
บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการวิจัย ดังต่อไปนี้   
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 
 5. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 6. บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
                  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
             1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

                  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
         4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

           5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
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           6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
     การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

      3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ประกอบด้วย         
6 ยุทธศาสตร์หลัก ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (กมล รอดคล้าย, 2560: 2-8) 
ได้แก่ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals 
: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
      เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา 
                    1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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         2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

          4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาท ิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย 
  1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

         1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

         2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
                   3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

            3. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564)  
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้จัดท าแผนพัฒนาการของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท า งานร่วมกับผู้ อ่ืน 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

     กลยุทธ์ 
     1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน 

ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 



19 
 

     3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

     4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

     5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

     ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

    กลยุทธ์ 
     1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
     2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
     4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
    ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
    มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

    กลยุทธ์ 
    1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
    2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่      

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
    5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย         

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
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    6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  
      ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 

2579 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ.2560–2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)            
มีสาระส าคัญ ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา คานิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ   
วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
การอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560: 17-19)  

 1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
  การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา

ก าลังคนในระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเปนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ  

 2. คานิยมอาชีวศึกษา  
  ในการจัดการอาชีวศึกษามีค านิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝ งที่ส าคัญ          

4 ประการ ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมือ
อาชีพ (Professional)  

 3. วิสัยทัศน  
  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ไดก าหนดวิสัยทัศนที่เปนความ

คาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ “ผูส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพมีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ”  

 4. พันธกิจ  
  เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่ก าหนดไว จึงมีภารกิจที่ตอง

ด าเนินการดังนี้  
  4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด านวิชาชีพ       

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพได
มาตรฐานในระดับสากล  

  4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย  
  4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดย

อาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน  
  4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการ

จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  
  4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย    
 5. วัตถุประสงค  
  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ไดก าหนดวัตถุประสงค เพ่ือใชเปน 

แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้  
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  5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความ            
เปนมืออาชีพ  

  5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  
  5.3 เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
  5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค ความรู

อาชีวศึกษา  
  5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
 6. เปาหมาย 
  เป้าหมายดานคุณภาพของผู ส าเร็จการศึกษา การพัฒนาการอาชีวศึกษาตาม

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเปาหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาผู เรียน และผูส าเร็จ
การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  

  6.1 ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา  

  6.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร         
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การท างานรวมกับผู อ่ืน               
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  

  6.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ  

 7. ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด  
  เพ่ือใหแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน และ

เป้าหมาย จึงไดก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  7.1 ยุทธศาสตร ที่  1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้  
   7.1.1 ผู เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก การจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผานการอบรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางภูมิคุมกันหรือ     
ปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  

   7.1.2 ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการ          
ความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามรูปแบบใหม
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท    

   7.1.3 ผู เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต         
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมี
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คุณภาพ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ      
ภูมิสังคม อัตลักษณ์และความต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ มีความรวมมือกับทุกภาคสวนในการจัดการ อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มี
ระบบเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูส าเร็จการศึกษาในกลุมสาขา
เปาหมายมีงานท าหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาคผู ใชที่มีตอสมรรถนะของผูส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา  

  7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสราง    ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้  

   7.2.1 ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก มีฐานขอมูลการผลิตและความตองการก าลังคน
อาชีวศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับเงิน   กู
ยืมเพ่ือการศึกษา ผูส าเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ ความสามารถการใช ภาษาอังกฤษของผู ส าเร็จ อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผูส าเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุมอุตสาหกรรม เปาหมายตรง
ตามขอมูลความตองการก าลังคน อัตราการมีงานท าการประกอบอาชีพอิสระของผูส าเร็จอาชีวศึกษา 
ภายในระยะเวลา 1 ป และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ  

   7.2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ     
เปนเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความ ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน
นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือสะเต็มศึกษา ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพ ผาน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข ายความรวมมือ ระหวางรัฐ เอกชน       
สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษารวมกับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน
ตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค ความรู ด าน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จ านวน
โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่น าไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัย และพัฒนาจ านวนนวัตกรรม       สิ่ง
ประดิษฐ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและจ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

  7.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ   
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายดังนี้  

   7.3.1 ก าลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สู
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู ใชที่มีตอผู
ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
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   7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนา
ก าลังคนดานอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพระดับสูง และ ความพึงพอใจของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา  

   7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางหลากหลายตามความตอง
การในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา จ านวนผูส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา และความพึงพอใจของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีตอหลักสูตร  

   7.3.4 การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนดาน
อาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ     
สอดคลองกับความตองการ ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก สถานประกอบการที่รวมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพก าลังคน ดานอาชีวศึกษา จ านวนโครงการความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 
และความพึงพอใจในการพัฒนาความรวมมือ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดานการอาชีวศึกษา  

  7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการ
อาชีวศึกษา  

   7.4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุก
พ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ไดแก สัดสวนผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผู เขาเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู เขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้น ของผูเรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพที่ไดรับการพัฒนา 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนที่มีความจ าเปนพิเศษที่ไดรับการศึกษาดานอาชีวศึกษา
หรือฝกอบรม วิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลาย ทุก
ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และมีระบบเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความตอง
ของผูเรียนและผูใชอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

   7.4.2 ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน 
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก
ระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่ อางอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน ฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกัน ระหวางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหนวยงานอ่ืน ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตองและเปนปจจุบันเพ่ือใชประโยชนในการ    
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล  ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืนได และความพึงพอใจของบุคคลและ 
หนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  

  7.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ       
สิ่งแวดลอม มีเปาหมายดังนี้  
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   7.5.1 ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางจิตส านึก 
ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูเรียนอาชีวศึกษาที่ไดรับการ
ปลูกฝงจิตส านึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และสถานศึกษาที่ด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

   7.5.2 ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารด ารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัด ที่ส าคัญ ไดแก จ านวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผูเรียนอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการด ารงชีวิต ครูและบุคลากร ทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การด ารงชีวิต  

   7.5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองคความรูที่เกี่ยวของกับ การสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและน าไปใชประโยชน   
หนวยงานภายนอกที่รวมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องคความรูที่เกี่ยว   ของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี     
เปาหมายดังนี้  

   7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
และความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ  

   7.6.3 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ไดแก เครือขาย ความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

   7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู ในระดับคุณภาพดีมาก และ
สถานศึกษาที่ไดรับการยกระดับคุณภาพใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน  

 5. นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 
2555-2569 

 การก าหนดเป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนในระยะ 15 ปี เป็นการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและแนวโน้มประชากรในวัยเรียนจากข้อมูลประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการสนับสนุน
นั้น คณะอนุกรรมการฯได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ คณะท างานสนับสนุนทั้ง 3 คณะ รวมทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือให้นโยบาย 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพ 
นอกจากนี้แล้วยังได้มีการก าหนดแนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมส าคัญผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดระบบติดตาม และประเมินผลการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนด
นโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ      
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดบักลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ    
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับ 
และเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน     
ในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
แรงงาน 
 เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาบริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอก
ระบบให้เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ 
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 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอด
ชีวิตให้แกผู่้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ 
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 สร้างความ
มั่นคงในชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือ     ใน
การจัดการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

เป้าหมาย    
1) มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 

นโยบายที ่3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
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เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 
ปวช.ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน     
การสอน ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพ   
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นโยบายที ่4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนรว่ม   

 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. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
   1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

  1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
  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 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
  2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
 2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ
การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  
อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
  2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ 
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ ์เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
  2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ   
 2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
 2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
  3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
    3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
 3.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism)  การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการ
เรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และกรณีภัยพิบัติ 
   3.1.2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ี        สู่
ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

 3.1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
  3.1.4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษอาทิคนพิการ,วัยท างาน,ผู้สูงวัย   
 3.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology) เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอน 

 3.1.6 พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 3.1.7 จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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  3.2 ระดับผู้ เรียน ยกระดับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based Technology Based Green 
Technology  และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
 3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม   
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 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 ตามนโยบายการ
กระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างให้เพียงพอ 
 4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
  4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 1. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 การด าเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการสร้างและพัฒนารูปแบบ ซึ่งประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556 : 25-28) ได้ก าหนดไว้ 
ดังต่อไปนี้ เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2556 จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556”  
 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 3. ให้ยกเลิก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2551” ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551  
 4. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้อักษรย่อ ปวช.  
 5. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะ
การปฏิบัติงานในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค าแนะน า แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  
 6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มุ่ง
ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ  
ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลผลิต มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ มีสมรรถนะ     ที่
สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมใน
การท างาน สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
และพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 7. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียน 
ให้ใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน ปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา และจ านวน
หน่วยกิตให้มีสัดสวนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ  การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งการเทียบเคียง  หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน  
 8. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน  
    8.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
    8.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
    8.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     8.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
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      8.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อย
กว่า 54 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   8.6 การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
    จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 100 - 
110 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียน ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคเรียน ส าหรับการลงทะเบียน เรียนแบบไม่เต็มเวลา 
กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลา การศึกษาเกิน
กว่าที่ก าหนด ให้น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรณีไป 
 9. จ านวนหน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 100-120 หน่วยกิต  
 10. โครงสร้างหลักสูตร  
   10.1หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
การปรับตัวและด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ 
แสวงหาและ พัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
การจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต  
   การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการ ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  
   10.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบ แก้ปัญหา 
บูรณาการความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย 5 กลุ่ม 
ดังนี้  
     10.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
     10.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
     10.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
     10.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
     10.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพ
พ้ืนฐาน และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ รวมไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต นอกจากนี้ 
ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
จ านวน 4 หนว่ยกติ  
  10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะ
วิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษา ต่อรวมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
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  10.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือ
ทักษะ วิชาชีพผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต  
  การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและ
หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด  
 11. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้  
  11.1 สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิต
และพัฒนาผู้เรียน  
  11.2 การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ ประมาณ 20 ต่อ 80 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา  
  11.3 สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร  
  11.4 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ระบบทวิภาคี โดยก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
และระดับคุณวุฒิ ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  
  11.5 สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ 
สามารถจัดได้ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยจะต้องร่วมกัน ก าหนดรายวิชา การจัดท าแผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล  
  11.6 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับ สาขาวิชาที่เรียนน าสู่การปฏิบัติในอาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  11.7 สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทย และพลโลก ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน  
  11.8 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 12. คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า  
 13. คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสม
กับวิชาที่สอน  
 14. การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการส าเร็จการศึกษา  
  14.1 การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
  14.2 การส าเร็จการศึกษา ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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 15. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้
ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ  
  15.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  15.2 การบริหารหลักสูตร  
  15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา  
  15.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน  
 16. การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตร และการอนุมัติ  
  16.1 การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ  การ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  16.3 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   16.4 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เป็นหน้าที่ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   16.5 การอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   16.6 การประกาศใช้หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ ให้ ท า เป็ นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   
   16.7 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้จัดท าเป็นระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   16.8 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้  
   16.9 สถานศึกษาสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมได้ตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ  
 17. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
จัดให้ มีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  
 18. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือ จากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะ
พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด   
 2. ความเป็นมาของสมรรถนะ 
      แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของแมคเคิล
แลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อปีค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความ 
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สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การกับระดับ ทักษะความรู้
ความสามารถโดยกล่าวว่าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพยังไม่เหมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงออกมาได้  
 ในปีค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริษัทแม็คเบอร์ (Mcber) ซึ่งแมคเคิล
แลนด์เป็นผู้บริหารอยู่เพื่อให้หาเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้
อย่างแม่นย าแทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่
ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ“Testing 
for Competence Rather Than for Intelligence” ในวารสาร American Psychologist เ ผ ยแพร่    
แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือ
ประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีซึ่งแมคเคิลแลนด์เรียกว่า สมรรถนะ 
 ในปี ค.ศ.1982 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือ The Competent 
Manager : A Model of Effective Performance”และได้นิยามค าว่า Competencies เป็นความ 
สามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ    
ปีค.ศ.1994 แกรีแฮเมลและซี.เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K. Prahalad) ได้เขียนหนังสือชื่อ 
Competing for the Future ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญคือสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระหลัก         พ้ืน
ฐานความรู้ทักษะและความสามารถในการท างานอะไรได้บ้างและอยู่ในระดับใดจึงท างานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ 
 ในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
งานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับต้น ๆ 
มีการส ารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลกน าสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น 1 ใน 25 
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากจริยธรรมขององค์กร (Cooperate Code of Ethics) 
และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)แสดงว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
จะมีบทบาทส าคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพ่ิมมากขึ้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลาย
หน่วยงานได้ให้ความสนใจน ามาใช้ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ปตท. และ ส านักงานข้าราชการพล
เรือน เป็นต้น (เทื้อน ทองแก้ว , 2550) ด้านความหมายของสมรรถนะ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2548 : 54 - 55) กล่าวว่า ค าว่าสมรรถนะมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Competency ใน
ภาษาไทยมีผู้ใช้อยู่หลายค า เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า ความสามารถ มีความสามารถ ความมี
สามัตถิยะ ในที่นี้จะใช้ค าว่า สมรรถนะ เนื่องจากเป็นค าที่หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้
กันแพร่หลายมากที่สุดนิยามของ ค าว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency นี้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้
ในต าราบทความ และข้อเขียนทางวิชาการหลากหลายโดยทั่วไปกล่าวกันว่า   ไม่มีนิยามใดผิดหรือถูก
แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้มากกว่าตัวอย่างค าจ ากัดความของค าว่า “สมรรถนะ” ตามที่
มีผู้อธิบายไว้ อาท ิ
  สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล (Underlying characteristics) 
ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาท หรือตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้อย่างดีเลิศ (แมกคลีลแลนด์, McClelland, 1973 : 80) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
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ที่อยู่ภายในของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ และ / หรือการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม 
(สเปนเซอร์, Spencer, 1993 : 112) 
  สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผล
งานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน โดยบุคลากรเหล่านี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพ่ือน
ร่วมงานคนอ่ืน ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผู้อ่ืน  (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2547 : 54) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถ
ท านายไปถึงผลของการปฏิบัติงานที่เหนือชั้นกว่าคนอ่ืนได้อย่างมีความหมาย (ณรงค์วิทย์ แสนทอง , 
2547 : 48) สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547 : 83) สรุปได้ว่า 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของบุคคลและแสดง ออกมาโดยการปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม และโดดเด่น ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
และพฤติกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน 
(Competency) เกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่  1970 โดยนักวิชาการชื่อ แมคเคิลแลนด์
(McClelland) ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยว่าท าไมบุคลากรที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่
แตกต่างกันแมคเคิลแลนด์ (McClelland)จึงท าการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี
ออกจาก บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง  2 กลุ่ม มีผลกาท างานที่
แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า 
สมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549 : 58) และในปี ค.ศ. 1973 แมคเคิล แลนด์ 
(McClelland) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence” 
ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่ส าคัญอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือน
กับภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ  
      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 59) จากโมเดลภูเขาน้ าแข็งในแมคเคิล 
แลนด์ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน และได้อธิบายความหมายของแต่ละ 
องค์ประกอบไว้ดังนี้ องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ  
   1. ความรู้ (Knowledge) คือความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นสาระส าคัญส าหรับ 
วิชาชีพ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 
   2. ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง 
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทาง ความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว  
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือเจตคติค่านิยมและความ คิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณะของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น  
  4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คน 
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  
  5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้ 
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 
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 องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ ดังนั้น
องค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิล
แลนด์กล่าวว่า (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2547: 48) สมรรถนะเป็น ส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้  
ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/  แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ  จาก
ภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด  สมรรถนะดังนั้นความรู้
โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด กิจกรรมจนประสบความส าเร็จ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น 
ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้า น าความรู้มาท าหน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และ
มีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในท านองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็น
ทักษะ แต่ ความสามารถในการสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็น
สมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลัง  ท างาน
ส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ สมรรถนะตามนัย
ดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
   1. สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถที่จ างานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้  เช่น 
สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น  
   2. สมรรถนะให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies)หมายถึง ปัจจัย
ที่ให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงท าให้เกิดผลส าเร็จที่
แตกต่างกัน 
 3. ประเภทของสมรรถนะ  
   นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ดังนี้ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547: 10-11) 
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้  
องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 
   2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency)หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นๆ  
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน  
      3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549 : 16) แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านที่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการปฏิบัติงานที่กลมกลืน  
  2. สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency) หมายถึงส่วนที่
เป็น ความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งแปรผันตามกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานไม่หยุดนิ่ง
เป็นส่วนที่สนับสนุนผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็น    
หลักและสามารถวัดผลได้  
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  3. สมรรถนะในต าแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ส่วนที่เป็น 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าสมรรถนะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก 
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ของ
องค์กรได้และสมรรถนะตามสายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ มีความรู้  ทักษะ 
ทัศนะคติ ความเชื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้นๆ ได้  สูงกว่า
มาตรฐาน 
 ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็น 
ต้องมีการด าเนินการกันอย่างจริงจังในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ ครู หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 
จากการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการเอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านการน าความรู้
และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก็คือ  “ความสามารถเชิง
สมรรถนะ” นั่นเอง 
        “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ  ในการท างาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ศาสตราจารย์ Davis McCelland แห่ง
มหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จในการท างานได้
ดีกว่าเชาว์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะ
เป็นความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 
       ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญท่ีต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก 
       คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว 
จึงได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือศึกษาหาค าตอบ คณะท างานดังกล่าวจึงจัดท าขึ้นเป็นการ  
น าร่อง โดยคณะวิจัยได้พัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ซึ่งเป็นสมรรถนะของผู้ที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้เห็นกรอบสมรรถนะในภาพรวมปลายทาง และใช้กรอบดังกล่าวเป็นหลักใน
การน าสู่กรอบสมรรถนะหลักระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ซึ่งมีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนก่อนระดับชั้นอ่ืนๆ 
       กรอบสมรรถนะหลักที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะส าคัญ 10 สมรรถนะ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง 1) ความต้องการของ
ประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา           2) 
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและ
อนาคต 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
พระราชด ารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 4) ให้ความส าคัญกับความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย 
เพ่ือด ารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 5) สอดคล้องกับหลักพัฒนาตามวัยของมนุษย์
และตอบสนองต่อความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และ     ภูมิสังคม และ 6) สามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
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           สมรรถนะทั้ง 10 ประการ เป็นสมรรถนะหลักท่ีเด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการพัฒนา
ในช่วงเวลา 12 ปีของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ สมรรถนะทั้ง 10 ประการ ได้แก่ 

