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บริบทของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  บริบทของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

    ข้อมูลเบื้องต้นวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
              วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 908 
ถนน ปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000  โทรศัพท์   037-
211068,037-211085  โทรสาร : 037211068 ต่อ 200  
Website http://www.technicprachin.ac.th และ e-mail : admin@technicprachin.ac.th 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 ณ ถนนปราจีนอนุสรณ์ เดิมชื่อโรงเรียนช่าง
ไมป้ราจีนบุรี และโรงเรียนช่างทอและเย็บเสื้อผ้า โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต้นและชั้นกลาง 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนช่างไม้และการสตรี  พ.ศ. 2510รวมโรงเรียนการช่าง
ปราจีนบุรีกับการช่างสตรีปราจีนบุรีแล้วใช้ชื่อว่าโรงเรียน   การช่างปราจีนบุรี ขยายการรับนักเรียน
ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
            พ.ศ. 2516 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเครื่องยนต์ดีเซล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาช่างยนต์ 
            พ.ศ. 2518 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น 
            พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี และ
รับนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
            พ.ศ. 2522 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างวิทยุโทรคมนาคม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชา            
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
            พ.ศ. 2523 ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและรับนักเรียน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมเพ่ิมอีกหนึ่งประเภทวิชา 
            พ.ศ. 2524 รับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
            พ.ศ. 2527 รับผู้เรียนระดับปวส.แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
            พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา 
            พ.ศ. 2530 รับผู้เรียนระดับ ปวส. แผนกวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด 
            พ.ศ. 2533 รับผู้เรียน ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์และ                  
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน 
            พ.ศ. 2535 รับนักเรียนระดับ ปวส. แผนกวิชาพณิชยกรรม สาขา การบัญชี 
            พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคนิคการผลิตเปิดสอนในระดับ ปวส.               
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ขยายชั้นเรียนระดับปวช. แผนกวิชาพาณิชยกรรมเป็น 6 ห้อง และได้รับคัดเลือก 
เป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา 

http://www.technicprachin.ac.th/
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            พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้างขยายชั้นเรียน ปวช. แผนกวิชา
พาณิชยกรรมเพ่ิมเป็น 8 ห้อง เปิดสอนระดับ ปวท. แผนกวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศและได้รับคัดเลือก 
เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษาที่ 12 
            พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
            พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องมือวดัอุตสาหกรรม 
            พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
            ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  พันธกิจ  ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  ปรัชญา ทักษะดี มีวินัย ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพ่ือส่วนรวม  
 วิสัยทัศน์  (Vision) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มุ่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาชุมชนสังคม 
ให้มีคุณภาพยั่งยืน 
 เอกลักษณ์  (Uniqueness)  จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง ว ิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี พร้อมจัดการศึกษาวิชาชีพและให้บริการอาชีพแก่สังคมและประเทศชาติ  
 อัตลักษณ์  (Identity) คนดี ผ a Good Person) หมายถึง ผู้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีทักษะวิชาชีพ   
 พันธกิจ   

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะตรงตามวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ 

ชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
4. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้บริการชุมชนและสังคม 

           เป้าประสงค์ (Objective)  
           นักศึกษาทุกคน มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 
            ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Collaborative Management) 
            การทำงานเชิงรุก(Proactive) เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
และเป้าหมายเพ่ือชุมชนและสังคม(Relevance) 
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีประกอบด้วย 
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            1. คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผ่านกิจกรรมชมรม 
            2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) และมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
            3. สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น 
            4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
            5. สามารถเรียนดนตรีไทยหรือพ้ืนเมืองได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 
            6. ผ่านกิจกรรม 5 ส. และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
            7. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ รถยนต์ และสวมหมวกกันน็อค 
            8. จัดทำโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ มีงานวิจัยรองรับ 
            9. จัดทำธุรกิจหรือมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

  เกียรติประวัติวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดังนี้ 
            1. สถานศึกษาดีเด่น (กรมอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2536 
            2. สถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2537  
            3. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 
            4. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน สมศ. 2550 
            5. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 
            6. สถานศึกษารางวัล 3D ระดับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2553 
            7. สถานศึกษาต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 
2557 
            8. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี 2556 
            9. รางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2556 
          10. รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 

 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
         หลักสูตรและสาขางานที่เปิดสอน 
           วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ปริญญาตรี ดังนี้ 
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           หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 มีจำนวนหน่วยกิตเป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

      - รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมงเท่ากับ 1 หนว่ยกติ 
      - รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า             

36 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      - การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      - การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 

320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
      - การทำโครงการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

           โครงสร้างหลักสูตร 
            1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว 
และดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้แสวงหาและพัฒนา
ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัด  การทักษะใน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการจัดวิชาในหมวดทักษะชีวิต สามารถทำได้ในลักษณะ
เป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการให้คลอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและพลศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้
บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

   2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการตรวจสอบ แก้ปัญหา บูรณาการ ความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
 - กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 - กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 - ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ในการกำหนดให้เป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มทักษะวิชาชีพ
เฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็น
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
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      4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพผู้เรียน 
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่นับ
หน่วยกิต 
           วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดสอนหลักสูตร 
           1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน16 สาขางาน ดังนี้ 

(1) ยานยนต์  
(2) เครื่องมือกล 
(3) ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 
(4) ผลิตภัณฑ์ 
(5) ไฟฟ้ากำลัง 
(6) อิเล็กทรอนิกส์ 
(7) ก่อสร้าง 
(8) การบัญชี 
(9) การตลาด 
(10) การเลขานุการ 
(11) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(12) แฟชั่นดีไซน์ 
(13) อาหารและโภชนาการ 
(14) แม่พิมพ์โลหะ 
(15) เมคคาทรอนิกส์ 
(16) การโรงแรม 

           หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 มีจำนวนหน่วยกิจเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด การคิดหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
              - รายวชิาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

      - รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า          
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

      - รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลามนการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

      - การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      - การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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          โครงสร้างหลักสูตร 
     1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว

และดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้แสวงหาและพัฒนา
ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะ
ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษย
สัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

      การจัดวิชาในหมวดทักษะชีวิต สามารถทำได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการให้
คลอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ  
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

