

9.  ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและบรรลุผลส าเร็จที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

10.  เป็นคณะกรรมการอ านวยการในการจัดงานประชุมวิชาการ 
ระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

11.  จัดท าโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศ คือ ประเทศจีน
ประเทศลาว และประเทศเยอรมัน 
 
 

 
 