 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
 4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 7. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 
 9. การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า 

  10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีจิตส านึกสากล 
     คณะท างานได้พัฒนารายการสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งได้พัฒนาแนวทางการน า
สมรรถนะไปใช้การพัฒนาผู้เรียนได้ 6 แนวทาง และน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ กระบวนการน าไปใช้ ผลที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน รวมทั้งปัจจัยที่เอ้ือและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
พัฒนาครูให้สามารถเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่
ต้องการในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา รวมทั้งสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สมรรถนะทั้งสี่นี้เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคน
ไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรู้และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ส าหรับทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลจะช่วยเพ่ิมพูนความสามารถ ความ
เก่งให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทันโลก ท าให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถ
สูงขึ้น (Smart Thais) ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วยส่วนสอง
สมรรถนะสุดท้าย คือ สมรรถนะการท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า และสมรรถนะการ
เป็นพลเมืองตื่นรู้และมีส านึกสังคมจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นผู้น าที่ดีและเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจสังคมและมีส านึกสากล (Active Thais Citizen with Global 
Mindedness) มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
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   การมีส่วนร่วมเน้นการให้ความส าคัญกับมนุษย์ มนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของ
ประสิทธิผลขององค์การ หลักการของทรัพยากรมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของ
องค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนั้น มีหลายทฤษฏี ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีการกระท าตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) 
        จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์, เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, 
สุดา ภิรมย์แก้ว และสุรพันธ์ เพชราภา (2545: 57) กล่าวถึงทฤษฎีการกระท าตอบโต้เชิงสัญลักษณ์  
ไว้ว่า ทฤษฎีการกระท าตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของมีดด์ (George Herbert Mead) ซึ่งเป็นทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาเกี่ยวกับการกระท าและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลหรือ
กลุ่มแสดงออก โดยมองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการของการให้ความหมาย และ
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน มีดด์มองเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายถึงบาง
สิ่งบางอย่าง เช่น การยื่นมือ หมายถึง การทักทาย การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
แต่ความหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ตายตัว บุคคลจะต้องตีความก่อนการตอบสนอง ซึ่งการตีความ
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคล เขาเห็นว่าการกระท าตอบโต้ไม่ใช่พฤติกรรม
ที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยตรง แต่เป็นกระบวนการที่ผ่านการตีความหรือก าหนดความหมายให้
สิ่งเร้าเสียก่อน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ในสังคมจะด าเนินไปได้ก็ต่อเมือคนมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ความสัมพันธ์ในสังคมเป็นสิ่งที่เกิดจากการให้ความหมาย การเรียนรู้
ความหมาย และการตีความหมายนั้นก่อนการตอบสนอง 
 จากทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่าความสัมพันธ์ต่อกันของคนในสังคมเป็นกระบวนการของการ
กระท าตอบโต้ซึ่งกันและกันที่มีความผันแปรอยู่ เสมอตามสถานการณ์ บุคคลเป็นผู้สร้างหรือ
ก าหนดการกระท าไม่ใช่ถูกก าหนดโดยโครงสร้างสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการมี
ส่วนร่วมดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากระท าตอบโต้กัน ใน
รูปแบบของ “ความร่วมมือ” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจากการมีความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้กระท ามีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร ครู ฯลฯ กับชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมเป็น
วิทยากรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษา ฯลฯ ย่อมมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
และเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ สถานศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่วนชุมชนที่เข้า
ร่วมก็ได้พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  1.2 ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s theory of human motivation) 
มาสโลว์ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่เกิดจากความพึงพอใจ 
เรียงตามล าดับความต้องการ ประกอบด้วย 
     1.2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) ที่ส าคัญคือความหิว 
ความกระหาย การนอนหลับ และความต้องการทางเพศ มาสโลว์ได้พิจารณาความต้องการทางด้าน
ร่างกาย เช่น เมื่อบุคคลมีความหิวอย่างเต็มที่ ความต้องการอื่น ๆ จะถูกลืมหมด 
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     1.2.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะเกิดขึ้น มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า “บุคคล
ที่อยู่ในสังคมที่เจริญแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยของเขาเป็นส่วนใหญ่ สังคม
ที่ดีและสงบสุข สามารถท าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยอย่างเพียงพอจากสัตว์ป่า อาชญากรรม การท า
ร้ายร่างกาย เป็นต้น มาสโลว์ ชี้ให้เห็นต่อไปว่านอกเหนือจากจุดนี้แล้ว ความต้องการความปลอดภัย
ในสังคมที่เจริญแล้วเกี่ยวข้องกับการซื้อประกันชีวิต การมองหางานที่มั่งคง และการแสวงหาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  
    1.2.3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ( love and belonging 
needs) ตามทฤษฎีของมาสโลว์เมื่อทั้งความต้องการทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการมีส่วนร่วมและความรักจะเกิดข้ึน  
    1.2.4 ความต้องการเกียติยศชื่อเสียง (esteem needs) ความต้องการเคารพนับถือ
ตนเองและความเคารพนับถือจากบุคคลอ่ืนคือความต้องการล าดับต่อไป บุคคลต้องการบรรลุถึง
ความส าเร็จ และได้รับการยกย่องในความส าเร็จของพวกเขา การตอบสนองความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียงจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นตนเองและความรู้สึกว่ามีคุณค่า 
    1.2.5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (self actualization needs) เมื่อความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย ความรัก และเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการตอบสนองแล้ว          
ในไม่ช้าบุคคลจะไม่พอใจถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้ท าสิ่งที่พวกเขาต้องการท า มาสโลว์สังเกตเห็นว่า 
“นักดนตรีต้องเล่นดนตรี จิตรกรต้องวาดรูป นักกวีต้องเขียนกลอน ถ้าหากพวกเขาต้องการมีความสุข
อย่างสูงสุด” การท าสิ่งที่บุคคลต้องการท ามากที่สุดในชีวิตของเขาคือ ความต้องการความสมหวัง          
ของชีวิต (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 161) 
  จากทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน และ
ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ตามความต้องการในล าดับที่ 3 คือ ความ
ต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในครั้งนี้ 
  1.3 ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two – factor theory of motivation) 
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก มีเรียกหลายชื่อเช่น ทฤษฏีปัจจัยจูงใจ-ปัจจัยค้ าจุน (the motivation – 
hygiene theory) หรือทฤษฏีปัจจัยจูงใจ-ปัจจัยบ ารุงรักษา (the motivation – maintenance theory)  
เป็นทฤษฏีการจูงใจหรือทฤษฎีแรงจูงใจมีความเป็นมาดังนี้ 
  เฮอร์ซเบิร์ก ได้สร้างทฤษฎีขึ้นจาการศึกษาสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชี ประมาณ 200 คน 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ในเมืองพิตสเบอร์ก มลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
สาเหตุของความพอใจในงานและความไม่พอใจในงาน (ปัจจัยจูงใจในการท างาน) มีสมมุติฐานว่า 
“ความพึงพอใจในงานที่ท าจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี” โดยได้ถามบุคคลเหล่านี้ว่า          
มีอะไรบ้างในการท างานของพวกเขาที่ท าให้พวกเขามีความสุขหรือความพอใจและมีอะไรบ้างที่ท าให้
พวกเขาไม่มีความสุขหรือความไม่พอใจ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของเฮอร์ซเบิร์ก และเพ่ือนร่วมงานของเขา
คือ เบอร์นาด เมาสเนอร์ (Bernard Mausner) และ บาบารา ซินเดอร์แมน (Babara Synderman) 
ได้สรุปว่า คนมีความต้องการแตกต่างกันอยู่ 2 ประเภทที่ไม่ขึ้นอยู่ระหว่างกัน และมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของคนในการท างาน เขาค้นพอว่าเมื่อคนมีความรู้สึกไม่พอใจในงานของพวกเขา พวกเขา
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จะพูดถึงสภาพแวดล้อมการท างานของเขาโดยตัวของมันเอง เฮอร์ซเบิร์ก เรียกความต้องการประเภท
แรกว่า “ปัจจัยอนามัย” เพราะปัจจัยเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการท างานของคน และท า
หน้าที่ป้องกันไม่ให้ความไม่พอใจในงานที่ท าเกิดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ไมได้เป็นลักษณะของงาน แต่ปัจจัย
เหล่านี้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติอยู่ เฮอร์ซเบิร์กได้สัมพันธ์การใช้ค า “อนามัย”              
ของเขากับความหมายของการแพทย์ ปัจจัยอนามัยไม่ได้จูงใจให้บุคคลท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ปัจจัยอนามัยเพียงแต่ป้องกันไม่ให้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลลดลงเนื่องจากาการจ ากัดการท างาน         
นี่คือเหตุผลที่ เฮอร์ เบิร์ก เรียกปัจจัยอนามัยเหล่านี้ อีกชื่อหนึ่ งว่า “ปัจจัยบ ารุงรักษา” หรือ                  
“ปัจจัยค้ าจุน” เขาเรียกความต้องการประเภทที่สองว่า “ปัจจัยจูงใจ” เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถ
จูงใจคนให้ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฮอร์ซเบิร์ก ใช้ค าว่า “จูงใจ” เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบใน
ทางบวกต่อความพอใจในงานที่ท า และท าให้ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลสูงขึ้น 
  1.4 ทฤษฎีของเขตทับซ้อนของอิทธิพล (overlapping spheres of influence theory) 
        เอปสไตน์ และคนอ่ืนๆ (Epstein and others, 1997: 71-78) ได้เสนอทฤษฎีเพ่ือ
อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยทฤษฎีขอบเขตทับซ้อน
ของอิทธิพล โดยมีแนวคิดหลักดังนี้ คือ หากมุมมองของนักการศึกษามองเด็กว่าเป็น “นักเรียน” นัก
การศึกษานั้นก็จะมองครอบครัวแยกต่างหากจากสถานศึกษา นั้นคือ ครอบครัวก็จะถูกคาดหวังให้ท า
หน้าที่ไปตามล าพังและทิ้งหน้าที่การจัดการศึกษาของเด็กไว้ให้สถานศึกษา แต่หากนักการศึกษามี
มุมมองว่านักเรียนเป็น “เด็ก” นักการศึกษานั้นก็จะมองทั้งครอบครัวและชุมชนเป็นเสมือนหุ้นส่วน 
(partners) กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก ความเป็นหุ้นส่วนจะตระหนักถึงการ
แบ่งปันความสนใจ ความรับผิดชอบเพ่ือเด็ก และจะท างานร่วมกันริเริ่มโครงการที่ดีกว่าเดิม และ
โอกาสต่างๆ เพ่ือเด็ก และความส าเร็จของความเป็นหุ้นส่วนกันนี้ก็คือ “การดูแล (care) เด็ก” ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักพ้ืนฐาน 
  เมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาถึงขนาดเป็นหุ้นส่วนกับสถานศึกษาแล้ว 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะริเริ่มบรรยากาศ “โรงเรียนเสมือนครอบครัว” (family-like school) 
มากขึ้น สถานศึกษาเสมือนครอบครัวจะต้อนรับทุกๆ ครอบครัว สถานศึกษาจะกระตุ้นเตือนความเป็น
ปัจเจกบุคคลของเด็กแต่ละคน และท าให้เด็กแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษ 
  ในท านองเดียวกัน ความเป็นหุ้นส่วนนี้ ผู้ปกครองก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ครอบครัว
เสมือนสถานศึกษา” (school-like family) ครอบครัวเสมือนสถานศึกษาจะกระตุ้นแต่ละคนตระหนัก
ว่าตนเป็นนักเรียน ครอบครัวจะเสริมแรงความส าคัญของสถานศึกษา การบ้านและกิจกรรมซึ่งสร้าง
ทักษะความรู้สึกส าเร็จให้เด็ก ชุมชนรวมถึงกลุ่มของผู้ปกครองจะท างานร่วมกัน ริเริ่มโอกาสการเรียนรู้
เสมือนโรงเรียน เหตุการณ์ โครงการซึ่งเสริมแรงกระตุ้นเตือนให้รางวัลนักเรียนที่พัฒนาก้าวหน้าด้วยดี 
มีความคิดริเริ่ม เสียสละ ท าดี ชุมชนก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ชุมชนเสมือนครอบครัว (community-
minded families) นักเรียนจะช่วยเพ่ือนบ้านของเขาและครอบครัวอ่ืนๆ แนวคิดสถานศึกษาชุมชนก็
จะเกิดขึ้น เกิดโครงการบริการเพ่ือเด็ก ผู้ปกครอง และคนอ่ืนๆ ตลอดเวลาทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังจาก เวลาท าการปกติของสถานศึกษา สถานศึกษาและชุมชนก็จะพูดคุยถึงโครงการและบริการที่
เป็นมิตรกับครอบครัว (family friendly) เมื่อแนวคิดทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  (learning communities) หรือชุมชนแห่งความดูแล (care communities) ค าต่างๆ เหล่านี้
ประกอบกันขึ้นเป็นทฤษฎีของเขตทับซ้อนของอิทธิพล 
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  1. โครงสร้างภายนอก (external structure) แสดงถึง 3 บริบทที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก ขอบเขตที่ทับซ้อนนี้ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แบ่งปันความ
รับผิดชอบกันเพ่ือเด็ก ความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ท าให้เกิดการ
ทับซ้อนกันมากหรือน้อย การเชื่อมโยงกันของ 3 บริบทนี้มากหรือน้อย การปฏิบัติและการทับซ้อนกัน
นี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
  2. โครงสร้างภายใน (internal structure) แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ว่าจะเกิดก็ต่อเมื่อบุคคล
ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สื่อสารหรือท างานร่วมกัน โดยเด็กเป็นศูนย์กลางและผู้กระท า 
(actor) ปฏิสัมพันธ์นี้ ความเชื่อมโยง/การมีส่วนร่วมของบ้าน สถานศึกษา และชุมชน อาจจะอยู่ใน
ระดับสถาบัน (institutional level) เช่น ครอบครัว กลุ่มเด็ก นักการศึกษา และชุมชน หรือในระดับ
ปัจเจกบุคคล (individual level) เช่น ครู ผู้ปกครอง เด็ก หุ้นส่วนของชุมชนหรือ กลุ่มเล็กๆ 
    จากทฤษฏีดังกล่าว ซึ่งอธิบายบริบท 3 บริบท ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือ ครอบครัว 
สถานศึกษา และชุมชน สามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวคิดเพ่ือที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง/
ครอบครัว ครู/สถานศึกษา และชุมชน/สังคม ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
     โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Upoff, 1977: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ในทัศนะของการพัฒนาชนบทว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องของ
ประชาชน 4 ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไรและท าด้วยวิธีการ
อย่างไร 2) มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ 3) มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิด
จากโครงการพัฒนา และ 4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
    United Nations (1978: 4) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็น
กระบวนการในการพัฒนาว่า คือ การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ในการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคม และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น ในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้วยความสมัครใจ โดยที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของชุมชน
และสังคมได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนา และเอ้ือให้ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
 2) การมีส่วนร่วมเป็นไปด้วยความสมัครใจและเป็นประชาธิปไตย ในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) การเอ้ือให้เกิดการพัฒนา 
  (2) การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
  (3) การตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย การวางแผน และการด าเนิน
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 3) การมีส่วนร่วม เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุนลงแรงและทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว นั้นคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชน
ลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้ 
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  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537: 182) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วน
ร่วมทั้งในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่กับการรวม
พลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการ
รวมพลังทางความคิด สติปัญญา และการกระท านั้นคือการให้มีส่วนร่วม 
  อัจฉรา โพธิยานนท์ (2539: 101) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา 
  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540 : 12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงตัวประชาชน 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2541: 17) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 
  อุทัย บุญประเสริ (2543: 113) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและประชาชนใน
การจัดการศึกษา โดยกล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเปิด
โอกาสให้สมาชิกของชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกิจการใดๆ ให้ความช่วยเหลือ และมี
อิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2545: 26) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติ และร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 1142) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
  ดังนั้นสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม ได้ว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ และรับผิดชอบในกิจการ
ใดๆ ให้ความช่วยเหลือ และมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใน
ชุมชน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
      จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545) ได้ชี้น าการปฏิรูปภาคสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูป
การศึกษา มีการกระจายอ านาจที่น าไปสู่การมีส่วนร่วม หรือการเพ่ิมบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา  ในการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  การมี             
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นยุทธวิธีที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาคน  และส่งเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม มีกฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ได้แก ่
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
  มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 