     2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ     
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน 
บูรณาการความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
           - กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
           - กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
           - กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
           - ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
           - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
           ในการกำหนดให้เป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
           3. หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาเกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็น
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
           4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ไม่นับ
หน่วยกิต การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี สามารถทำได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียนหรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด 
          วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน          
37 สาขางาน ดังนี้ 
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          1. เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
          2. เทคนิคเครื่องกล (ม.6) 
          3. เทคนิคยานยนต์ 
          4. เครื่องมือกล 
          5. เครื่องมือกล (ม.6) 
          6. แม่พิมพ์โลหะ 
          7. ติดตั้งและบำรุงรักษา 
          8. อุตสาหกรรมการผลิต (ม.6) 
          9. เทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถัง ฯ 
          10. เทคโนโลยีงานเชือ่มท่อและถัง ฯ (ม.6) 
          11. ไฟฟ้ากำลัง 
          12. ไฟฟ้ากำลัง (ม.6) 
          13. ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 
          14. ไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) 
          15. ไฟฟ้าควบคุม 
          16. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
          17. อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6) 
          18. อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
          19. ก่อสร้าง 
          20. ก่อสร้าง (ม.6) 
          21. เทคนิคซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
          22. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
          23. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
          24. การบัญช ี
          25. การบัญชี (ม.6) 
          26. การตลาด 
          27. การตลาด (ม.6) 
          28. การจัดการสำนักงาน 
          29. การจัดการสำนักงาน (ม.6) 
          30. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          31. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 
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          32. เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
          33. อาหารและโภชนาการ 
          34. อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
          35. อาหารและโภชนาการ (ม.6) 
          36. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
          37. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6) 
          หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตเป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด การคิดหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้  
            - รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            - รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            - รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            - การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            - การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยว่า 
320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
            - การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต มีจำนวน
หน่วยกิตรวมระหว่าง 72-87 หน่วยกิต 
            โครงสร้างหลักสูตร 
            1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว
และดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนา
ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการมีทักษะใน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีคุณธรรมจริยธรรมมนุษย์
สัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถทำได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 2. หมวดทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงานบูรณา
การความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 กลุ่มดังนี้ 
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             - กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
             - กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
             - กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
             - ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
             - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 ในการกำหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งต้องศึกษาทักษะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น นอกจากนี้ กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ใน
กรณีการจักการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะวิ ชาชีพ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
          4. กิจการเสริมหลักสูตรเป็นส่วนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพผู้เรียนทุก
คนต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้องสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงของภาคเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ไม่นับ
หน่วยกิต 
 การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชา 
เลือกเสรีสามารถทำได้โดยการเทียบโอนผลการเรียนหรือโดยเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่ 
หน่วยกิตตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
 5. การฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยมีระยะเวลา   
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
 ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตรแต่ละระดับ 
คือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ภาคเรียน จากทั้งหมด 6 ภาคเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนจากทั้งหมด 4 ภาคเรียน 
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน 
จากทัง้หมด 4 ภาคเรียน (โดยไม่นับรวมภาคฤดูร้อน) 
           วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขา ดังนี้ 
           1. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
           2. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
           3. สาขาเทคโนโลยียายนต์ 
           4. สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 
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การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
           วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ประเภทวิชา                 
ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  รวม 8 สาขาวิชา 10 สาขางาน ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  แสดงประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่เปิดสอนระบบทวิภาคี 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

           
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

             การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ดำเนินการอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ยึดหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันเป็นแม่บท ปรับเปลี่ยนแต่วิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับ
การจัดการที่ผู้เรียนต้องฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยเน้นความชำนาญเฉพาะด้าน และเลือกวิธี
เรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู ้เรียน สามารถถ่ายโอนผลการเรียน การสะสมผลการเรียน     
เทียบความรู้ประสบการณ์ จากสถานประกอบการ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี กำหนดให้นักศึกษาทวิภาคี เรียนในสถานศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
โดยมี 
รูปแบบ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ 
  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 

เรียนในสถานศึกษา คือ

เรียนหมวดวิชาพื ้นฐาน 

วิชาชีพพื้นฐานทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติเบื ้องต ้นใน

สถานศึกษา 

เรียนในสถานศึกษา คือ

เรียนหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาชีพพ้ืนฐานทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติเบื้องต้นใน

สถานศึกษา 

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
สัปดาห์ละ 5-6 วัน และการร่วม
กิจกรรมสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 

 การฝ ึกอาช ีพในสถาน

ประกอบการสัปดาห์ละ 

5-6 วัน และกิจกรรม 

สถานประกอบการ 

เรียนในสถานศึกษา คือเรียนหมวดวิชา

พ้ืนฐาน วิชาชีพพ้ืนฐานทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา 

 
            การวัดและประเมินผลนักศึกษา 
            นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการวัดและประเมินผลการเรียนเหมือนกับนักศึกษาระบบ
ปกติ ยังมีผลการประเมินการฝึกอาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการ จะต้องผ่าน การทดสอบ
มาตรฐานฝีมืออาชีพจากหน่วยงานอื่น หรือในรูปคณะกรรมการประเมินผล รวมไม่น้อยกว่า 7 คน ทำ
หน้าที ่ทดสอบมาตรฐานฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย ผู ้แทนสถาน
ประกอบการเป็นประธาน ผ ู ้แทนจากสถานศึกษาเป็นเลขานุการ ดำเน ินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดและประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่เรียน
หรือฝึกอาชีพที่สถานประกอบการทุกภาคเรียนร่วมกับสถานศึกษาโดยได้กำหนดการประเมินผลการ
เรียนดังนี้ 
             การสอบครึ่งหลักสูตร(Interim) เมื่อนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีศึกษามาถึงครึ่ง
หลักสูตร3 ภาคเรียนสำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ 2 ภาคเรียน สำหรับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีการสอบครึ่งหลักสูตร โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
จากการประเมินความรู้ด้วยการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ตามสมุดบันทึกการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
             การสอบสิ้นสุดหลักสูตร (Final) เมื่อนักศึกษาฝึกอาชีพจนจบหลักสูตรแล้วต้องมีการสอบ
ครั้งสุดท้าย โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 จากการประเมินความรู้ด้วยการสอบข้อเขียน        
การสัมภาษณ์ แบบประเมินผลการฝึกอาชีพจากครูฝึกในสถานประกอบการ และรายงานการฝึกอาชีพ
ในสมุดบันทึกการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
            เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
            นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องครบตามโครงสร้างของหลักสูตรการ
สอนได้จำนวนหน่วยกิจสะสมครบถ้วน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชามาเรียน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ประเมินผ่านการ
ทดสอบฝีมือผ่านกิจกรรมที่สถานศึกษา และสถานประกอบการจัดขึ้น วุฒิที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา 
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ใบผ่านงานจากสถานประกอบการ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
           ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 
  1. สำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการการร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยมีหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่ทวิภาคีแผนกวิชาร่วมกัน
สำรวจความต้องการของสถานประกอบการ และการพิจารณาทางด้านความเหมาะสมของ         
สถานประกอบการ 
  2. นำข้อมูลจากการสำรวจ ประชุมปรึกษาหารือ หรือการวางแผนกำหนดความรับผิดชอบ
ในการร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3. ประสานงานกับสถานประกอบการจำนวนนักศึกษา สาขาวิชาให้มีความเหมาะสมกับการ
ฝึก เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์มีวิธีการประสานงานกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย เตรียมทีมงาน
ข้อมูลสื่อในการนำเสนอนัดหมาย เข้าพบนำเสนอผลประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ 
  4. สถานศึกษารับขึ้นทะเบียนนักศึกษา มอบตัวนักศึกษา ตรวจสุขภาพและลงทะเบียน
รายวิชาจัดครูที่ปรึกษาเพ่ือให้คำแนะนำ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ สถานประกอบการ
จัดผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและครูฝึกอาชีพ 
  5. การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร แผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
           6. สถานศึกษาสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา 
  7. จัดประชุม สัมมนาบุคลากรในสถานศึกษาสถานประกอบการพิธีการลงนามความร่วมมือ
เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการวิธีการการวัดและประเมินผลใน
การศึกษาระบบทวิภาค ี
  8. การจัดครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
           การพิจารณาเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  1. เป็นสถานประกอบการที่มั ่นคง ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี และประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรรายวิชาที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ และการมีภาพพจน์ที่ดีของผู้ใช้บริการ 
  2. เป็นสถานประกอบการที่มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับนักศึกษาฝึกอาชีพ และ
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานพร้อมและสมบูรณ์ 
  3. สถานประกอบการมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นระเบียบมีความปลอดภัย 
           4. มีผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและครูฝึกท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  
           5. มีสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพตามความเหมาะสม 
           6. เป็นสถานประกอบการที ่มีลักษณะการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับสาขาอาชีพของ
นักศึกษาในระบบทวิภาคี  
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          จำนวนนักศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี
การศกึษา 2561 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาระบบทวภิาคีแบ่งตามประเภทวิชา สาขาวชิาและสาขางาน ปีการศึกษา 
               2561 
 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