(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
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(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

    มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
 (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
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วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
 มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ  การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังนี ้
 (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอ่ืน
ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
ทั้งนี ้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดย
การสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกล่าวว่าสังคมทุกวันนี้และในอนาคต
เป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้  ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมี             
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และชุมชนท้องถิ่น มีการสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความส าเร็จ ในการปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่น        
ที่เข้มแข็ง อันจะเป็นฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป            
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดแนวนโยบายเพ่ือด าเนินการในด้านสถานศึกษา 
สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุ นักบวช ผู้น าทางศาสนา และ  
ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) 
 1. ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบสนองความต้องการและอ านวยประโยชน์  ลดขั้นตอนและภาระในการติดต่อของ
ประชาชน มีระบบการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามมีปัญหาและความเดือดร้อน 
 2. สร้างระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลตนเองที่ดีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และความเชื่อมั่นศรัทธา เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ รวมทั้ง
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ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่
เป็นผู้สร้างปัญหาหรือภาระแก่สังคมเสียเอง 
 3. ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ  เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 4. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดย 
  4.1 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายภาคประชาสังคม  และภาค
ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพ่ือให้
ภาคประชาชน มีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นจนถึงระดับของการเข้ามาเป็น
หุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนักในส านึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น 
                           4.2 พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท างาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มี
ระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน ส ารวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท าให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งข้ึน 
 4.3 ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) ในทุกระดับและ
จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐรวมถึงการ
ริเริ่มให้มีการวางแผนและจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วม   
 4. ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไว้หลายหลากหลายแนวคิด เช่น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2547: 180-181) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  สถานศึกษาเป็นสถาบันทาง
สังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของสถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทน
ของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมใน
ด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ภารกิจของสถานศึกษา คือ การให้บริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวิธีการหนึ่งที่จะทราบความ
ต้องการของสังคมก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  
   ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องตระหนักถึงความสนใจของประชาชน (Public interest) 
ซึ่งความสนใจของประชาชนมีความหมายรวมถึงความต้องการของเยาวชน  ความต้องการของชุมชน 
และความต้องการของสังคม ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อความสนใจ
ของประชาชนมีความส าคัญ ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือ จัดหา จัดระบบ 
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่คณะครู ชุมชนเป็นแห่งทรัพยากรที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญในการจัดการศึกษา โรงเรียนประสบความส าเร็จเพราะให้ประชาชนมาเกี่ยวข้อง
ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น                 
ในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  -
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โรงเรียน – ชุมชน โดยจะต้องให้ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของโรงเรียน การมี
ส่วนร่วมท าให้ผู้ปกครองมีความพอใจในโรงเรียน มีความเชื่อถือและศรัทธาโรงเรียน    
   สอดคล้องกับ ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2548: 40-42) ที่ได้กล่าวว่า ความส าคัญหรือ
ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถ้าด าเนินงานโดยประสบความส าเร็จ 
กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการบริหารบางอย่างได้โดยใช้องค์ประกอบ   
ที่ส าคัญ 5 ประการต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา คือ  
   1. ความกระจ่างในจุดประสงค์/เป้าหมายที่ให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจน จะส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมายและมีความผูกพันกับการ
น าออกใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์น าไปสู่เป้าหมาย
ที่ท้าทายยิ่งขึ้น และระดับการจูงใจสู่การท าเป้าหมายเหล่านั้นให้บรรลุผล  
  2. มีความผูกพันและการประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ  เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระท าของครูและผู้ บริหารในขอบข่าย
จ านวนหนึ่ง เป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันจะเป็นจุดรวมที่ส าคัญและเป็นจุดอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจ
ในอนาคต เมื่อเอกบุคคลเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กร เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันมากขึ้นต่อ
การตัดสินใจเหล่านั้น  
  3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันให้กลไก
ส าหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเอกบุคคลขององค์การเป้าหมายให้กรอบ
ของข้อตกลงภายในทั้งหมดซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์  
  4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วย
เพ่ิมความสามารถขององค์การเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
ตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวน าที่มีประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารและคณะครู
เพ่ือวิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาค าตอบของปัญหาร่วมกัน  
  5. ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการ
ปรับปรุงระดับพนักงานขององค์การเสียใหม่ โดยใช้การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ จะเห็นได้ว่า 
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและก าลังใจ
ของพนักงาน อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับและมีความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  
  กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการมีส่วนร่วม
ของสังคมและประชาชนในการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เช่นเดียวกับบ้าน เป็นตัวแทนของ
สถาบันครอบครัว หรือจัดเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังคมจัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมในด้านให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ  
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน - สถานศึกษา – ชุมชน โดยจะต้องให้
ผู้ปกครอง และประชาชนมาเกี่ยวข้องในกิจการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมท าให้ผู้ปกครองมีความ
พอใจในสถานศึกษา มีความเชื่อถือและศรัทธาสถานศึกษา    
 5. กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 
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    วงจรเดมมิ่งหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า 
วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง ซึ่ง สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2551 : 180-190) กล่าวว่า วงจร
เดมมิ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรง เป็นการน ามาใช้ในการพัฒนา
หรือการบริหารงานในวงการศึกษาให้มีคุณภาพ แนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนา
ขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 
1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎจักรแห่ง
การบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D) 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A) 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาโดยละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ  การวางแผนเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกสุดของกระบวนการ PDCA เพราะทุกกระบวนการของวงจรเดมมิ่งเป็นผล
ที่ต่อเนื่องมาจากแผนทั้งสิ้น ถ้าในขั้นตอนการวางแผนท าได้ไม่ดีย่อมจะส่งผลต่อกระบวนการอ่ืน ๆ ที่
ตามมา  แต่ในทางกลับกันถ้ามีการวางแผนที่ดี กิจกรรมต่าง  ๆ ก็สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (DO) การปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อเนื่องมาจากการ
วางแผน ขั้นตอนนี้เป็นการน าแผนมาปฏิบัติจริงเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้มีการ
วางแผนไว้ให้มากที่สุดโดยอยู่ภายใต้กรอบของกิจกรรมของแผนที่ได้ เลือกไว้แล้ว โดยหลังจากได้
ด าเนินการวางแผนขั้นต่าง ๆ แล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สาเหตุของแต่ละสาเหตุและวิธีการแก้ไขปรับปรุงงานที่เลือกมาปฏิบัติ 
ซึ่งถ้าเป็นงานที่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาของสาเหตุด้วยกลุ่มเองก็ลงมือปฏิบัติ หากไปเกี่ยวกับ
หลายหน่วยงานก็แจ้งให้ผู้บริหารด าเนินการสั่งการให้หน่วยงานนั้นร่วมมือแก้ไขประสานงานกันไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแผนประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ 

 1. การวางแผนการก าหนดการ 
      - การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการกระท า 
      - ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 

 2. การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบนี้ สามารถช่วยน าผู้เชี่ยวชาญ
หลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาร่วมงานกันได้และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่าย 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 
      - ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า 
      - ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ท าให้รู้สภาพการของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่วางแผนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 2. รวบรวมข้อมูล 
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 3. พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอน ๆ เพ่ือแสดงจ านวนและคุณภาพของผลงานที่
ได้รับแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ 
 4. การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ 
 การตรวจสอบนับเป็นขั้นตอนที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่า ในการปฏิบัติงานตามแผนสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนหรือไม่มากน้อยเพียงใด เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุง
หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การตรวจสอบประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่อง
ขึ้นท าให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่
ค้นพบ ดังนี้ 

 1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ 
 2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพ่ือมิให้ความ 

ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้ าอีกในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 
  - การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 
  - การประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน 
 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขนี้เป็นผลการตรวจสอบว่า ถ้าได้ผลต่ ากว่าเป้าหมายให้รีบแก้ไข
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น แล้วจึงจัดท าเป็นมาตรฐานงานในการปฏิบัติ เพ่ือเสนอรายงานผลงาน
ให้กลุ่มอ่ืนได้ทราบต่อไป  
  สรุปการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพ
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรหรือหน่วยงาน และเพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารงานด้วยกระบวนการวงจรเดมมิ่ง จะต้องประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน   