     
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักศึกษา (คน) 
ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ 

41 
 
8 

เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
แม่พิมพ์โลหะ 

14 
28 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 11 
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม 14 
 ไฟฟ้ากำลัง  7 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 28 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักศึกษา (คน) 
 แมคคาทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 23 

คหกรรม อาหารและ
โภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ 4 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 11 
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            สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ในปีการศึกษา 2561 
ดังตารางที่ 5   

ตารางท่ี 5 รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 

 

 

ลำดับ สถานประกอบการ 
1 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกดั จ.สมุทรปราการ 
2 บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยีแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุร ี

3 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบรุี 

4 บริษัท ทริค แมนูปฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกดั จ.ปราจีนบรุี  

5 บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจนีบุรี 

6 บริษัท ยูเนี่ยนโซลูช่ัน เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด จ.สมุทรปราการ 

7 บริษัท โบลิโฟม สุวรรณภูมิ จำกัด จ.สมุทรปราการ 

8 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซติี้ จ.ชลบุร ี

9 โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จ.ชลบุร ี

10 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุร ี

11 บริษัท ลพบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จ.ลพบุรี 

12 บริษัท ระยอง ฮอนด้าออโตบิล จำกัด จ.ระยอง 

13 บริษัท ราชบุรี ฮอนด้า ออโตบิล จำกัด จ.ราชบุรี 

14 บริษัท เมืองเลย ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด จ.เลย 

15 บริษัท เวบิ้ลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

16 บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยเินียริ่ง จำกัด 

17 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

18 บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกดั (มหาชน) 

19 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

20 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส ์จำกัด 

21 บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 00005 

22 บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด 

23 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด 

24 บริษัท เชเน็ต (เอเชีย) จำกัด    
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

         
                ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6  จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา     
               2560-2561 

ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

ปีการศึกษา 2561 
(คน) 

ผู้บริหาร  5  5 
ข้าราชการครู 94 93 
พนักงานราชการครู 20 19 
ลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่สอน 45 48 
ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสนับสนุน 55 52 

รวม           219           217 

ลำดับ สถานประกอบการ 
25 บริษัท ซาโต เพรส โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด    

26 บริษัท ซันโค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด    
27 บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จำกดั    
28 บริษัท เดอะเกรทสคาร์ พรีซิชั่นสกรู จำกัด    
29 บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด    
30 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  
31 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จำกัด    
32 บริษัท ดารามคิ (ประเทศไทย) จำกัด   
33 บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
34 บริษัท เอ็น.เอส.เค. อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 
35 หจก.พีบีเอ็น ออโตเมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 
36 บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  
37 บริษัท โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด  
38 บริษัท เจ แอนด์ ซี สเปร์เชียล สปริง จำกัด  
39 บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  
40 บริษัท ทีเอสดับบลิว เพลทติ้ง แอนด์ เพ้นท์ติ้ง จำกัด  
41 บริษัท ไทยซินเนอรจ์ี้ เวิร์คส์ จำกดั  
42 บริษัท นิสเซ่นเคมิเทค(ประเทศไทย) จำกัด  
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          ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 

 

ลำดับ 
 

อาคาร 
จำนวน 
(หลัง) 

 

พื้นที : หลัง 
 

ปีท่ีก่อสร้าง 

1 อาคาร 2 ช้ัน (อาคาร 3) 1 10.50x40.40 1 10.50x40.40 ม. 2504 
2 โรงฝึกงาน (พัสดุกลาง) 1 9x24 1 9x24 ม. 2509 
3 อาคารเอนกประสงค์ (ปรับปรุงเปน็ห้องสมุด ปี 

งปม. 2549 ด้วยเงินสมาคมครูและผู้ปกครอง) 
1 20x22 ม. 2515 

4 อาคาร 3 ช้ัน (อาคาร 1 และ 2) 2 10.50x22 ม. 2514-2516 
5 โรงฝึกงาน (ชย 2, ชส 1 , ชก 1 ) 5 20x24 ม. 2516-2518 

2519-2522 
6 อาคารเรยีนและโรงฝึกงาน 2 ช้ัน(คหกรรม) 1 9x36 ม. 2518 
7 อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 1 1856 ม. 2526 
8 อาคาร 4 ช้ัน (ชอ.,บริหาร)  2 9x54 ม. 2530-2532 
9 อาคารและโรงฝึกงาน 3 ช้ัน(ทอ.,ทฐ.,ซบ.) 1 20x50 ม. 2535 
10 โรงฝึกงาน (ชช., ชก.) 2 29.5x32 ม. 2536-2537 
11 อาคารเรยีน 4 ช้ัน คณะวิชาพื้นฐาน 1 10x48 ม. 2539 
12 อาคารเรยีนและโรงฝึกงาน4 ช้ัน(ชฟ., ศูนย์ 

Internet, ศูนย์ S A L C 
1 4000 ตร.ม. 2540 

13 อาคารห้องพยาบาล 1 6x8 ม. 2541 
14 อาคารพลานามัย 1 176 ตร.ม. 2541 
15 ป้อมยามและห้องพักครูเวร 1 28 ตร.ม. 2547 
16 ห้องน้านอกอาคารเรียน 4 8 ที่น่ัง 2529,39,44 
17 บ้านไม้ช้ันเดยีว ใต้ถุนสูง (งปม.) 1 210 ตร.ม. 2504 
18 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงปั้นหยา (งปม.) 2 144 ตร.ม. 2512 
19 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 83 ตร.ม. 2514 
20 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 96 ตร.ม. 2515 
21 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 83 ตร.ม. 2515 
22 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 72 ตร.ม. 2515 
23 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 72 ตร.ม. 2518 
24 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 112 ตร.ม. 2518 
25 บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ช้ัน ทรงจั่ว (งปม.) 1 116 ตร.ม. 2518 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