 1. ความหมายของชุมชน 
  ประเวศ วะสี (2541: 13) ได้กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่า หมายถึงการที่คนจ านวน
หนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกันมีความพยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระท า ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน 
  จิรพันธ์ ไตรทิพย์จรัส (2542: 5) กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่า หมายถึงหมู่ชน กลุ่ม
คนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  จากค าจ ากัดความดังกล่าว มีผู้ ให้ความหมายของชุมชนไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยพ้ืนฐานหลายอย่าง ซึ่งมีความหมายที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ กลุ่มคน การอาศัยอยู่ร่วมกัน และจารี ต
ประเพณีของกลุ่มคน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณแห่ง
หนึ่ง มีลักษณะเป็นสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน และ
มีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  สุรกิจ โสฬส (2548: 33-36) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไว้ดังนี้ 
  การจัดการศึกษาของไทยในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐมีบทบาทและหน้าที่เบ็ดเสร็จทุก
ขั้นตอนจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนตามนโยบายของส่วนกลาง ซึ่งสั่งการ
ตามล าดับขั้นท าให้การจัดการศึกษาทั่วประเทศมีเนื้อหาและหลักสูตรที่เหมือนกัน โดยมิได้ค านึงถึง
ความแตกต่างของชุมชน ท้องถิ่น ชุมชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งการจัด
การศึกษาดังที่กล่าวมานี้มิได้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
  การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา 
รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมิใช่ของใหม่แต่เป็นเรื่องที่พยายามปฏิบัติกันมาหลายทศวรรษแล้ว จากการศึกษาค้นคว้า
สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนแนวคิดของการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการประกอบด้วย 
  1) คืนความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด คือ 
โรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งกระจายอ านาจการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การก าหนดเกณฑ์แห่งความส าเร็จ การประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาลงสู่โรงเรียน
สถานศึกษาและชุมชน 
  2) กระจายอ านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส านักงานพัฒนาการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมระดับจังหวัด ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตและส านักงาน
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับอ าเภอ ให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายคือท าเป็นองค์การ
ระดับการจัดท านโยบายลดขั้นตอนการท างานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้น้อยลง สนับสนุนให้มีการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบให้มากขึ้นในระดับปฏิบัติ และให้ท้องถิ่นมีบทบาทมีอิสระในการตัดสินใจ
มากขึ้น 
  3) จัดระบบองค์การก ากับดูแลการจัดการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยให้มีนักบริหารระดับ
จังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลในภาพรวม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศศว.จ. ซึ่งจะต้องมี
การปรับองค์ประกอบให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักธุรกิจ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาระดับสูง
เข้ามาร่วมส่วนหน่วยงานส่วนกลางจะมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ และงบปะมาณ 
  4) ก าหนดให้มีมาตรฐานด้านกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
ในการจัดการศึกษาขึ้นมาใช้บังคับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันเป็นธรรมนูญ
ทางการศึกษาที่ก าหนดขั้นตอน วิธีการ มาตรการ ตลอดจนภารกิจรับผิดชอบไว้ในกฎหมายนั้น  ๆ ซึ่ง
จะก าหนดให้มีกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิรูป และตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาก าหนดให้มีการตั้ง
กรรมการสถานศึกษา ก าหนดให้มีเป้าหมาย หลักการทางการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อองค์การประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาของชาติโดยทั่วหน้ากัน 
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  5) ปรับปรุงพระราชบัญญัติงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงทางการศึกษา 
เพ่ือขยายงบประมาณทางการศึกษาให้มีอัตราส่วนเพ่ิมพูนขึ้น ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบ
ประมาณให้จัดสรรตรงไปยังจังหวัด และสถานศึกษาด้วยระบบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาที่มีกระบวนการการจัดท า และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ที่
ปรึกษาสถานศึกษาแล้ว 
  6) ปรับสถานภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาให้เป็นองค์คณะบุคคลที่มีการ
ตั้งและก าหนดบทบาทครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้น าชุมชน นักธุรกิจ และองค์กรชุมชน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการจะมาจากฝ่ายผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการจะเลือกขึ้นเป็นประธาน
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นเลขานุการ คณะกรรมการนี้จะมีบทบาท
รับผิดชอบในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การอนุมัติหลักสูตร การประเมินผล
การเรียน การประเมินครู ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน งบประมาณ การ   
ใช้จ่ายของสถานศึกษา แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณเพ่ิมเติม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและการด าเนินการ
อ่ืน ๆ ตามระบบการปรับปรุง และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมการสภาที่ปรึกษานี้จะ
ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบจากศูนย์การฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
หน้าที่ และจะได้รับเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นจากงบประมาณที่สถานศึกษาได้จัดตั้งไว้ 
 3. แนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2547: 6-33) ก าหนด
แนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปรากฏในหมวด
และมาตราต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา (4) มี
หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน 
  2) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท า
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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  3) หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษา     ขั้น
พ้ืนฐานมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 35 
องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
  4) หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ความ  
รอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการะดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
    (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 
  ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุน และใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  สรุปแนวทางของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือก าหนดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ก าหนดจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  
 4. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
  วิเชียร วงค์ค าจันทร์ (อินเทอร์เน็ต, 2554) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม และความสนใจในการแก้ปัญหาของมนุษย์  เป็นกระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง             
ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะมีรากฐานค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่
ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวน
ทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้น
ระบบการผลิตเพื่อตนเอง 
   1) ความเป็นมาและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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     โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็วไร้   
อาณาเขตขวางกั้น สภาพดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไปเพราะเป็นสภาพ
ที่เอ้ืออ านวยในการับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามา ในการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาผลผลิต ตลอดจนการด าเนินชีวิตอย่างมิได้มีการปรับปรุงกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วท าให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย 
อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กลไกล ทาง
การศึกษา จากเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น เป็น
ช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่นที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในการยืดหยัดอยู่รอด
ได้ท่ามกลางกระแสการล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มาสู่หลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกติปรับเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด น ามาซึ่งดุลยภาพที่สงบ
สันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ 
  2) การจัดกระบวนการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
    การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น
ตลอดจนเจตคติ ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี          พึง
ประสงค์  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้โดยปกติสุขจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่เพ่ือให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การน า
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้
ตามที่ต้องการ การน าภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้มาใช้ในหลักสูตรการเรียนเป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เป็นชุดความรู้ใน
ชุมชนที่มีการใช้เพ่ือการด าเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีตสามารถด ารงความสันติสุขแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสม
กลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะปราชญ์
ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแต่ละท้องถิ่น 
  3) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
แนวทางดังนี้ 
   (1) ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ 
   (2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ 
   (3) จัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   (4) ขอความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท้องถิ่น 
   (5) เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ หรือน านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ 
   (6) ท าการวัด ประเมินผล 
   (7) รายงานผล สรุปผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
 5. ขั้นตอนของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  ชาดิด และคนอ่ืน ๆ (Shadid and other, 1982: 356) เห็นว่าแนวคิดท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบมากที่สุดคือแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอพ (Cohen and Uphoff) ซึ่งได้จ าแนก
ขั้นตอนหรือประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ การด าเนินการ ผลประโยชน์
และการประเมินผล ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกท่ีจะต้องกระท าคือ การก าหนดความ
ต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ 
  ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน
โครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น 
  ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้จะรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผล   
ที่เกิดขึ้นในทางลบ ที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษได้ทั้งบุคคลและ
สังคม 
  ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งส าคัญที่
จะต้องสังเกตก็คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้
  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560: 19) ได้เสนอแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ออกเป็น 
  ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้น ๆ 
  ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ 
  ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในการท า
ประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือโดยการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 
  ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินว่า โครงการที่ด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้อาจ
เป็นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ
ที่กระท ากันเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผล
สรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 
  วิชิต นันทสุวรรณ และจ านง แรกพินิจ (2545: 46-47) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
5 ขั้นตอนคือ 
  1) การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ 
  2) การมีส่วนร่วมวางแผน 
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  3) การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
  4) การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
  5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ศุภกานต์ สายบุญลี (2542: 56) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ดังนี้ 
  1) ส่วนร่วมในการรับรู้ในการได้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่
จะรู้ข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมือง ความรู้หรือวิชาการต่าง ๆ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมเป็นการตกทอดทางสติปัญญาของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง
อันเป็นสาธารณะ 
  2) ร่วมคิดจากการได้รับรู้ น ามาสู่การขบคิดพิจารณา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเสวนา
แลกเปลี่ยนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
  3) ร่วมตัดสินใจ มีโอกาสที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนกับ
ชีวิตของตน อันถือว่าหากมนุษย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันแล้วผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็ นสิ่งที่
สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับปัญหา เกิดความรักความหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
และต้องดูแลรักษา ขั้นตอนนี้ดูจะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สุด 
  4) ร่วมวางแผนและด าเนินการร่วมกัน การด าเนินการร่วมกันย่อมมีพลังอย่างมหาศาล 
ในการท าให้โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความส าเร็จอย่างรวดเร็ว 
  5) ร่วมกันประเมินผล ประเมินค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการแล้ว หรือกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
  6) ร่วมรับผิดชอบ การคงอยู่ของกิจกรรมนั้นไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นผลมาจาการ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติดูแลรักษาร่วมกัน ส าหรับสิ่งที่เกิดผลเสียหายมีการรับ “ผิด” เราก็จะพบ
กับสิ่งที่ “ชอบ” พลวัตรของกิจกรรมก็จะต่อเนื่องต่อไปเช่นกัน 
  7) ร่วมรับผลประโยชน์ในงานชุมชน ผลของกิจกรรมย่อมตกแก่สมาชิกชุมชน ส่วนชุมชน
จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่สมาชิกของชุมชนแต่ละคนอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน
นั้น เช่น อาจใช้วิธีเฉลี่ยผลประโยชน์ อาจใช้เกณฑ์แบ่งปันตามสัดส่วนของทุนแรงงานการจัดการหรือ
ตามผลงาน เป็นต้น 
 6. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ละปัจจัยให้ความ
เหมาะสม และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของแต่ละระดับ เช่น สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตลอดจนความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้จะต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้มีความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้กล่าวถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2549: 35) ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
เห็นว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้น สรุปได้ดังนี้ 
  1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
   (1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะช่วยให้ชุมชนมีความพร้อมในการ
สนับสนุนสถานศึกษาด้านการเงิน เพราะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่อมท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ 
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   (2) ลักษณะนิสัยของคนไทยช่วยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา กล่าวคือ
โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบท าบุญสุนทาน ไม่ค่อยจะปฏิเสธค าร้องขอของผู้อ่ืน โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่เป็นสถาบันสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี มีความรู้ 
   (3) ระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่น กระตุ้นให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา ซึ่งในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องไปพบประชาชน และช่วยเหลือกิจกรรมของ
สังคมโดยเฉพาะวัดกับสถานศึกษาท่ีเป็นสถาบันหลักของชุมชน 
  2) ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน 
   (1) ความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา หากสถานศึกษาสร้างความศรัทธาให้กับ
ชุมชนได้ เช่น ผลการเรียนดี นักเรียนสามารถสอบชิงทุน หรือสอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ 
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารย์เอาใจใส่ต่อเด็ก สถานศึกษาชนะการประกวดผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะท าให้ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อสถานศึกษา 
   (2) ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานศึกษา และต้องมีหน้าที่ต่อสถาบัน 
ความรู้สึกดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของการเป็นศิษย์เก่า การเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและ  
ท านุบ ารุงสถานศึกษา การเป็นผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ 
   (3) ความคาดหวังของชุมชนต่อสถานศึกษา ได้แก่ ความคาดหวังว่าสถานศึกษาจะ   
สั่งสอนบุตรหลานของเขาให้เป็นคนเก่ง คนดี และคาดหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพ ไม่เป็นรอง
สถานศึกษาอ่ืน 
   (4) ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา หากผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ สถานศึกษาให้การต้อนรับประชาชนอย่างดี สถานศึกษาเอาใจใส่บุตรหลานของ
ประชาชน ชุมชนก็จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้วยดี 
  3) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา 
   (1) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและครู ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนให้เกียรติและก าลังใจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา สถานศึกษามีครูเก่า หรือศิษย์เก่า
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอยู่ในสถานศึกษา ครูสนใจและเอาใจใส่การเรียนการสอน ฯลฯ 
   (2) ปัจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษามีชื่อเสียงด้าน
วิชาการ มีความเชื่อม่ันในเรื่องการเงิน สถานศึกษามีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ฯลฯ 
  ดังนั้นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับ
ชุมชน เป็นต้น 
  สรุปได้ว่าจากแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์และน ามาใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 7. การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
     การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็นการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบ    
พหุภาคีเข้ามาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น  
     มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมแบบภาคเีครือข่าย เช่น พิณสุดา สิริธรังศรี (2558: 17-19) กล่าวว่า  ส าหรับประเทศไทยการจัด
การศึกษาที่เป็นเพียงการด าเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงกลุ่มเดียว 
ไม่เพียงพอที่จะท าให้การศึกษากระจายอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชน 
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า 
“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดเรื่องเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา ดังนั้นกระแสของการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร 
หรือสถาบันต่าง ๆในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  และการก าหนดเป็น
นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในการนี้ 
พบว่า การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเป็นกลไกส าคัญของการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
สนับสนุนและร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา   
  ประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาคือ การสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากท่ีจ าเป็นต้องเข้า
มามีส่วนในการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน 
และองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนของประชาชน มีการสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นความร่วมมือของครอบครัว วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน องค์กรชุมชน เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบันในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรหรือสถาบัน
สังคมที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าวนี้  ใครจะเป็นผู้จัดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 
บ้าน วัด/ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรชุมชน แหล่งเรียนรู้ สถาบันสังคม สถานประกอบการ เอกชน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องเป็นความร่วมมือและผนึกก าลังกันขององค์กรที่มีในท้องถิ่น/
ชุมชนนั้น ๆ 
  แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว ยึดแนวคิดว่า เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
คนไทยที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (ผู้เรียนเป็นส าคัญ) ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่น
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากด้วย
ความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม ที่ให้อิสระความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวกับผู้จัดการศึกษาบนความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคมไทย 
  สอดคล้องกับ อภิญญา เวชยชัย (2547: 25) มีแนวคิดว่าครอบครัวและชุมชนต่างเป็น
เครือข่ายส าคัญของสถานศึกษาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ซึ่งเท่าเทียมกัน ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือ



58 
 

สถานศึกษาทั้งในด้านเงินบริจาค ทรัพยากรและข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม สภาพปัจจุบัน
พบว่าครอบครัวและชุมชนไม่เพียงแต่ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
ต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญยิ่งของสถานศึกษาเพราะเป็นต้นทุนทางความคิด ความเสียสละ เอ้ืออาทร ที่
สถานศึกษาสามารถพ่ึงพิงได้ตลอดเวลา ดังนั้นแต่ละสถานศึกษาควรถือเป็นภารกิจที่ต้องรักษา
เครือข่ายทางสังคมนี้ให้แข็งแกร่ง และต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของต้นทุนทางสังคมนี้ไปพร้อมกัน 
  ในขณะที่ กมล สุดประเสริฐ (2547 : 13) ให้ทัศนะว่า การจัดการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชนมีส่วนส าคัญในการพัฒนานักเรียน ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ควรด าเนินการประสานงานกับผู้ปกครองดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  การ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน 
 2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการศึกษา และความ 
ส าคัญของการเรียนของสถานศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเองให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ 
 3) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ 
 4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อม มีก าลังความสามารถ มีก าลังทรัพย์เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ 
   การมีส่วนร่วมในแง่ที่ว่าการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาของสาธารณะที่คน 
จ านวนมากที่สุดสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้หมายถึงเข้ามาท าหน้าที่ทดแทนรัฐ หากแต่เข้ามา 
ร่วมกับรัฐ ผนึกก าลังกับรัฐในกระบวนการอย่างใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
และแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายนอกห้องเรียน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ โรงเรียนและครู
จะต้องเปิดใจกว้างแก่การมีส่วนร่วมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาซึ่งก็คือชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ให้มีบทบาท 
(การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2547: 2 – 17) ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตามต าราเรียนแบบเก่า นอกจากจะท าให้ผู้เรียน
ขาดการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและอารมณ์เพราะเนื้อหาวิชาการที่ตายตัวไม่ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวรู้สึก
สนุกทั้งยังไม่เชื่อมโยงกับความจริงในชีวิตและชุมชน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย มีชีวิตชีวาแก่ผู้ เรียน เป็นเนื้อหาวิชาชีวิตที่เพ่ิมทักษะ ความ 
สามารถในการคิดอย่างรอบด้านและเชื่อมโยงประเด็นส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือ ความเข้าใจอย่าง
ใหม่ที่จะมองให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้ที่ชุมชนมี   
  2) การมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือด าเนินงานได้แก่ การวางแผนนโยบาย การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหารหรือจัดหา
งบประมาณ การตรวจสอบติดตามผลการท างาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนคือลูกหลานของชุมชน
มีความสุขกับการเรียนรู้ ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   ส าหรับ ไวท์ (White, 1982: 18) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ประชาชนประกอบด้วยมุมมอง 4 มิต ิคือ 
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1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรท าและท าอย่างไร 
2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ติดสินใจ 
3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

  ในส่วนของ ประเวศ วะสี (2547: 73) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องของครูและโรงเรียนเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมควรเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคนไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน โรงงาน เพราะการศึกษาเป็นของทุกคน สังคมทุกมวลทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าการจัดการศึกษาเป็น
ของทุกคน ทุกส่วนของสังคม (All for Education) การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาของสังคมยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งนี้เพราะความจ ากัดด้าน
ทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการก็ดีท าให้การผูกขาดในการจัด
การศึกษาของรัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อใคร ๆ ในสังคมส่วนรวม สมควรที่จะระดมสรรพก าลังของคนใน
ชาติมาใช้ประโยชน์เพราะการศึกษายังเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคม  การดึงชุมชน สังคม 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิปปนนท์ เกตุทัต 
(2547: 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นภารกิจร่วมกันของปวงชนทุกสถาบัน ทุกองค์กรเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน กล่าวโดยสรุปผู้ปกครองมีความส าคัญที่จะต้องให้
การศึกษากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยผู้ปกครองจะต้องให้โอกาส  
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหากับนักเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่
จะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้พัฒนาไปตามศักยภาพ 
  กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย เป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่ายหรือแบบภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมกันสนับสนุน และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีความ
สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดประการหนึ่งคือต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยต้องจัด
การศึกษาให้มีการประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาบัน
ทางสังคมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนของผู้ปกครอง การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
และมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก  จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันเพราะการจัดการศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน ดังนั้นปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม ผู้ปกครอง และชุมชน
ควรส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 หมวด 1 มาตร 8(2) และ (6) ก าหนดให้สังคม บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาที่จะน าไปสู่ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   