ลำดับ 
 

อาคาร 
จำนวน 
(หลัง) 

 

พื้นที : หลัง 
 

ปีท่ีก่อสร้าง 

26 บ้านพักเรือนแถว 2 ยูนิต (งปม.) ซ่อมปี 42 1 114 ตร.ม. 2518 
27 บ้านพักเรือนแถว 2 ยูนิต (งปม.) 2 96 ตร.ม. 2522 
28 บ้านพักเรือนใต้ถุนสูง 4 ยูนิต (วัสดุ) 1 96 ตร.ม. 2525 
29 บ้านพักเรือนแถว 4 ยูนิต อาคารไม้  (วัสดุ) 1 200 ตร.ม. 2526 
30 บ้านพักเรือนแถว 6 ยูนิต อาคารไม้  (วัสดุ) 1 140 ตร.ม. 2527 
31 บ้านพักเรือนแถว 5 ยูนิต ตึก(งปม.) 1 285 ตร.ม. 2532 
32 บ้านพักเรือนแถว 5 ยูนิต ตึก(งปม.) 1 285 ตร.ม. 2534 
33 อาคารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์ 1 128 ตร.ม. 2551 
34 บ้านพักครู 2 ช้ัน 6 ห้อง 1 128 ตร.ม. 2551 
35 อาคารวิทนบริการ 1 1,088 ตร.ม. 2554 
36 อาคารปฏิบตัิการ พื้นที่ไมต่่ำกว่า 3,000 ตร.ม. 1 3,000 ตร.ม. 2558 

 

           ข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา ดังตารางที่ 8     
     
ตารางท่ี 8 การศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาการศึกษา 
              ของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
 

ผลการวิเคราะห์ 
1 จุดแข็ง (Strengths) 
 1.1 มีอาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีพร้อมต่อการพัฒนาและบรหิารจดัการ 
 1.2 อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม จึงมสีถานประกอบการที่มมีาตรฐานสำหรบัการฝึกวิชาชีพ และ 

การทำงานของนักเรียน นักศึกษา 
1.3 บรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงามเป็นระเบียบ 
1.4 มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอพร้อมต่อการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ /  
     วิชาการที่หลากหลาย 
1.5 มีวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  ที่เด่นชัดในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร  สู่เป้าหมายที่กำหนด 
1.6 ผู้บริหารให้ความสำคญัด้านการจดัการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอาจารยต์ามคณุวุฒิที่เปน็อาจารย์

พิเศษ และการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ผลการวิเคราะห์ 
2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 2.1 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ 

2.2 อัตราการ Drop Out ของนักเรียน นักศึกษายังอยู่ในระดับสูง 
2.3 สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมยัยังไม่เพียงพอ 
2.4 บุคลากรมีภาระงานสอนมาก และต้องทำหน้าที่สายสนับสนุนดว้ยทำให้ไม่มเีวลาไปพัฒนา 

ด้านเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยการใช้สื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมัย 
2.5 ขาดความเข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีม 

3 โอกาส (Opportunities) 
 3.1 มีความร่วมมือท่ีดีกับโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชนในเขตจังหวัดปราจีนบรุี 

3.2 จังหวัดปราจีนบรุีมีแนวโนม้ของการเจรญิเติบโตของภาคอตุสาหกรรมที่สูงขึ้น 
3.3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุีสามารถจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้ 

4 อุปสรรค (Threats) หรือภัยคุกคาม 
 4.1 มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดปราจีนบุรีจำนวนมาก 

4.2 โครงสร้างประชากรของจังหวัดปราจีนบรุีมีจำนวนลดลง ทำให้จำนวนผู้เรยีนลดลง 
4.3  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจงัหวัดปราจีนบุรเีปิดรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น  
      ทำให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง 
4.4 จังหวัดปราจีนบุรีเกดิอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำ 

5 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นกัศึกษามีคุณภาพตามภาคอุตสาหกรรมต้องการ 

5.2 ลดอัตราการ Drop Out ของนักเรียน นักศึกษาให้มีปรมิาณลดลง 
5.3 เปิดการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีใหม้ีจำนวนสาขาท่ีเพิม่ขึ้น 
5.4 ส่งเสริมการทำวิทยฐานะให้กบัครู และบคุลากรทางการศึกษา ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

 

          ปัจจัยพื ้นฐานของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 
           บริบทของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและบริบทด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
พบว่าด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการและเครื่องมือ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัญหาสำคัญ
ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีที่สอดคล้องกับการศึกษาจากเอกสารและการวิจัยที่เกี ่ยวข้อง จาก
ข้อจำกัดของปัจจัยการบริหาร สรุปสาระสำคัญดังนี้ 
           1. ด้านบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยมีบุคลากร ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน 160 คน 
ในขณะที่มีนักเรียนนักศึกษา 3,787 คน คิดเป็นอัตราครูต่อจำนวนนักศึกษา 1:24 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
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การจัดการอาชีวศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกวิทยาลัย ควรมีการเพ่ิม
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนนักศึกษา 1:20 แต่จะมีผลกระทบต่อปัจจัยอ่ืนๆอีกมากมาย จึงนับเป็นเหตุผล
ที่สำคัญในการใช้หลักบริหารจัดการโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีครูฝึกในสถานประกอบการเป็นปัจจัยเสริมด้านบุคลากร 
          2. ด้านการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้นำหลักการบริหารจัดกา รด้วย
รูปแบบใหม่ (New Management) ซึ่งไม่ใช่การบริหารการจัดการแต่เพียงอย่างเดียว (ประเวศ วะสี , 
2500) หากแต่ต้องการ บริหารยุทธศาสตร์และมองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Approach) เปิด
โอกาสให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาโดยจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งไปที่การสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพ่ือประสานความร่วมมือกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เน้นจัดการการศึกษาด้านวิชาชีพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระเป็นที่ยอมรับของสังคม การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยด้วยหลักการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อนำมาใช้ในการการบริหารการ
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและ
เป็นคนเก่งควบคู่ไปกับ  การวางรากฐานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านวิชาชีพ และด้านสังคมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
          3. ด้านเครื่องมือครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีงบประมาณ
ที่จำกัดจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปี 2561 เป็นค่าเครื่องมือครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์           ให้
เพียงพอต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้อัตราส่วนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่ำกว่ามาตรฐาน 
วิทยาลัยจึงกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ร่วมกัน  
            สรุปได้ว่าการบริบทงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิตและแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ มีจำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อร่วมบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อนักศึกษา 
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มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคีและ

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  พ.ศ. 
2557 รายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้เป็นหลักในการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ และให้

ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา

นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

คุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษานั้น โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการไว้แล้ว ดังนั้น จึงกำหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี  ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแต่ละระดับ ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงประกาศ
กำหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้ ดังต่อไปนี้ 
                ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                ข้อ 2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า “กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ” 

                ข้อ 3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
                ข้อ 4 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื ่อพัฒนา
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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                ข้อ  5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องวินิจฉัยรายละเอียดจากมาตรบานที่กำหนดไว้ในแนบ
ท้ายประกาศนี้ให้อยู่ในดุจพินิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัยและ
ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

2. แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
               2.1 หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กล่าวไว้ว่า การศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยมีการจัดแผนกการเรียน แผนกการฝึก
อาชีพ การฝึกทำงาน การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้เป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการทำงาน 
วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 

    2.2 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 

                   ทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ต้องครอบคลุมอย่างน้อยสามด้าน ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติที่กำหนดและมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

           1) สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันท ี

           2) มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับ 
 

 

               2.3 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน และการ
จัดการ 

           1) โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
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           2) การฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัด
การศึกษาแต่ละระดับ 

    2.4 ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1) คุณสมบัติผู ้สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

            2) ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที ่สอนไม่น้อยกว่าสี ่สิบชั ่วโมงต่อคน ต่อปี
การศึกษา จากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

            3) สถานศึกษาจัดให้ผู้มีประสบการณ์ มีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์และความรู้แก่ผู้ เรียน ผู้สอนไม่น้อยกว่าสองครั้งๆ ละ ไม่ต่ำกว่าสอง
ชั่วโมง ต่อสาขาวิชาต่อภาคเรียน 

     2.5 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

           1) สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ พื ้นที ่และอุปกรณ์
การศึกษาสำหรับผู้เรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 

           2) สถานศึกษาต้องมีครูนิเทศวิชาชีพสาขานั้นๆ 

           3) สถานประกอบการต้องมีบุคลากรผู้ประสานงาน และครูฝึก 

     2.6 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          1) ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

          2) จัดการเรียนในสาขาวิชาตรงความต้องการสถานประกอบการ 

          3) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

          4) ให้ผู้เรียนทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 

          5) ทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการตลอด
หลักสูตร 

          6) ปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพและปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ 

          7) เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ 

          8) มีครูนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

          9) การกำกับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

      10) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการ 
ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
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      2.7 สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           2) ลักษณะงานที่ฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนกำลัง 

ศึกษา 

           3) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

           4) ทำสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียนกับสถานประกอบการ 

           5) ทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาตลอด
หลักสูตร 

           6) ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา 

           7) มีครูฝึกในสถานประกอบการ 

           8) มีผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ 

           9) มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ 

           10) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษารับบทวิภาคีให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

           11) มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ตามข้อตกลงระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษา 

 

     2.8 ครูฝึกในสถานประกอบการ 

           1) มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

           2) การฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคน ระดับปริญญาตรี ต้องมีครูฝึกหนึ่งคน ต่อผู้เรียนไม่เกินแปด
คน 

             3) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด 

     2.9 คุณสมบัติของผู้เรียน 

           1) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 

           2) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     2.10 การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 

           1) การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา
และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับ 
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           2) ผู้เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตอาสาให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

    2.11 ข้อกำหนดในการนิเทศ  
           1) การไปนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ 

               1.1) การนิเทศในประเทศ ให้ครูนิเทศไปนิเทศในสถานประกอบการ แห่งละไม่
น้อยกว่าสามครั้งต่อภาคเรียน 

               1.2) กรณีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับต่างประเทศ การนิเทศอาจ
แบ่งออกเป็นสามวิธี ดังนี้ 

                     (1) ให้ครูนิเทศไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน 

                     (2) ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้นิเทศแทนต่อภาคเรียน 

                     (3) ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 

          2) การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่จัดทำขึ้น หากการฝึกอาชีพ
ไม่ครบถ้วนสถานศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา 

          3) ครูนิเทศต้องผ่านการฝึกอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

          4) ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้คิดเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกติ 
หากชั่วโมงสอนเกินภาระงานที่กำหนดสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

           5) การเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง 

    2.12 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา 

           1) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแต่ละระดับ 

           2) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการ
ประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอน การฝึกอาชีพ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการ 

     2.13 การประกันคุณภาพ 

            1) การประกันคุณภาพหลักสูตร 

                1.1) ให้ทุกหลักสูตรต้องกำหนดระบบการประกันคุณภาพไว้ให้ช ัดเจน
ครอบคลุมทั้งคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ความ
ต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน 
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                1.2) กำหนดสมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนารายวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

              2) การประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

                 2.1) มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

               2.2) มีทักษะและความสามารถในการกำกับดูแล มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน 