 8. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
      องค์คณะบุคคล (Commission) คือ บุคลากรในกลุ่มท างาน กับองค์คณะบุคคลที่เป็น
คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนักการศึกษาได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือในรูปคณะกรรมการหรือการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นคณะ ดังเช่น ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2549 : 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
โดยองค์คณะบุคคลคือ รูปแบบการบริหารงานโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมรับผิดชอบ ก าหนด
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นโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติน าไป
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล 
  ส าหรับ พิษณุ  ตุลสุข (2548: 29-31) กล่าวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการว่า 
เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และร่วม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินการด้วย  ดังนี้ 
  1. ความหมายการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ 
     การบริหารในรูปคณะกรรมการ คือ รูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไป
ร่วมกันรับผิดชอบ ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพ่ือให้
ฝ่ายปฏิบัติน าไปปฏิบัติก่อให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วมดังกล่าว อาจด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในการบริหารโดยตรง หรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุ่มของตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเป็น
คณะกรรมการทางการบริหารนั้น ๆ แทนสมาชิกเพ่ือให้การบริหารสามารถสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากท่ีสุด 
  2. องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการ 
      องค์ประกอบของการบริหารในรูปคณะกรรมการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจจากการอภิปรายถึงเหตุผลการด าเนินการประกอบข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงไม่ข้ึนอยู่กับ
ความเชื่อหรือภูมิหลังของบุคคล ผลของการใช้ดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมีความเสี่ยงน้อยแต่มีข้อจ ากัด 
คือ ความล่าช้าในการด าเนินการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
      2.1 ประธานคณะกรรมการ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็น
ฝ่ายตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากประธานคณะกรรมการส าคัญต่อการควบคุมให้การประชุมเพ่ือการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ จึงควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการบริหารเป็น
ที่ยอมรับของกรรมการทั่วไปและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
      2.2 รองประธานคณะกรรมการ  จ านวน 1 คน ได้มาเช่นเดียวกับประธานคณะ 
กรรมการเพ่ือท าหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานคณะกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
      2.3 กรรมการมาจากตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงกรรมการ
โดยต าแหน่งแต่งตั้งข้าราชการประจ าด้วย จ านวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
เป็นหลัก 
    2.4 กรรมการและเลขานุการ จ านวน 1 คนต่อ 1 คณะกรรมการ มาจากฝ่ายข้าราชการ
ประจ าหรือจากกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เนื่องจากต้องจัดเตรียมการประชุมและน าการประชุมไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรับผิดชอบต่อความ 
ส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารอีกด้วย 
  3. หลักการบริหารแบบคณะกรรมการ 
      ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลของการบริหารโดยคณะกรรมการ ต้องใช้หลักการ
ประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหาร ดังนี้ 
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    3.1 ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นตัวก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กิจกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่วงเกินหรือ
ละเมิดในสิทธิหรือภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ 
   3.2 ต้องมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการหรือภารกิจที่ปฏิบัติเพราะการท า
กิจกรรมและการใช้ดุลยพินิจต้องใช้การปรึกษาหารือ การพบปะหรือการประชุม หากคณะกรรมการ
ไม่มีความรับผิดชอบอาจท าให้กิจกรรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
   3.3 คณะกรรมการต้องถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักเพราะคณะกรรมการเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายคาดหวังในความเป็นกลางและการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ในทุกกิจกรรมที่บริหาร 
   3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการต้องไม่เข้าไปเพ่ือ
แสวงหาอ านาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพราะผลแห่งการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทุกคนโดยรวม และท าให้ระบบงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเสียหายไปด้วย 
  4. แนวทางของผู้บริหารในการบริหารในรูปคณะกรรมการ 
    ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2549: 2-3) กล่าวถึงแนวทางของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจ
สับสนในการใช้อ านาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามได้ จึงมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 การบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝ่าย ดังนี้ 
         4.1.1 ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ าและท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง 
     4.1.2 ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อ านาจบริหารทางการ
ประชุม วินัจฉัย ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้ฝ่ายส านักงานน าไปด าเนินการ 
    4.2 บทบาทของฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกก าหนดไว้ชัดเจน ต้อง
ยึดถือบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หากไม่เข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่จะเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติได้ 
   4.3 ฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องประสานการท างานให้เข้ากัน โดยยึด
จุดหมายปลายทาง คือ ผลส าเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก 
   4.4 การใช้อ านาจของคณะกรรมการในการตัดสิน วินิจฉัย หรือวางนโยบายใด ๆ จะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ความถูกต้อง ทั้งนี้ต้องใช้การประนีประนอมเป็นหลัก ควร
หลีกเลี่ยงการใช้มติหรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จะเหมาะสมยิ่งเพราะสังคมของ
คณะกรรมการมีลักษณะคับแคบ ไม่ควรเกิดความเสียหน้าหรือแพ้ชนะกันในที่ประชุม 
   4.5 ผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต้องมีทีมงานรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วย 
  ในขณะที่ สนธิรัก เทพเรณู (2552) ได้กล่าวว่า การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือองค์คณะบุคคลหรือการท างานเป็นกลุ่มเป็นคณะ เชื่อกันว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิดและประสบการณ์ของบุคคลหลายคน
เพ่ือพิจารณาปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผลและโดยหลักวิชาการ  คณะกรรมการซึ่งได้            
รับการแต่งตั้งหรือด าเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย 
ขจัดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน ตลอดจนเป็นการหาผลลัพธ์
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แบบประชาธิปไตยในกรณีที่ไม่สามารถท านายผลล่วงหน้าได้ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาส าหรับเรื่องที่มีอิทธิพลหรืออ านาจของผู้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบุคคลคนเดียว         
ไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่เหมาะที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้การบริหารงานในรูปคณะกรรมการยังเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถป้องกันความล าเอียงที่จะพึง
มีขึ้นได้ ส่วนผลเสียที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้น คือ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า สิ้นเปลือง ทั้งงาน
และเวลา ทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต้องรับผิดชอบในผลงาน
อย่างแท้จริง กล่าวคือ การบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สิ่งใด   
ก็ตามถ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแล้วมักดูเหมือนว่าไม่มีผู้ใดรับผิดชอบเลย 
                 เลขานุการคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ถือเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการท างานของคณะกรรมการให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องมีการตระเตรียมและปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้นต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านนโยบาย  ทิศทางหรือ
แนวโน้มในอนาคต โอกาส ข้อจ ากัดและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในภาพรวมและเฉพาะกรณีตลอดจน
ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจพ้ืนฐาน มีการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่จะน าเข้าหารือในคณะ 
กรรมการ วางแผนจัดท าปฏิทินเรื่องที่จะพิจารณาไว้ล่วงหน้า เสนอแต่งตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์
เรื่องส าคัญๆ ก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุม จัดเตรียมเอกสารสรุปประเด็นส าคัญและเอกสารประกอบ           
ที่เกี่ยวข้องน าส่งให้คณะกรรมการศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 - 7 วัน ชี้แจง
รายละเอียดเป้าหมาย หรือความต้องการในการพิจารณาประเด็นส าคัญต่าง ๆ ให้ประธานกรรมการ
ทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง กรณีที่รับทราบภายในหรือคาดคะเนว่ากรรมการมีความคิดเห็น    
แปลกแยกกันเป็นกลุ่มควรชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นส าคัญอย่างไม่เป็นทางการกับกรรมการ              
บางกลุ่มที่คาดว่าจะท าให้ผลหรือมติการประชุมเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ต้องการ  และการประชุม
จะรวนเรล่าช้า ทั้งนี้หากไม่มีข้อขัดข้อจ าเป็นจริง ๆ เลขานุการต้องน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมด้วย
ตนเองโดยพยายามสรุปประเด็นให้ชัดเจน กะทัดรัดและเข้าใจง่ายรวมทั้งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่             
เข้ามาช่วยสนับสนุน ทีมเลขานุการต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซักซ้อมสนับสนุนและประสาน
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งด้านงานเอกสาร เทคโนโลยี การน าเสนอ และการบันทึกรายงานการ
ประชุม 
           นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการต้องน าบันทึกรายงานการประชุม
มาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า คณะกรรมการมีการมอบหมายภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการหรือกรรมการ
ท่านใดบ้าง และภารกิจดังกล่าวมีภารกิจที่ฝ่ายเลขานุการต้องสนับสนุนหรือมีก าหนดการในการปฏิบัติ
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และรวบรวมน าเสนอผลหรือปัญหา
อุปสรรคต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารงานในรูปคณะกรรมการเป็นการใช้กลยุทธ์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทางความคิด การปฏิบัติ การก ากับติดตามผล การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน โดยกลไกส าคัญของการปฏิบัติ คือ  การแต่งตั้งหรือ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าไปรับผิดชอบท างาน ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและการอุทิศเวลา
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องเข้าใจชัดเจนตรงกันสามารถปฏิบัติได้และบทบาท
หน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการโดยเฉพาะเลขานุการและคณะเจ้าหน้าที่ เป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีบุคลิกแห่ง
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ความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีการวิเคราะห์ และคาดคะเนผลด้วยความแม่นย า ซึ่งคณะ 
กรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) คณะกรรมการด าเนินการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 

    9. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    ปัจจุบันมีแนวคิดในการบริหารองค์การด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่าง
แพร่หลายเพราะเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมงานทุกระดับ ส าหรับความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักวิชาการและนักทฤษฎีได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  9.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
        ดุจ์ลาห์ (Douglah,  1970: 90) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นค าที่
มีความหมายกว้างและใช้ในบริบทต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้ในการอ้างอิงการมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้ค านี้ในความหมายการ
เข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ๆ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ใช้ค านี้ในความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ส าหรับ 
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมี
ส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องของประชาชน 4 ประการ คือ (1) การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร และจะท าอย่างไร (2) มีส่วนในการด าเนินโครงการตัดสินใจว่า 
ในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการ การร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ (3) มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนาและ (4) มีส่วนร่วมในการประเมิน
โครงการ ส่วน บราวน์และโมเบิอร์ก (Brown and Moberg, 1980: 483) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในการตัดสินใจที่จะ
ส่งผลกระทบต่อพวกเขาในอนาคต โดยถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  
ในขณะที่กุสโตวา (Gustova, 1990: 4) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลได้
เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภายรวม ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานเป็นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดขอบในการด าเนินงาน การประสานงานการบริหารงาน และ
การพัฒนางาน 
  หากจะพิจารณาในมุมมองของนักวิชาการไทย พบว่ามีความคิดที่คล้ายคลึงกัน โดย
ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 138); จารุพงศ์  พลเดช (2546); ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 13); มานิต  
โตเผือก (2549: 36) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยสรุปว่า เป็นวิธีการที่ผู้บริหาร
ได้เปิดโอกาสให้บุคคลหรือประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมท า ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในองค์การและมีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานเองภายใต้เป้าหมายและนโยบายไว้อย่าง
กว้าง ๆ กระบวนการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเอง
สูงขึ้น ท าให้เกิดความคล่องตัวในการสร้างความส าเร็จในงาน  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การตัดสินใจในองค์กรทั้งที่ เป็นเรื่องปกติและเรื่องส าคัญ พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผน
ตั้งเป้าหมาย การด าเนินการ แก้ปัญหา ตลอดจนการประเมินผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมรับผลที่เกิด
จากการปฏิบัตินั้นด้วยซึ่งท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ องค์คณะบุคคล และในส่วนของ ธีระ รุญเจริญ 
(2550: 206) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่าการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
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ผู้ร่วมงานเข้ามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกันรวมถึงร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารงานบางอย่างเพ่ือประโยชน์ในการระดมก าลังความคิดเพ่ือแบ่งเบาภาระ หน้าที่ของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับ สันติ บุญภิรมย์ (2552: 59) ที่กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารได้
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหาร
ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดขอบและร่วมชื่นชมยินดีในความส าเร็จ
ขององค์กรหรือสมาชิกในองค์กรที่สังกัด และยังสอดคล้องกับ ชูทรัพย์  ภาวงศ์ (2551: 37) การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง มีโอกาสในการตัดสินปัญหาของชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และท า
การประเมินผลเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้ก าหนดโดยประชาชน ซึ่งถ้าเป็นในด้านการศึกษา
การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชน ก าหนดปัญหา
ความต้องการร่วมกันตัดสินใจลงมือปฏิบัติและประเมินผลร่วมกัน 
  นอกจากนี้ คริส อาร์กิรีส (Chris Argris, n.d อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 
165) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพัน
กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การแม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็นก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแล้ว 
  2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมายเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้น
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม
สมาชิกและความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กรท าให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน การ
มีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ   
การสนับสนุนและผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดขอบ การที่บุคคลได้
แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ 
ความรับผิดขอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
    กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล มีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานเองภายใต้เป้าหมายและนโยบายอย่างกว้าง ๆ 
กระบวนการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจและแรงขับในการแสดงออกของตนเองสูงขึ้น ท าให้
เกิดความคล่องตัวในการสร้างความส าเร็จในงาน 
 9.2 องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     แนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมขึ้นใน
องค์การหรือไม่คือผู้น า จากแนวคิดของเฮ้าส์ (House: 1974) ผู้น าที่สามารถท าให้เกิดการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือผู้น าที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
  1) มีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูล (Sharing of Information) หมายถึง ปริมาณ
ข่าวสารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมีจ านวนมากน้อยเพียงใด และการใช้ข้อมูลในการบริหารมากน้อย
เพียงใดและอย่างไรกับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เอาใจใส่กับความ
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คิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อเท็จจริง และความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยแสดงออก ช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอ่ืน 
  2) การแบ่งปันอ านาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผู้น ากระจายอ านาจไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด กระตุ้นให้มีการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ชะลอการประเมินทางเลือก
ไว้จนกว่าจะเสนอออกมาหมดแล้ว ชี้แนะกระบวนการกลั่นกรองทางเลือกเลือกแนวทางแก้ไข การ
ตัดสินใจต้องไม่เป็นระบบประจ า ซ้ าซาก (Routine) ข้อมูลในการตัดสินใจต้องไม่เป็นมาตรฐานเกินไป
และไม่เป็นระบบศูนย์กลาง 
  3) การแบ่งปันอิทธิพล (Sharing of Influence) คือ การยอมรับในอิทธิพลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องให้เวลากับสมาชิกในการเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อรู้ถึงความจ าเป็น    
ในเรื่องของเสรีภาพที่ได้รับ รู้สึกถึงความชอบธรรมของตนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้สึก
ลึกถึงความสามารถของตนในการเข้าร่วมตัดสินใจ และเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
   
 
 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ประการจะเป็นตัวบ่งชี้บรรดาผู้น าในองค์การต่าง ๆ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด ความมากกว่า
หรือน้อยกว่าจะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ 
(Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประการหนึ่ง คือ การลดอ านาจ 
(Reduce Power) ของผู้บริหารให้อยู่ในภาวะที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงาน 
      สอดคล้องกับ แอนโทนี (Anthony, 1978) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญในการ
บริหารของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
         1) ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีส่ วนในการตัดสินใจ (Subordinate Involvement) โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตนและ
ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์ขององค์การ              
เป็นหลัก 
         2) สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ (Involvement in Important Decisions or 
Issues) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเรื่องส าคัญ โดยส าคัญดังกล่าวเป็นความส าคัญของทั้งองค์การและตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
การที่ผู้บริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญหรือไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมลักษณะ
เช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
       3) มีการแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Shared Authority) ตามหลักการแล้ว
การแบ่งอ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ท าให้อ านาจของผู้บริหารลดลง
แต่การแบ่งอ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วมรับผิดขอบ
งานมากขึ้น ถ้าผู้บริหารกลัวการเสี ยอ านาจส่วนนี้ และไม่ยอมแบ่งปันการตัดสินใจไปให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ 
   ในขณะที่ สแวนส์เบอร์ก (Swansburg, 1996) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยการอพยพ
จอร์เจียได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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       1) การไว้วางใจกัน (Trust) การไว้วางใจกันถือว่าเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความ
ไว้วางใจให้ด าเนินงานฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็
เพียงพอแล้ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถท าได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
       2) ความผูกพัน (Commitment) การที่แต่ละคนทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกันและ
การที่บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์การจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การและพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์การ 
       3) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) การตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหารร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การย่อมขจัดความขัดแย้งที่
จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มี
ความรับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4) ความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Autonomy) หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
       5) คุณลักษณะอ่ืน ๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็น
เรื่องของการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วน
ร่วมนั้นต้องเป็นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 
   นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000) ยังได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
         1) บรรยากาศของหการมีส่วนร่วม (Environment) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
        2) องค์การ (Organization) 
        3) มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน (Employee) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
        4) ภาวะผู้น า (Leadership)  
        5) การใช้เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การบริหารเน้นการกระจายอ านวยในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ ให้เท่าเทียมกัน 
การให้อ านาจการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้น มีโครงสร้างการท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและค านึงถึงความต้องการมีส่วนร่วม 
  9.3 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
                     นักวิชาการทางการบริหารได้ก าหนดรูปแบบการจัดการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปดังนี้ 
                       สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 14) ได้เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้            
4 รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การปรึกษาหารือ (Consultative Management) เป็นการบริหารแบบเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติงานในรูปของคณะกรรมการ 
(Committee) รูปแบบนี้เป็นการกระจายอ านาจการบริหารและตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมี
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ส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการด้วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้บริหารระดับต้น
ขึ้นไป 
 2) กลุ่มคุณภาพ (Q.C. Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มบุคคล 3-10 คน ที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน  รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะส าหรับใช้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
ท างานร่วมกันเพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ซึ่งมีกระบวนการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอนคือการวางแผน P (Plan) การปฏิบัติ      
D (Do) การตรวจสอบ C (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข A (Action) หรือ PDCA นั้นเอง 
 3) ระบบข้อเสนอแนะ (Suggesting System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ได้ผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วไปที่มี
ทักษะเป็นกล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบท่ีก าหนด 
 4) ระบบส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ (Employee 
Ownership Plan) รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการแบบบริษัท หน่วยงานเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจโดยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกจิการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของ
บริษัทหรือบริษัทอาจจ่ายโบนัสส่วนหนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
  ส าหรับ สันติ  บุญภิรมย์ (2552: 59-65) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมงาน
กับผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ 
  1. รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมงานกับผู้บริหารเป็น
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรือาจจะมีการ
แต่งตั้งเป็นการชั่วคราวตามภาระหน้าที่ คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มากเนื่องด้วย
คณะกรรมการได้ช่วยกันกลั่นกรองอย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการ
ด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ทั้งนีผู้้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
  2. รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารก็สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมาก
ต้องท างานรอบด้าน อาจจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่
ปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ 
   สอดคล้องกับ วินัย ดิสสงค์ (2552: 12-13) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
  1. รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ (Consulting Management) ช่วยคิด
ตัดสินใจและร่วมท างาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
  2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยวิธีการจัดประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มหรือเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น 
  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) 
รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร 
  นอกจากนี้ จันทรานี  สงวนนาม (2551: 170) ได้น าเสนอรูปแบบการใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
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  1. ใช้กับกลุ่มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ (Special Task Forces 
and Committee)  
  2. ใช้ในรูปแบบของกรรมการให้ค าแนะน า (Consulting)  
  3. ใช้การติดต่อสื่อสารแบบการเปิดประตู (Open Door) 
  4. ใช้การระดมความคิด (Brain Storming) 
  5. ใช้การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ (Training) 
  6. ใช้การบริหารแบบมีจุดประสงค์ (MBO) 
   กล่าวโดยสรุป รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะ
ช่วยใช้บุคลากรช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง เป็นการพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
        1. รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระหรืออาจจะแต่งตั้งเป็นการ
ชั่วคราวตามภาระหน้าที่ 
   2. รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารก็สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) 
               9.4 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
       นักวิชาการที่กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลายท่าน ดังเช่น 
สันติ  บุญภิรมย์ (2552: 59-65) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถ้า
ด าเนินงานโดยประสบความส าเร็จ กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการ
บริหารบางอย่างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา 
   1. ความกระจ่างในจุดประสงค์ เป้าหมายที่ให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจนส่งเสริม
ความรู้สึกของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูจะเข้าใจเป้าหมาย และมีความผูกพันกับการ
น าออกไปใช้เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์น าไปสู่
เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นและระดับการจูงใจสู่การท าเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุ 
   2. มีความผูกพันและประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับสามารถใช้เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระท าของครูและผู้บริหารในขอบข่าย
จ านวนหนึ่งเป้าหมายที่สร้างขึ้นร่วมกันเป็นจุดรวมที่ส าคัญและเป็นจุดอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจ 
   3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องกันให้กลไก
ส าหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยหรือบุคคลขององค์การ เป้าหมายให้กรอบของ
ข้อตกลงภายในทั้งหมดซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสิน
ร่วมกันช่วยเพ่ิมความสามารถขององค์การเพ่ือตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
ตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวน าที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและคณะครูเพ่ือ
วิเคราะห์กันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือหาค าตอบของปัญหาร่วมกัน 
   5. ปรับปรุงใหม่กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงระดับพลังงานองค์การเสียใหม่ให้การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ 
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  ส าหรับ จันทรานี  สงวนนาม (2551: 168) ได้เสนอข้อดีของการบริหารแบบมี     ส่วน
ร่วมไว้ ดังนี้ 
   1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
   2. ลดความขัดแย้งในการท างานและเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 
   3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
   4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
   5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
   6. ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
   7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
  ในขณะที่ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2549: 74-75) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
   1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียง         
คนเดียว 
   2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ท าให้เกิดการต่อต้าน
น้อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้
ทดสอบว่า สิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาร ู้หรือไม ่
   3. เปิดโอกาสมีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์   
ในการท างานตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถ และ
ทักษะในการท างานร่วมกัน เกิดความมีน้ าใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
  ส่วนแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony, 1978) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมไว้ 8 ประการ สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
   1. กอ่ให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
   2. ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานราบรื่น 
   3. ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อหน่วยงานมากข้ึน 
   4. ท าให้มีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น   
   5. ท าให้การบริหารพนักงานง่ายขึ้น 
   6. ท าให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การที่มีฝ่ายพนักงานมาช่วย
ตัดสินใจท าให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลในการตัดสินใจมากข้ึน 
   7. ท าให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้น 
   8. ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  นอกจากนี้ เดวิส (Davis, 2000) ได้สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมี
ส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ได้รับความคิดเห็นมากขึ้น มีแรงจูงใจมาก
ขึ้น มีความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้นับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น มีความ
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ร่วมมือกันมากขึ้น ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ลดอัตราการแลกเปลี่ยน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีขึ้น และกอร์ดอน 
(Gordon, 1999) ได้สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการยอมรับ
ต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสูงขึ้น 
ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจต่าง ๆ ลง ท าให้ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น และมีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีขึ้น 
  กล่าวโดยสรุปว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและลดปัญหาต่าง ๆ เพ่ิมก าลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป็นผลให้
เกิดการยอมรับ และมีความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกัน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  ค าว่า รูปแบบ (Model) มีการเรียกหรือใช้ค าเรียกที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น รูปแบบ 

หรือ โมเดล หรือ ตัวแบบ หรือ แบบจ าลอง หรือต้นแบบ เป็นต้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้ค าว่า 
รูปแบบในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวิ จัย   
ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ      
การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ความหมายของรูปแบบ 
                รูปแบบ (Model) เป็นค าที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะ
หมายถึงวิธีการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจ าลองสิ่งต่าง ๆ หรือรูปแบบ
ในการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
    พลอเตอร์และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายค าค านี้ ไว้ ใน 
Longman Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่คือ Model   
ที่หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลอง
ของเรือด าน้ า เป็นต้น Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการ
บางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model หมายถึง
แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นต้น ในขณะที่ บาร์โด      และ
ฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245) ได้กล่าวถึ งความหมายของรูปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ว่า รูปแบบมีลักษณะเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะ 
หรือบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยอธิบายว่ารูปแบบประกอบด้วยเป็นอะไรบ้างที่เราพัฒนาขึ้นมา 
เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและ
การน าไปใช้ ส าหรับ โทซีและแครรอล (Tosi & Carroll, 1982: 74) กล่าวว่ารูปแบบอาจสร้างเป็น
ของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย  ๆ 
จนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน และมีทั้ งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่ เป็น
แบบจ าลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ สอดคล้องกับ สโตเนอร์และวานเกล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ที่
กล่าวว่า รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบให้
เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นได้ง่ายขึ้น คีเวส (Keeves, 1988: 559) ให้นิยามว่า 
รูปแบบทางสังคมสาสตร์ หมายถึง การแสดงโครงสร้างหลักของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์
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ของตัวแปร และ ไรย์  (Raj, 1996: 45) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้ 1) รูปแบบ คือรูปย่อของ
ความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จ านวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ 
ท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ 
โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ    
  นอกจากนี้ กู๊ด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมาย
ของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือ
แนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็น
สัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
ส่วน ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008: 1) กล่าวว่า รูปแบบ (Model) เป็นแบบจ าลองขั้นตอนหรือ
ระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่เขียนไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนที่
แสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี  (2550: 25-28)       
ให้นิยามค าว่า รูปแบบหรือแบบจ าลอง คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ 
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวให้ปรากฏ โดยการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย
และสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างเป็นระบบ และ 
ทิศนา แขมมณี (2552: 42) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทาง
ความคิดเพ่ือใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน โดยสร้างมาจาก
ความคิด ประสบการณ ์หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     จากการศึกษาความหมายของรูปแบบตามแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบทางสังคมศาสตร์ หมายถึง แบบจ าลอง หรือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกนัรวมกันเป็นโครงสร้างหรือชุดขององค์ประกอบหรือเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม  สามารถ
จ าแนกได้สองลักษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและรูปแบบจ าลองของสิ่งที่เป็น
นามธรรม 
 2. ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 
74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบนั้น ๆ  และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบ การสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  

  1. Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ 
ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   2. Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจก
บุคคล และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติ 

  3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม  
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  4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม 
ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของ
ผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้  
  ส าหรับ สไตเนอร์ (Steiner, 1998: 148) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบ 
เชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of ) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น 
แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-
of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ 
แบบจ าลอง เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  

 ในขณะที่ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่งรูปแบบทางการศึกษาไว้ 5 ประเภท ดังนี ้
   1. รูปแบบเชิงอุปมาหรือเปรียบเหมือน (Analogue models) เป็นรูปแบบที่ใช้
หลักการคิดหาเหตุผลโดยใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และไม่ค่อย
ใช้ในสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ตัวอย่างของรูปแบบประเภทนี้ที่ใช้ในทางการศึกษา คือ 
รูปแบบที่เกี่ยวข้องขนาดของโรงเรียนหรือจ านวนของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับจ านวนนักเรียน
ที่เข้ามาและออกไป โดยที่จ านวนที่เข้ามาจากหลายแหล่งหรือหลายปัจจัย  เช่น เกณฑ์อายุ เขตพ้ืนที่ 
การย้ายเข้ามาอยู่ของผู้ปกครอง  ส่วนจ านวนนักเรียนที่ออกไปมาจากหลายแหล่งหลายปัจจัยด้วยกัน 
เช่น อพยพตามผู้ปกครองออกไปอยู่ที่อ่ืน ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน รูปแบบนี้มีประโยชน์
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและการท านายในอนาคตซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนและการก าหนด
นโยบายได้รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจาก
การเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบ
ด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
   2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) เป็นรูปแบบที่แสดงออกด้วยการใช้
ค าพูดภาษาท่าทางและรูปภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพเพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด จ าแนกเป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย วิธีการ กระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ของรูปแบบที่อธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่
รูปแบบนี้มีจุดอ่อนที่ขาดความชัดเจนแน่นอนที่ยากต่อการทดสอบ ฉะนั้นรูปแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา 

  3. รูปแบบเชิงแบบแผน (Schematic models) เป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือ
แผนภูมิที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยและกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้นิยมใช้ในสาขา
จิตวิทยา รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันคือรูปแบบของ Guilford ที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกัน  
3 มิติ คือ ด้านเนื้อหา ด้านผลลัพธ์ และด้านการจัดกระท า 

  4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) รูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้มากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาส่วนสาขาทางการศึกษา              
มีการใช้น้อยในการวิจัย แต่มีการน ามาใช้บ้างในเรื่องของการประเมินรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้                  
มีประโยชน์ที่สามารถท าให้ข้อสันนิษฐานได้มีการพิจารณาด้วยเชิงปริมาณและทดสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปของสูตร หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ได ้
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  5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่
เรียกว่า Path analysis และหลักการสร้าง Semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่
แสดงความสัมพันธ์ของสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน
และระดับสติปัญญาของเด็ก รูปแบบนี้เริ่มได้รับความสนใจในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 และใช้ในการวิจัย
มากขึ้น เชื่อกันว่ารูปแบบนี้เริ่มใช้ในสาขาพันธุศาสตร์ ซึ่งมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
analysis) มาใช้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบเชิงเหตุผลนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมการโครงสร้างอย่าง
ง่ายของสาเหตุกับตัวแปรต่าง ๆ ภายใต้การให้เหตุผลการตัดสินใจ 
  นอกจากนี้ บรรจง เจริญสุข (2552: 68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า มีหลาย
ประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ได้แบ่งออก เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย และ
รูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

     กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการวิจัยมีความหลากหลาย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบที่ใช้
นั้นมีลักษณะของการบูรณาการระหว่างรูปแบบเชิงภาษา (Semantic models) และรูปแบบเชิงแบบ
แผน (Schematic models) ดังนั้นรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
บรรยายอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพ่ือให้เห็นมโนทัศน์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิดอธิบายให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมด าเนินงานเป็นรูปแบบที่แสดงแผนที่หรือแผนภูมิที่จะพยายาม
เชื่อมโยงให้เข้ามาสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน 2) การจัดองค์กร 3) การปฏิบัติตามแผน 4) 
การติดตามและประเมินผล 

3. องค์ประกอบของรูปแบบ  
    นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ ฮัสเซนและโพสเล็ทเวท 

(Husen and Postlethwaite, 1994: 386; ทิศนา แขมมณี, 2552 : 220) ได้แบ่งและอธิบายถึง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   1. รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้ 
   2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฏกลไกล        เชิง

สาเหตุที่ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
   3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ 

ช่วยสืบเสาะความรู้  
   4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
    ในขณะที่ บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982: 70-76) กล่าวว่า รูปแบบ

ประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะ    บาง
ประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงองค์ประกอบย่อยของระบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ    
1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม และได้เสนอว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบในเชิงระบบสังคม ควรประกอบด้วย 
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   1. สถาบัน (Institution) เป็นระบบของสังคมที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติ ไว้เป็น
แนวทาง และมีการน าเอาแนวปฏิบัติมาใช้ หน่วยย่อยของสถาบันแบ่งออกเป็น บทบาท (Role) และ
ความคาดหวัง (Expectation) ในบทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะของต าแหน่งหน้าที่และสภาพซึ่งอยู่
ภายใต้สถาบันเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้สวมบทบาท ในส่วนของความคาดหวังเป็นเรื่องของ
เกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือสถาบันที่มุ่งหวังจะได้รับจากผู้สวมบทบาทที่สมบูรณ์ ควรก าหนด
ความสัมพันธ์กับบทบาทอ่ืน ๆ ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองท าให้การก าหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็นไป
ในรูปของการจัดล าดับขั้น โดยก าหนดให้บทบาทหนึ่งมีบทบาทต่อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต่อไป
เรื่อย ๆ จนท าให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. บุคคล (Individual) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม ทั้งนี้สถาบันจะ
ด าเนินการไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบด้านบุคคล ส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
สถาบัน 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disposition) โดยที่
บุคลิกภาพของบุคคลมีความส าคัญต่อการวางตัว การสวมบทบาท ความต้องการในการท างาน  
  ส าหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบโดยสรุป
ควรประกอบด้วย  
   1. หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนวความคิดภาพรวมที่ใช้ ในการก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 
   2. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่
ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้ 
   3. วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ในรูปแบบ โดยเรียงล าดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการด าเนินงาน 
   4. การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็นวิธีการ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ของรูปแบบนั้นประสบความส าเร็จเพียงใด เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน  
  ส่วน บราวน์และโมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980: 98) ได้สังเคราะห์รูปแบบ
ขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ 
(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) มีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems Model) ของ Brown and Moberg 
  นอกจากนี้ ศักดา สถาพรวจนา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ

สภาพแวดล้อม 

การตัดสินสั่งการ กระบวนการจัดการ 

โครงสร้าง เทคโนโลยี 
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แนวคิด ส่วนที่ 2 คือ ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 คือ 
เงื่อนไขของรูปแบบ และ เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ท าหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่ และ
ล่มสลายของรูปแบบที่สร้างขึ้น และจากผลการวิจัยของ พฒศ์ศิวพิศ  โนรี (2556) ที่ได้ศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข่ายการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยของ ชาญทนงค์  บุญรักษา (2556) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา 
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
2) คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการ
บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งผลการวิจัยของ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง พบว่า รูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ื นที่สู ง 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการ 
บริหารเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย  

   กล่าวโดยสรุป รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององค์การหรือ
งานบางส่วนขององค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถออกแบบองค์ประกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ได้
ทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากเกินไป  การออกแบบรูปแบบจึงก าหนด
เฉพาะองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบเท่านั้น โดยมีสมมุติฐานว่าหากองค์ประกอบเหล่านั้นท าหน้าที่
ตามที่ออกแบบไว้แล้วการด าเนินงานขององค์การจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค่อนข้างจะ
แน่นอน ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบควร
ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) บริบทของรูปแบบ (Context) 4) 
ตัวป้อนของรูปแบบ (Input) 5) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ  6) กระบวนการของรูปแบบ 
(Process) 7) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ และ 8) ผลผลิตของรูปแบบ (Output) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ประกอบของรูปแบบจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารหรือการพัฒนางานมาเป็นกรอบในการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้ เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประกอบด้วย                     
4 องค์ประกอบได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  