                2.3) สถานประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

                      2.4) มีใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ องค์กรเอกชน สมาคม 
องค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ปัจจุบันมีแนวคิดในการบริหารองค์การด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลายเพราะ
เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้ร่วมงานทุกระดับ สำหรับคำจำกัดความหรือความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีนักวิชาการ
และนักทฤษฏีได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 1. ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ดุจ์ลาห์ (Douglah, 1970 : 90) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นคำที่มีความหมาย
กว้างและใช้ในบริบทต่างกัน นักการศึกษาใช้คำนี้ในการอ้างอิงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรม
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้คำนี้ในความหมายการเข้าร่วมกับสถาบัน
ทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช้ในความหมายของการมันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ส่วน
กลุ่มอ่ืนๆ ใช้คำนี้ในความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1997 : 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องของปะชาชน 4 ประการ คือ (1) การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการติดสินใจว่าจะทำอะไร และจะทำอย่างไร (2) มีส่วนในการดำเนินโครงการตัดสินใจ
ว่า ในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการ การร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ (3) 
มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนาและ (4) มีส่วนร่วมในการประเมิน
โครงการ 
 บราวน์ และโมเบิอร์ก (Brown and Moberg, 1980 : 483) ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมว่า เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีอิธิพลซึ่งกันและกันในการตัดสินใจที่จะส่งผล
กระทบต่อพวกเขาในอนาคต โดยถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
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 กุสโตวา (Gustova, 1990 : 4) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคคลได้
เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานเป็นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน การประสานงาน การบริหารงาน และ
การพัฒนางาน 
 จารุพงศ์ พลเดช (2546) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการ
บริหารของการให้คนในองค์การหรือทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
การบริหารงานจากการศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าคือการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ามามีส่วนร่วมในการในการร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในองค์การ 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547 : 13) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการตัดสินใจในองค์กรทั้งที่เป็นปกติและเรื่องสำคัญ พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตั้งเป้าหมาย แก้ปัญหาและทำการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อทั้งองค์กรและงานของเขา และทำให้
มั่นใจว่าองค์กรของตนเองอยู่ในเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เขา
ให้บริการ 
 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 206) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทให้การพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน รวมถึง
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่างเพื่อประโยชน์ในการระดมกำลังความคิดเพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร 
 สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 59) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการบริหารงานของผู้บริหารในลักษณะต่างๆ เพื่อร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมยินดีในความสำเร็จขององค์กรหรือสมาชิกใน
องคก์รที่สังกัด 
 จันทรานี สงวนนาม (2551 : 167) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผล 
 ชูทรัพย์ ภาวงศ์ (2551 : 37) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน    เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานในชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง มีโอกาสในการตัดสินปัญหาของ
ชุมชน หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ และทำการประเมินผลเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ได้กำหนดโดยประชาชน ซึ่งถ้าเป็นในด้านการศึกษาการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา คิดหารูปแบบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาของชุมชน กำหนดปัญหาความต้องการร่วมกัน ตัดสินใจลงมือปฏิบัติและประเมินผลร่วมกัน 
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 มานิต โตเผือก (2549 : 36) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือองค์คณะบุคคลเข้ามา
ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าเป็นการเริ่มคิดวางแผนหรือการดำเนินการ 
ตลอดจนการประเมินผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั ้นด้วยซึ ่งทำให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การ องค์คณะบุคคล 
 กุสตาโว่ (Gustavo, 1992 : 4) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีหน้าที่หรือส่วนร่วม
รับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมมีความชัดเจนและลึกลงไปกว่า
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เมื่อการมีส่วนร่วมนี้เชื ่อมโยงไปสู่กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล หรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
 วิทยา ทัศมี (2550 : 15) การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมของ
สมาชิก อย่างร่วมมือร่วมใจ โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารตั ้งแต่ การกำหนดบทบาทของสมาชิก การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการติดต่อ
ประสานงานในงานต่างๆ ขององค์การ เป็นการสร้างความผูกผัน และดำเนินงานให้บรรลุวัตถุปะสงค์
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คริส อาร์กิรีส (Chris Argris, n.d. อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 165) กล่าวว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วม
รับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู ่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพันกับองค์กรที่
ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแม้เพียงได้รับ
ฟังความคิดเห็นก็ทำให้รู้สึกได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กรแล้ว 
 2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและความ
ร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กรทำให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการ
ยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน
และผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสำนึกในหน้าที ่ ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 สุวัฒน์ ววิัฒชานนท์ (2548, หน้า 9) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผลในกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์ารเพ่ือรับประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์การและผู้มีส่วนร่วม 
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 แอนโทนี (Anthony : 1978) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) ไว้อย่างชัดเจนว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องได้ใช้ความ
เชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารโดยผู้บริหารยอมแบ่งอำนาจการ
ตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับชา ที่สำคัญคือ ต้องพยายามให้ผู้ใต้บังคับชาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริงใน
เรื่องท่ีสำคัญขององค์การ ไม่ใช่เพียงการรับรู้และสัมผัสปัญหาเพียงผิวเผิน 
 ร้อบบิ้นส์ (Robbins, 1990) ให้คำจำกัดความของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นวิธกีาร
บริหารที่ผู้ใต้บังคับชาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับผู้บริหาร 
ลัสสิเอ้อ (Lussier, 1996) ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการกระบวนการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับชา ในการตั้งวัตถุประสงค์ และวางแผนที่จะทำงานให้
สำเร็จ 
 กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการการแรกคือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมประเมินผล 
 2. ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ลิเคอร์ท (Likert, n.d. อ้างอิงใน ธรรมรส โชติกุญชร , 2546 : 266) ให้ความสำคัญของ
ภาวการณ์บริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยการให้เจ้าหน้าที่
ระดับต้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดการประสานงานดีกว่า แรงจูงใจสูงกว่าและประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า 
 อาร ์ไกล ิส (Argyris, n.d. อ้างอิงใน ธรรมรส โชติก ุญชร , 2546 : 266) ได ้ศ ึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการบุคคลและข้อกำหนดขององค์การ เขาชี้ให้เห็นว่าผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องการบรรยากาศท่ีพวกเขาสามารถบรรลุวุฒิภาวะได้ โดยที่ผู้นำควรจะพัฒนาไปสู่ภาวะที่เป็น
วุฒิภาวะ 
 ภิญโญ สาธร (2546 : 315) ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมว่า แนวคิดใหม่ในการจัด
การศึกษาคือการให้ชุมชนและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงควรเป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
การรู ้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสำคัญ 
เนื่องจากทำให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และความนิยมให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุน
ให้ประชาชน ชุมชน ได้เข้ามาช่วยเหลือ เกื้อกูลกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งด้านการเ งิน วัสดุ 
แรงงานและกำลังใจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสำคัญของการศึกษา และถือเป็น
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หน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่จะต้องให้ความสนใจและมีส่วนร่วมดูแลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545 : 9) กล่าวถึง ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้  5 ประการ
ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทำให้
เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทำให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทำให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่าสิ่ง
ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน เกิดความมีน้ำใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากข้ึน 
 5. การมีส่วนร่วมจะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 ปราชญา กล้าผจัญ (2545 :  1) กล่าวถึง ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
การบริหารงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม กล่าวคือ เป็นการบริหารที่ สร้างความพึงพอใจ
สูงส ุดให้ก ับประชาชนและผู ้บ ังคับบัญชาไปพร้อมๆ กับการสร้างหลักธรรมาภิบาล ( good 
governance) และการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการทำงาน จะเห็นได้ว่าการบริหารในยุค
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมสูงมาก ใน
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือการบริหารหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมายไม่
ว่าจะเป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ หรือการปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ ประชุม
เชิงปฏิบัติการแต่ละเรื่องนั้นทำหลายครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนในรัฐบาลชุดใดเลย และรวมไปถึงการให้อำนาจปฏิบัติในลักษณะการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัด หรือการดำเนินงานโครงการจังหวัดบูรณาการเพ่ือการพัฒนา โดย
ปรับเปลี่ยนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief 
Executive Officer: CEO) ที่สามารถบังคับบัญชาสั่งการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดได้
อย่างเบ็ดเสร็จโดยตรง เพ่ือให้การดำเนินงานภายในจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบาย
ของผู้บริหารสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการ และข้อเท็จจริงของแต่ละจังหวัดได้โดยตรง 
นับว่าเป็นมิติใหม่ของการบริหารในยุคนี้ 
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 จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของนักวิชาการไทย ผู้บริหารระดับสูงชองประเทศ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากหลาย
ฝ่าย ทั้งในเรื่องการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร ในระดับต่างๆ ของประเทศ
ที่มีความหลากหลาย กว้างขวาง หลายแง่มุม อันจะทำให้การจัดการศึกษาตามแนวทางใหม่ไม่โดด
เดี่ยวแต่เฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้น แต่จะเปลี่ยนแนวทางเป็นการรับผิดชอบร่วมกันแทน โดยบูรณา
การเอาเป้าหมายของหน่วยงาน และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบรรยากาศของความเป็น
ประชาธิปไตย 
 ซัซคิน (Sashkin, n.d.) ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นเรื่ องเกี ่ยวกับการให้
พนักงานได้มีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานด้วยตัวของตัวเอง อย่างไรก็ตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และควบคุมงานได้ลักษณะต่างๆ ตาม
ความสำคัญที่แตกต่างกันไป ซึ่งซัซคิน (Sashkin, n.d.) ได้เสนอวิธีสำคัญ 4 ประการในการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting) มีความหมายถึง การ
ที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ระดับผู้บังคับบัญชา หรือระกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในงานในการกำหนด
เป้าหมายของงานเพ่ือที่พวกเขาจะไดเพยายามทำให้งาน หรือผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมาที่วาง
ไว้และเกิดผลที่ดี 
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาหรือในหลายๆ โอกาส มีอิทธิพลในการกำหนด
เป้าหมายของงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสินใจ ตลอดจนตรวจสอบและ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ 
 3. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Participation in Problem Solving) เป็นความต้องการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนั้นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in Change) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้
จะมีความยากและซับซ้อนและถือเป็นจุดที่สำคัญท่ีสุด ซึ่งรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง วิเคราะห์ และ
แปรความหมายของข้อมูลองค์การ เพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาขององค์การ 
เพ่ือนำไปสู้ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ 
 กล่าวโดยสรุปว่า ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสมาชิกในการตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนร่วมกัน ผู้บริหารแบ่งผันอำนาจให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดความ



 
100 

 

ผูกพันและไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 แนวคิดที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมขึ้นในองค์การหรือไม่ 
คือ ผู้นำ จากแนวคิดของเฮ้าส์ (Hourse) ผู้นำที่สามารถทำให้เกิดหารบริหารแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผู้นำที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูล (Sharing of Information) หมายถึง ปริมาณข่าวสารที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ มีจำนวนมากน้อยเพียงใด และการใช้ข้อมูลในการบริหารมากน้อยเพียงใดและ
อย่างไร กับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกัน คนที่บุคลิกครอบงำเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เอาใจใส่
กับความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งข้อเท็จจริง และความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยแสดงออก ช่วยเหลือ
ผุ้ปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอ่ืน 
 3.2 การแบ่งปันอำนาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผู ้นำทำการกระจายอำนาจไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด กระตุ้นให้มีการเสนอทางเลือกต่างๆ ชะลอการประเมินทางเลือก
ไว้ จนกว่าจะเสนอออกมาหมดแล้ว ชี้แนะกระบวนการกลั่นกรองทางเลือก เลือกแนวทางแก้ไข การ
ตัดสินใจต้องไม่เป็นระบบประจำ ซ้ำซาก (Routine) ข้อมูลในการตัดสินใจต้องไม่เป็นมาตรฐานเกินไป
และไม่เป็นระบบศูนย์กลาง 
 3.3 การแบ ่งป ันอ ิทธ ิพล (Sharing of Influence) ค ือ การยอมร ับในอ ิทธ ิพลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องให้เวลากับสมาชิกในการเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อรู้ถึงความจำเป็นใน
เรื่องของเสรีภาพที่ได้รับ รู้สึกถึงความชอบธรรมของตนเองต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
รู้สึกถึงความสามารถของตนในการเข้าร่วมตัดสินใจ และเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ จะเป็นตัวบ่งชี้บรรดาผู้ดำในองค์การต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้มากน้อยเพียงใด ความ
มากกว่าหรือน้อยกว่าจะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นเชิงบวกหรือลบ     
(Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประการหนึ่งคือการลดอำนาจ 
(Reduce Power) ของผู้บริหารให้อยู่ในภาวะที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงาน 
 แอนโทนี (Anthony) ได ้ระบุถ ึงล ักษณะสำคัญของการบร ิหารแบบมีส ่วนร ่วมว ่ามี
องค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 
 1 .  ผ ู ้ ใ ต ้ บ ั งค ั บบ ัญชาม ี ส ่ วน ในการต ั ดส ิ น ใจ  ( Subordinate involvement) โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตน
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และตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การ
เป็นหลัก 
 2. สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื ่องสำคัญ ( involvement in important decisious or issues) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจใน
เรื่องสำคัญ โดยสำคัญดังกล่าวเป็นความสำคัญของทั้งองค์การและตัวผู้ใต้บังคับบัญชา การที่ผู้บริหาร
เลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี ่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม ลักษณะเช่นนี้ไม่ใ ช่
ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 3. มีการแบ่งอำนาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการแล้วการแบ่ง
อำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ทำให้อำนาจของผู้บริหารลดลงแต่การ
แบ่งอำนาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับทำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วมรับผิดชอบงานมาก
ขึ้น ถ้าผู้บริหารกลัวการเสียอำนาจส่วนนี้และไม่ยอมแบ่งปันการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมอาจไม่เกิดข้ึน 
 สแวนส์เบอร์ก (Swansburg, 1996) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยการอพยพจอร์เจียได้แบ่ง
องคป์ระกอบสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 1. การไว้วางใจกัน (trust) การไว้วางใจกันถือว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจ
ให้ดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอ
แล้ว ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบอำนาจการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถทำได้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ความผูกพัน (Commitment) การที่แต่ละคนทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติ
ร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อกันและการที่
บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์การจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสว่น
หนึ่งขององค์การและพร้อมที่จะทำผลประโยชน์ให้กับองค์การ 
 3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and objectives) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ ย่อมขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการทำงานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ความเป็นอิสระที ่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (Autonomy) หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานมีความอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
 5. คุณลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็นเรื่องของ
การให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่มไม่ใช่การกีดกันคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนั้นต้อง
เป็นไปโดยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 
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 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom, n.d.) ได้กล่าวข้างต้นว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วม (Environment) 
 2. องค์การ (Organization) 
 3. มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนนุผู้ร่วมงาน (Employee) ให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
 4. ภาวะผู้นำ (Leadership) 
 5. การใช้เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
เน้นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เท่าเทียมกัน การให้อำนาจ
ในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ นั้น มีโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ มี
ความโปร่งใสและคำนึงถึงความต้องการมีส่วนร่วม 
 4. รูปแบบและวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     นักวิชาการทางการบริหารได้กำหนดรูปแบบและวิธีการในหารจัดการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
หารบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      4.1 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
           สัมฤทธ์ กางเพ็ง (2545 : 14) ได้เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 รูปแบบ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   4.1.1 การปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาส
ให้ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้เกี ่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 
(committee) รูปแบบนี้เป็นการกระจายอำนาจการบริหารและตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสำหรับใช้ในกับผู้บริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
   4.1.2 กลุ่มคุณภาพ (Q.C. Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บุคคล 3 -10 คน ที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะสำหรับใช้ผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติ หรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสทำงาน
ร่วมกัน เพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ซึ่งมีกระบวนการบริหารสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอน P (Plan) กรางวางแผน D (Do) การปฏิบัติ 
C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแก้ไข หรือ PDCA นั้นเอง 
   4.1.3 ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึ่งของหารบริหารแบบมี
ส่วนร่วมที่ได้ผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วไปที่มี
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ลักษณะเป็นกล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบท่ีกำหนด 