4. กระบวนการพัฒนารูปแบบ  
              นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด 
หลักการคล้ายกันโดยต้องการให้มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบไว้ดังนี้ 
  สตรีกแลนด์ (Strickland, 2006) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
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(Design) การพัฒนา (Development) การน าไปทดลองใช้  ( Implement) และการประเมินผล 
(Evaluation) ซึ่งเรียกว่า “ADDIE Model” สอดคล้องกับ เมียซัน และ คีดอวรี (ธนีนาฏ ณ สุนทร. 
2551 : 77-78 ; อ้างอิงจาก Meason and Khedourri. 1985) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
ดังนี้ 1) รวบรวมปัญหา (Problem formulation) 2) สร้างรูปแบบ (Model construction) 3) ทดสอบ
รูปแบบ (Testing the model) 4) การน ารูปแบบไปใช้ (Implementation) และ 5) การปรับปรุง
รูปแบบ (Model updating) และ รัตนะ บัวสนธ์ (2552: 13-15) กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของ
การพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบว่า เป็นกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาซึ่งกระบวนการด าเนินงานที่
มีขั้นตอนต่อเนื่องกันตามล าดับ กล่าวคือ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ จะได้รับการ
น าไปใช้ส าหรับด าเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด          แต่
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา หรือความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน
นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม 
และข้ันตอนที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม รวมทั้ง วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 8-9) กล่าวสรุปว่า การพัฒนา
รูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ 
   ในขณะที่ บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบว่า 
อาจกระท าได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบ
ตามสมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฏี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือ
เรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้หลัก
เหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศั ยสารสนเทศจากการศึกษา
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือกองค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็น
รูปแบบที่ไม่ซับซ้อนสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่สามารถอธิบายผลได้มาก 
เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
 2. ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้นแล้ว
จ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าวเพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฏี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้วหรือแม้กระทั่งได้รับจาก
การกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือทดสอบดูว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้บางครั้งใช้ค าว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อม  การสร้างรูปแบบ  การตรวจสอบรูปแบบ  การทดสอบรูปแบบ  
การน ารูปแบบไปใช้จริง  และการปรับปรุงรูปแบบ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท โดยการศึกษาสภาพและแนวทาง การสร้าง
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รูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ การทดลองใช้ และการประเมินรูปแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
                  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดี ไว้ดังนี้  
      เกตเซล และคนอ่ืน (Getzels and others, 1968: 30) ได้ให้หลักการของรูปแบบ                
ที่ดีไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
      1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิดและแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด ซึ่งไม่
เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาตามมาได้อีกด้วย 
      2. โครงสร้างของแนวความคิด และความสัมพันธ์ดังกล่าว จะต้องสามารถปฏิบัติ 
(Operation) และวางอยู่ในรูปแบบขององค์การ (Organization) ได้ หมายความว่า แนวความคิดและ
ความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้อีกด้วย 
      3. รูปแบบจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยวโยง
กับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 ส าหรับ คีเวส (Keeves, 1988: 560) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นมี ดังนี้       
              1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship) 
              2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
              3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
                   4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
 สอดคล้องกับ ฮูเซนและโพสลีทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 286) ได้กล่าว
ว่ารูปแบบที่ดี มีประโยชน์ ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

1. รูปแบบควรจะน าไปสู่การท านายของผลที่จะเกิดภายหลังได้ด้วยข้อมูลจากการสังเกต
ที่น่าเชื่อถือได ้

2. โครงสร้างของรูปแบบควรจะแสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เป็นกลไกเชิงเหตุผล                 
ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา   

3. รูปแบบควรจะให้ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแสวงหา
องค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น 

4. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่          
เกี่ยวเนื่องกัน  อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และการถดถอยจะน ามาใช้ในช่วงแรกของการ
ตรวจสอบ เพราะว่าอาจจะบอกได้ถึงตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสหสัมพันธ์
และการถดถอยจะสามารถน าสู่การสร้างรูปแบบได้ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วย 1) ควรเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์
อย่างมีโครงสร้าง 2) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 3) 
รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ง
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เป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา 4) รูปแบบควรจะให้ค าอธิบายที่ช่วยขยายความรู้ในแนวคิดใหม่
และน าไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้น 
 5. การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ 
  การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทาง
สถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร จามรมาน, 2554: 23) คือ 
1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร 2) การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณข้ามกาลเวลา  กลุ่ม
ตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites) 
 ส าหรับ อิสเนอร์ (Eisner, 1994: 192 - 193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดย  
การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่า 
การรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 
ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ 
(Decision Making model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณาซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตาม
วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่ง
ที่ท าการตรวจสอบ 

 2. เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
จะตรวจสอบ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจาก
เป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
อย่างแท้จริง 

 3. เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ โดยให้ความ
เชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

 4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

     ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็น 
ที่เชื่อถือของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ 
  ในขณะที่ พูลสุข หิงคานนท์ (2551: 53-55) ได้ศึกษาและสรุปว่า การทดสอบรูปแบบ
ทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส่วนการวิจัยทางการศึกษาด าเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
มากเกินไปบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งจึงประเมินโดยอาศัยความรอบรู้ของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้การตรวจสอบแบบล าลองทางการศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้  จินตนา 
ศักดิ์ภู่อร่าม (2553: 13-14) ยังได้สรุปแนวคิดและเสนอการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
  1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ ง เฉพาะ
ประเด็นที่น ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
  2. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
เรื่องที่จะประเมินที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เป็นการวัด
คุณค่าท่ีไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
  3. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ       มี
ความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และความ
ช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง 
  4. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิย่อมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานตาม     
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละบุคคล นับแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ซึ่งมีการประเมินรูปแบบลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

  คัมภีร์  สุดแท้ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 11 องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบย่อย และผลการประเมินความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
ส าหรับ ธีรวุธ ชมใจ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี พบว่า รูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบ ด้วยความ
ร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและบทบาทหน้าที่ 2) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ    
3) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการระดมทรัพยากร ซึ่งผลการประเมินความ
เป็นไปได้ของการน ารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไปปฏิบัติจริง อยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับ ชาญทนงค์ บุญรักษา (2556) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน      2) 
คณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ขอบข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 4) กระบวนการบริหาร
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษามีความเห็นว่าการน ารูปแบบการบริหารการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาไปใช้ มีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และ จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
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ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล 
และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4) ขอบข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูง มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก 
และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบสามารถท าได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้
ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ  ซึ่งการตรวจสอบ
รูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และในส่วนของการ
ประเมินรูปแบบส่วนใหญ่จะประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์  การ
ทดสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการวิจัยทางการศึกษาด าเนินการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด าเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง เฉพาะ
ประเด็นที่น ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
แต่จะบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเครื่องมือการประเมิน จะถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและ
เกณฑ์พิจารณาจะเกิดจากประสบการณ์ และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง 

บริบทของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต าบลตากออก อ าเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540 โดยขอใช้พ้ืนที่ “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าพระบาท” 
จ านวน 200 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยกระทรวง 
มหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ได้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 และกรมอาชีวศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณ จ านวน 8,980,000.- บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ บ้านพัก 
และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังกล่าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน เปิดท าการเรียน
การสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 จ านวน 2 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชา
พณิชยการ มีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาแรก 74 คน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, 2560: 8-22). 

 1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปัจจุบันเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชา
การบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน           
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า 
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สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี ้
  
               1.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้   
 

ตารางท่ี 2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม ระดับชั้น  ปกติ  +ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวช .1 108 38 - - 108 38 146 
ปวช .2 127 51 - - 127 51 178 
ปวช .3 130 38 - - 130 38 168 

รวมระดับ ปวช.   365 127 - - 365 127 492 
ปวส .1 53 20 - - 53 20 73 
ปวส .2 67 43 - - 67 43 110 

รวมระดับ ปวส. 120 63 - - 120 63 183 
รวมทั้งหมด 485 190 - - 485 190 675 

         

ตารางท่ี  3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา    
 

 
ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

 
จ านวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว่

า 

ผู้บริหารและรองฯ 3 3 - - 1 2 1 2 - - 
แผนกวิชาเครื่องกล 5 1 2 2 5 - - - 5 - 
แผนกวิชาโลหะการ 6 2 2 2 6 - - - 6 - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 5 3 1 1 4 1 - 2 3 - 
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 6 - 5 1 2 4 - - 6 - 
แผนกวิชาสามัญฯ 8 3 4 1 2 6 - 1 7 - 

รวมทั้งหมด 33 12 14 7 20 13 1 5 27 0 
                                    

 2. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
   ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560 
  1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ชื่อผลงาน เครื่องมือช่วยถอด
ประกอบยางรถจักรยานยนต์  
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  2. รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค จากการคัดเลือกระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 วันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัย 
เทคนิคอุทัยธานี ดังนี้ 
  - เครื่องมือช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ 
  - อุปกรณ์เพ่ิมสัญญาณ wifi       ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
  - เครื่องเตือนไฟป่า         ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
     - กันหันน้ าผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าไหล    ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้า 
  - ฉากป้องกันเครื่องคัตเตอร์บาดนิ้ว    ระดับ ปวช. สาขางานผลิตภัณฑ์ 
     - สเปรย์สมุนไพรสปาหน้า       ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี 
     - เรือสุวรรณหงษ์          ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี 

 3. เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
       เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    อาชีวศึกษา 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของแต่ละ 
  ระดับชั้นผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา ไม่ 
  น้อยกว่าร้อยละ 85 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 
  ประสงค์ และได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น 
  ร้อยละ 95 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    อาชีวศึกษา   

- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 
  อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D  ไม่ 
  น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายวิชาที่สอน 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามลักษณะงาน 
  ในสาขาวิชาที่เรียน 
- ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน 
  และมีสื่อการสอนทุกรายวิชา 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
 - สถานประกอบการพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษาที่ 

  ออกไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 85 
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  

- วางรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล 
  สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ บริหารโปร่งใส  
  สามารถตรวจสอบได้ 
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- มีปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
  และปฏิบัติได้จริง 
- มีการปรับปรุงระบบการท างานครบรูปแบบ  
  PDCA 

4.  ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ - ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65 
- ออกบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน คิดเป็น 
  ร้อยละ 95 

5.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
    หรืองานวิจัย 
 

- ครูผู้สอน สามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนได้  
  คิดเป็นร้อยละ 95 
- ครูผู้สอนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน 
  คิดเป็นร้อยละ 95 
- จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ 
  โครงการ ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ 
  เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 65 ผลงาน 

6.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
     ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
 

- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกและ 
  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
  ไมน่้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรม 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ 
  ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
  ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  ประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
- ผลการประเมินตนเองมีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.00 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
   ระยะสั้น 
 

- จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า     
  10 รายวิชา   
- มีผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่น้อยกว่า  
  300 คน 

 

 

 4. สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

     ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       “ล้ าเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม” 

   วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
       “ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน และจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพ และมีคุณธรรม 
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จริยธรรม ตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา " 
      พันธกิจของสถานศึกษา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
     2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ 
 4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

     อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ “ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ด้านวิชาชีพ”  
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บริการวิชาชีพ สนองความต้องการของชุมชน” 

   แนวปฏิบัติที่ใช้ไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา  
       ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 
 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    อาชีวศึกษา 
 

- พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
   ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน 
   ประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการ 
    เรียนการสอนอาชีวศึกษา   

- พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
  กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม 

เป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ 
 อาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
    อาชีวศึกษา 
  

- บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี 
  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท าแผน 
  บริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร   
  มีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร 
  จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ 
  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการ 
  บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ 
  ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  

 

4. ด้านการบริการทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 

- บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ชุมชนและท้องถิ่น 
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5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์    
   งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 

- ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
  สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการ 
  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

6. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ 
   เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
   และพลโลก   
 

- ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
  พลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬา 
  และนันทนาการ 

7. ด้านการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
 

- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงาน 
  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพ   และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559    
  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 

8. ด้านการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน 
  ท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

  

 5. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  สภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง ฐานะรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และรับราชการ การศึกษาของชุมชนส่วนใหญ่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รู้จักน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ 
การคมนาคมไปมาสะดวก 
  วิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เช่น การท ากิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้ การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ตัวอย่างเช่น 1) โครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาและ
บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) โครงการศึกษาดูงานในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานประกอบการในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัว
ผู้เรียน อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการในชุมชน 3) โครงการ Open House 
เปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และ 4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  
วัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนการน าชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผู้เรียน
อาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ 
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 6. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 6.1 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 ดีมาก 
 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 2.64 พอใช้ 
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม 
          แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ 
          หน่วยงานต้นสังกัด 

5.00 ดีมาก 

 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5.00 ดีมาก 
 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5.00 ดีมาก 
 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
          และด้านข้อมูลสารสนเทศ 

5.00 ดีมาก 

 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัด 
          การศึกษา 

5.00 ดีมาก 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5.00 ดีมาก 
 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 5.00 ดีมาก 
 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 2.71 พอใช้ 
 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 4.00 ดี 
 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 0.96 ต้องพัฒนา

เร่งด่วน 
ค่าเฉลี่ย 4.4 ดี 

 
 6.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป 
               ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา พบว่ามีบางมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่สถานศึกษามีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
สถานศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา     
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 
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 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา         
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 

 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้   
  มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

  4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  - ไม่มี – 

 5. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับ 

ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  

  6.3  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
               สถานศึกษาได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม สรุป
ภาพรวมได้ดังนี้ 
     ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้ 

1) โครงการแข่งขันทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการต่อนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   3) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
   4) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
   5) โครงการแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 
   6) โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการการเรียน
การสอน 
   7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 
    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

1) โครงการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการการวัดผลและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการพัฒนางานวิจัยโดยขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
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   4) โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สถานศึกษาคุณธรรม                       
     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
   1) โครงการท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม 
   ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

     1) โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเคลื่อนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   3) โครงการ 108 อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   4) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   5) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
   6) โครงการฝึกอบรม โรงเรียนแกนมัธยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สถานศึกษาคุณธรรม 
 
 
     ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภายใน
สถานศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 

2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 

3) โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และปวส.ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   4) โครงการพัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม 
   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

1) โครงการกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการกิจกรรมลูกเสือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา
คุณธรรม 
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   3) โครงการองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษาคุณธรรม 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่สาขาวิชาและรายบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
   ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และ 108 อาชีพ 
   สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    1) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

   2) ขอความช่วยเหลืองบประมาณจากเทศบาล อ าเภอและจังหวัด ให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

   3) ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ เครื่องจักรจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 

   4) ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะจากหน่วยงานในต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
         1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ     
 เบญญาภา คงมาลัย (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้  วิ เคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
ความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การ
จัดการความรู้ในองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 14 คน นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ จ านวน 618 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน
และแบบบันทึก 
 ผลการวิจัย พบว่า  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรม
แบ่งเป็น 3 ระยะ ประสิทธิผลของสมรรถนะการจัดการความรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินหลังการ
ทดลองสูงกว่าผลการประเมินก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   วศินี รุ่งเรือง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะผู้ เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ  360 องศา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบ 
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ทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ  360 องศา โดยประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เรียน
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 คน 2) ครูฝึกใน
สถานประกอบการ จ านวน 7 คน 3) ครูนิเทศ จ านวน 1 คน และ 4) เพ่ือนร่วมงานของผู้เรียน จ านวน 
22 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเอง และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  
  ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะ
ผู้เรียนในแต่ละด้าน โดยรวมพบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสมรรถนะวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส าหรับด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปอยู่ในระดับมาก 
 ปริชาติ โพธิ์ใบงาม (2557) ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการ
พัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู 
จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 113 คน ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ การนิเทศก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผน 
การประเมินผล และการวางแผนการด าเนินงาน 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการพัฒนา
ผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามเพศระดับการศึกษา
และประสบการการณ์ท างาน ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2 ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ดที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
พัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้าน      ไม่
แตกต่างกัน 
 นันทกา วารินิน (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครู 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบและ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จ านวน 322 คน ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม คู่มือการด าเนินการตามรูปแบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
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 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับ
ปานกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ หลักการของรูปแบบ มี 4 หลักการ คือ (1) สนองความต้องการของผู้รับ
การพัฒนา (2) การยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการ  (3) การมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนา        
(4) ความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการพัฒนา มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความต้องการ    
ในการพัฒนา (2) การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการพัฒนา  
(4) การด าเนินการตามแผนพัฒนา (5) การประเมินผลการพัฒนา 3) หลังการทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบระดับมากที่สุด 
  อุดมสิน คันธภูมิ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย ความร่วมมือ     ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ   ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา 
สภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ โดยสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เครือข่าย
ความร่วมมือ และการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือที่ปฏิบัติดีเลิศ และ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ระยะท่ี 3 น ารูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 โรง   
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน ศิษย์เก่า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน (2) กระบวนการสร้างเครือข่าย (3) ความร่วมมือ (4) องค์ประกอบ
ส าคัญของเครือข่าย และ (5) คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ ปลายภาคที่ 2 ของ
นักเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนมีคุณลักษณะอัน  พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100 
  จิรภัทร มหาวงศ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง การ



93 
 

ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ และแนวทางการบริหารของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 2) การสร้างรูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง และ 3) การ
ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์    
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย ประกอบ 
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2) ลักษณะ
ของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้และ 
ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์กร การประสานงาน การด าเนินงาน และการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบ 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนสูงมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพ้ืนที่สูงมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
   สุพินญา ค าขจร (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานส าหรับพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน   
ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร การด าเนินการขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานใน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) สถานศึกษาเกษตร 12 แห่ง เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ 2) สถานศึกษาเกษตร 4 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย
คือผู้เชี่ยวชาญ 16 คน ส าหรับตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย      
7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประเมินตาม
สภาพจริง และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบฯที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างและพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ส านักเขตพ้ืนที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ จ านวน 380 คน 
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1) กระบวนการสร้างเครือข่ายมี 6 ขั้นตอน 1.1 ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
1.2 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 1.3 ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 1.4 ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย 1.5 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 1.6 ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี 5 องค์ประกอบ คือ 2.1 กิจกรรมส าคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของเครือข่าย 2.2 เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 2.3 กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 2.4 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่าย 2.5 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและ
การสะท้อนผล 3) ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการมี 7 ภารกิจคือ 3.1 การพัฒนาหลักสูตร 3.2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3.3 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 3.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบ สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ฉัตรชาญ ทองจับ (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแรงงานใน        
สถานประกอบการ และศึกษาขั้นตอนการน ารูปแบบมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะให้กับ
แรงงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ก าหนดสมรรถนะแรงงาน 6 ข้อ ได้แก่ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
คุณภาพและผลส าเร็จของงาน การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ การปรับตัวในการท างานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน และจิตพิสัยในการท างาน โดยก าหนดแยกย่อยรายละเอียด
พฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นสมรรถนะเฉพาะ จ านวน 15 หัวข้อย่อย ผ่านกระบวนการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ารูปแบบดังกล่าวนี้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงาน 
โดยท าการทดลองและน าหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพของ
การฝึกอบรมตามรูปแบบการประเมินของ Kirk Patrick Donald L  
  ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ชุด พบว่า สมรรถนะแรงงานมี
ระดับความส าคัญโดยรวมในระดับมาก และความสอดคล้องของข้อก าหนดร่างรูปแบบมีความ
สอดคล้องกันทุกรายการ ส่วนผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องสมรรถนะที่
จ าเป็นจากสถานประกอบการ พบว่ามีความต้องการในระดับมาก ด้านหลักสูตรฝึกอบรมได้
ประเมินผลตามรูปแบบของ Kirk Patrick Donald L. ที่แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ขั้นตอนที่ 2 
ประเมินผลการเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทั้งสถาน
ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 60.21 อยู่ในเกณฑ์มาก ทางด้านทักษะ จากแบบประเมินผลทักษะในการ
ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 70.25 อยู่ในเกณฑ์มากและทางด้านเจตคติ จากแบบประเมินผลจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 73.54 อยู่ในเกณฑ์มากเช่นกัน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปหลังการอบรม จากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 54.5 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และหลังท าการฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกัน 
  อเนก เทียนบูชา (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่งาน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก (Key competences) จัดท ามาตรฐานสมรรถนะหลัก
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจในการก าหนดสมรรถนะ
หลักจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
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ผลิตที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 753 แห่ง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือก าหนดสมรรถนะหลัก และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะและ
โมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ประเมินสิ่งที่พัฒนาโดยการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและการทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก  
 ผลการวิจัยพบว่าสามารถก าหนดสมรรถนะหลักแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 3 องค์ประกอบ 
รวมเป็น 9 องค์ประกอบ 29 หน่วยสมรรถนะ และ 125 หน่วยสมรรถนะย่อย ได้แก่สมรรถนะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตประกอบด้วยการพัฒนาอาชีพ สัญลักษณ์ในชีวิต สุขวิถีและชีวิตพอเพียง สมรรถนะหลักเพ่ือ
การท างานประกอบด้วยการแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
และสมรรถนะพ้ืนฐานประกอบด้วยการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมรรถนะที่สถานประกอบการให้ความส าคัญที่สุดคือสมรรถนะหลักด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ
สมรรถนะด้านการพูด สมรรถนะหลักของบุคลากรในสถานประกอบการมีระดับต่ าสุดคือสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักที่เหมาะสมมี   
5 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปปฏิบัติและการประเมินผล 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือการก าหนดค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
การก าหนดระดับของสมรรถนะหลักโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ การก าหนดมาตรฐานสมรรถนะหลัก
และการจัดท าโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลักกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ส าคัญมี 3 ขั้นตอน
ได้แก่การสร้างความตระหนักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติการประเมินรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะหลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 พีรพงษ์ พันธ์โสดา (2559) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน โดยใช้
โครงงานวิชาชีพเป็นฐาน ระบบทวิภาคี ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรกเพ่ือก าหนดสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน 
ระดับช่างเทคนิคตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ประการที่สองเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน ระดับช่างเทคนิคตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และประการที่สามเพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาโดยใช้โครงงาน 
วิชาชีพเป็นฐาน (Project based learning) ระบบทวิภาคี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองรูปแบบได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จากห้องเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ านวน 2 ห้อง 50 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน ระดับช่างเทคนิค 
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ก าหนดองค์ประกอบสมรรถนะช่าง
ไฟฟ้าโรงงานเป็น 10 สมรรถนะ 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะช่างไฟฟ้าโรงงานโดยใช้โครงงาน
วิชาชีพเป็นฐาน (Project based learning) ระบบทวิภาคี ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สร้างขึ้น สามารถน าไปใช้พัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงานได้
ตามวัตถุประสงค์ จากผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่าสมรรถนะด้านความรู้เมื่อวิเคราะห์ผลการ
ทดลองแบบวัดซ้ าตัวแปรต้น 1 ตัว (One-way repeated measures design) ทุกสมรรถนะมี
พัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมรรถนะด้านทักษะและคุณลักษณะเมื่อ
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ตรวจสอบด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝง (Latent growth curve model: LGCM) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ย Intercept และค่าเฉลี่ย Slope สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ณภิญรัตน์ ทัพขวา (2559) ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
เปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาและหาแนวทางในการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่ม 
ตัวอย่าง คือผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครอง และชุมชน จ านวน 1,109 คน กลุ่มเป้าหมายการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม   
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดการประชุมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โรงเรียนควรจัดหาวิทยากรท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครองและชุมชน ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรจัดการประชุมร่วมกันแจ้งงบประมาณที่ได้รับโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควร
จัดการประชุมร่วมกัน มอบหมายงานให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรจัดการ
ประชุมและกิจกรรมประสานสัมพันธ์ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
  เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้   
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพ้ืนที่สูงชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบน
เขตพ้ืนที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ าแนก
ตามประสบการณ์การสอน และหน่วยงานที่สังกัด โดยท าการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ใน 7 
ด้าน คือ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ 4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 5) 
การพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และ 
7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูงชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดตาก             ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 142 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21   
   ผลการวิจัย พบว่านิสิตมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนยุคใหม่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางในด้าน
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การพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อพิจารณานิสิตที่มีประสบการณ์การ
สอนต่างกันและสังกัดหน่วยงานต่างกัน พบว่ามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          ไม่
แตกต่างกัน 
  ทิพอนงค์ กุลเกตุ (2560) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ      
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาสมรรถนะ 2) พัฒนา
ตัวบ่งชี้ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบและ 4) ประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สอนสาขาธุรกิจ   
ค้าปลีก จ านวน 157 คน ตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และเก็บ
ข้อมูลครั้งที ่2 จากผู้สอนจ านวน 456 คนเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกจ าแนก
เป็น 2 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก “สอนเป็น” มี 6 สมรรถนะย่อย 17 ตัวบ่งชี้ และ 2) สมรรถนะ
วิชาชีพ “เด่นขาย” มี 5 สมรรถนะย่อย 13 ตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพของสมรรถนะหลัก ด้านความ
เหมาะสมมี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.43, S.D.=0.14) โดยสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ  
    ทิบเบิ้ล และมิลเลอร์ (Trimble and Miller, 1996) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมของนักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า การสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม การเพ่ิมพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมจะส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม และผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 อย่าง จะช่วยให้
ความส าคัญกับการก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งการแบ่งงานกันท าสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมด้วยเช่นกัน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยังช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของ
การบริหารงาน และท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ดีขึ้น 
   ริเรย์ (Riley, 1997: 155-167) ได้เสนอแนวคิดว่าการรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบ
เดียวกับเครือข่าย (Networks) และโรงเรียนควรด าเนินการรวมพลังโดยการสร้างเครือข่าย
ความส าเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความเป็นปึกแผ่น ความซื่อสัตย์
และความไม่เห็นแก่ตัว การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา 
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน    
มีบทบาทในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดการบริหารโดยเครือข่ายในระดับโรงเรียนและสถาบัน
ต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1994 มีการจัดตั้งหน่วยงานแบบบูรณาการระดับเขตการศึกษาเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายของโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน นอกเหนือจากการกระจายอ านาจการบริหารแล้ว 
ผลจากการบริหารงานโดยเครือข่ายท าให้เกิดความเป็นธรรมมีการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้   

   คอนแลนและแอคเวอท์ (Callan and Ashworth, 2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความ
ร่วมมือและร่วมท างานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ ข้อมูลภูมิหลัง
ผู้ตอบค าถาม (Background information) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment factors) รูปแบบ
การฝึกงาน (Training model) ปัญหาบุคลากร (People issues) ลักษณะความร่วมมือ (Background 
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characteristics) และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships 
between institutions and industry employers)  

  ผลการวิจัยพบว่า สิ่ งที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิผลของสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกัน 2) มีเป้ าหมายและ
จุดมุ่งหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพ
และเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะผู้น าทั้งสองฝ่ายที่สามารถหลอม
รวมบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย
เข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุ่นด้วยเวลาและอ่ืน ๆ กับความ
เต็มใจที่จะลองท า 8) ความรู้ใหม่ทักษะใหม่ และวิธีคิดใหม่ที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
องค์การ   

  นอร์วิซ และ อีแวนส์ (Norwich and Evans, 2017: 84) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายความ
รว่มมือระหว่างโรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับความต้องการเป็นพิเศษด้านการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป 
พบว่า มีหลากหลายวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้าน
การศึกษา โดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบต่าง ๆ ที่ระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานในแต่ละปัจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ การศึกษาครั้งนี้ได้น าเสนอหลักการเบื้องต้นของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เกิด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในการพัฒนาและผดุงไว้ซึ่งความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางด้าน
การศึกษาและส่งผลให้มีการตื่นตัวในการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการด้านการศึกษา โดยให้
ความส าคัญกับระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซึ่งมีความ
จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ริบเชสเตอร์และวิลเลี่ยม (Ribchester and Edwards, 2007: 57) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว่า ช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหาร
การศึกษาท้องถิ่นไม่สามารถสานต่องานสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้นั้น การให้ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนเป็นยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกว้างที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ก าลังเติบโต
และมีจ านวนน้อยในกลุ่ม วิธีนี้ถือเป็นวิธีช่วยเหลือที่ส าคัญกว่าเรื่องใด ๆ คุณค่าของความร่วมมือ     
ในเครือข่ายโรงเรียนจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพ่ือลดความตึงเครียดภายใน ช่วยแก้ปัญหาที่เป็น
ผลลบจากการลดจ านวนฝ่ายบริหารการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
เพ่ือลดการแข่งขันในด้านการเพ่ิมจ านวนนักเรียน ทั้งยังเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นของผู้เกี่ ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้ประสานงานเครือข่ายที่มีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท้องถิ่นและสร้างความ
เจริญเติบโต สุดท้ายเป็นผลท าให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังเน้นความจริงที่ว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียนก าลังร่วมกันท างาน
เพ่ือขจัดการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ซึ่งจะเป็นกุญแจหลักสู่การปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับการ
ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 วอร์เอส (Waras, 2015 : 217-222) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
ในอาชีวศึกษาและการฝึกงาน ซึ่งท าให้สถานศึกษาใกล้เคี ยงกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  และ           
2) ศึกษาแนวโน้มของการแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่สถานศึกษาท ากับความต้องการของชุมชน 
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จากการอภิปรายแนวโน้มและประโยชน์ของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งเป็นกลยุทธ์ใน
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 

 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิรูปการศึกษาในอินโดนีเซียไม่ราบรื่นดังรายงานในเอกสาร
ต่าง ๆ ผลศึกษาฉบับนี้จึงชี้ให้เห็นว่านักการศึกษาจ านวนมากที่ยังยึดติดกับการศึกษารูปแบบเก่าที่มุ่ง
ถ่ายทอดความสู้สู่สมองของเด็กโดยไม่สนใจว่าเด็กจะได้เรียนรู้อะไร เมื่อไร ที่ไหน หรืออย่างไร ในขณะ
ที่วิธีการใหม่คือ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น ครูเป็นที่ปรึกษาที่คอยแนะน าแนวทางให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยจะมีการจัดเตรียมองคาพยพแห่งการเรียนรู้ไว้ก่อน รวมทั้ งมีกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพะครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต้องมีการตกลงที่เข้มแข็งกับชุมชน ต้องการเวลา ความพยายาม และ
งบประมาณ  ครูต้องสอนนักศึกษาโดยมีเป้าหมายอย่างจ าเพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลตาม
ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับชุมชน เพ่ือช่วยนักศึกษาในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชน   
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบผสม
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การด าเนินการวิจัยจะแบ่งเป็นขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม 
องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ คือ หลักการ
ของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ขอบข่ายของรูปแบบ วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ จาก
การศึกษาท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และด าเนิ นการตาม
กระบวนการพัฒนารูปแบบซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพและแนวการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก การสร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก การทดลองใช้
และการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 2) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน 3) ขอบข่าย
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน และ 4) คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  
และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ท าให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และมีผลต่อคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
- วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน  
- กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน  
- ขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน  
- คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
- แนวคิดเก่ียวกับความร่วมมือ 
- การจัดการศึกษาโดยองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
เป็นเครือข่าย 
- แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 
    

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
และการพัฒนารูปแบบ 

- ความหมายและประเภทของรูปแบบ 
- องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนารูปแบบ 
- การตรวจสอบและประเมินรูปแบบ 
 

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับชาติ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 
- มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะวิชาชีพ 
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