   4.1.4 ระบบส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ (employee 
ownership plan) รูปแบบนี้มักพบมากในการบริหารกิจการแบบบริษัท หน่วยงานเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของ
บริษัทหรือบริษัทอาจจ่ายโบนัสส่วนหนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
  สันติ บุญภิรมย์ (2552 :  59 - 65) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้งานหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับผู้บริหาร   การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ 
  1. รูปแบบคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการที่มาร่วมงานกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรืออาจจะมีการแต่งตั้งเป็น
การชั่วคราวตามภาระหน้าที่ คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มาก 
 เนื่องด้วย คณะกรรมการได้ช่วยกันกลั่นกรองอย่างรอบคอบในการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ การดำเนินงานในรูปแของคณะกรรมการผู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
  2. รูปแบบบุคคล สำหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารก็
สามารถกระทำได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมากต้องทำงาน
รอบด้าน หากได้มีผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่ปรึกษาบรรยายสรุปใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ 
  วินัย ดิสสงค์ (2552 : 12 -13) ได้นำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. รูปแบบคณะกรรมกรเพ่ือปรึกษาหารือ (Consulting Management) ช่วยคิดตัดสินใจและ
ร่วมทำงาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
  2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) โดยวิธีการจัดการประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มหรือเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น 
  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) รูปแบบการมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร 
  จันทรานี สงวนนาม (2551 : 170) ได้นำเสนอรูปแบบการใช้การบริหารแบบสีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. ใช้กับกลุ่มงานเฉพาะกิจและในรูปแบบคณะกรรมการ (Special Task Forces and 
Committee)  
  2. ใช้ในรูปแบบของกรรมการให้คำแนะนำ (Consulting) 
  3. การนำความคิดของหมุดให้คำแนะนำ (Linking Pin) 
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  4. ใช้การติดต่อสื่อสารแบบการเปิดประตู (Open Door) 
  5. ใช้การระดมความคิด (Brain Storming) 
  6. ใช้การฝึกอบรมแบบต่างๆ (Training) 
  7. ใช้การบริหารแบบมีจุดประสงค์ (MBO) 
  กล่าวโดยสรุปว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะช่วย
ให้บุคลากรช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง เป็นการพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบดังนี้ 
  1. รูปแบบคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการที่มาร่วมกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระหรืออาจจะแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว
ตามภาระหน้าที่ 
  2. รูปแบบบุคคล สำหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารก็
สามารถกระทำได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีม (Team Working) 
 4.2 วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
               วธิีการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เป็นแบบอย่างที่รู้จักกันดีมี 2 วิธี ดังนี้ 
              4.2.1 การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by objective: MBO) ลักษณะการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมอีกลักษณะหนึ่ง คือ การบริหารโดยวัตถุประสงค์เพราะการบริหารโดยลักษณะ
นี้ มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันในการกำหนด     
ความมุ่งหมาย เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐานของหน่วยงาน แม้การบริหารโดย
วัตถุประสงค์จะเป็นการบริหารโดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ดีก็ตาม นักวิชาการบางกลุ่มก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า การ
บริหารแบบนี้ยังไม่เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์แบบนัก 
              4.2.2 กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพ (Quality control circles) 
            1) วัตถุประสงค์ของ Q.C.CIRCLE 
                      1.1) เพื่อให้หัวหน้างานใช้ความสามารถ และความกระตือรือร้นในการควบคุม
คุณภาพ 
                        1.2) ให้กลุ่มเกิดความระมัดระวังและสำนึกในคุณภาพ 
                        1.3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ และฝ่ายจัดการ 
           2) หน้าที่ของหัวหน้า 
            2.1) ให้คำแนะนำแก่คนงาน 
            2.2) ตรวจดูงานตามจุดที่สำคัญ 
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            2.3) แนะและตรวจขั้นตอนการทำงาน 
            2.4) หาทางป้องกันอุบัติเหตุ 
            2.5) มอบหมายงาน 
            2.6) บันทึกงานและบริหารงาน 
            2.7) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด 
            2.8) เสนอแนะและการปรับปรุงงาน 
            2.9) แนะนำการประชุมกลุ่ม 
            2.10) รักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้งาน 
            2.11) แนะแนวและให้การอบรมคนงาน 
           3) หลัก 10 ประการ ที่จะช่วยให้ Q.C.CIRCLE ทำงานสำเร็จ 
           3.1) ทุกคนมีส่วนร่วม 
           3.2) หัวหน้าต้องทำให้คนในกลุ ่มเกิดความกระตือรือร้น เกิดความสำนึกและ
รับผิดชอบ 
          3.3) เก็บข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุ เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน ใช้แผนภูมิควบคุมและ
เทคนิคอย่างถูกต้อง 
          3.4) มีความเชื่อมั่น และความชำนาญ ทำงานด้วยความเต็มใจ 
          3.5) มีความคิดริเริ่ม ให้ความคิดดีๆ ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ 
          3.6) หัวหน้าต้องวางแผนล่วงหน้าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น 
          3.7) เมื่อเกิดปัญหา แม้จะเล็กน้อยให้รีบแก้ 
          3.8) ให้คนงานริเริ่มงานของเขาเอง และควบคุมตนเอง 
          3.9) ทุกคนมีหน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ จะต้องตรวจสอบตัวเสมอ 
          3.10) ต้องศึกษาเพ่ิมเติม มีการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเสมอๆ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 2) ได้เสนอวิธีการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา กล่าวคือ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบการ
บริหารงานที่มีบุคคลหลายๆ คนเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้
ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการจัดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมมี
ลักษณะการดำเนินงาน 2 แนวทางคือ  
 1. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมในองค์คณะบุคคลในการบริหารโดยตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายการศึกษาโดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเป็นองค์คณะบุคคลทางการบริหาร
นั้นๆ แทนสมาชิก เพ่ือให้การบริหารการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริหารได้มาก
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ที่สุด โดยการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้ปกครองและครู หรือระว่างบ้านและสถานศึกษา และสำหรับการมีส่วนร่วมของบุคคล 
เอกชน ประชาชนและท้องถิ่น เป็นกลไกลสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ
การบริหารการศึกษาสู ่สถานศึกษา เพื ่อช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2550 : 2) 
 วิธีการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับบุคคลและระดับ
กลุ่ม 
 1. ระดับบุคคล (Individual) เป็นวิธีการพิจารณาและปรับปรุงบุคคลให้ดีขึ้นมี 3 แบบ คือ 
              1.1 การฝึกอบรมให้มีความรู้สึกไว (Sensitivity Training) เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
          1.1.1 ให้เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ 
          1.1.2 ให้รู้จักยอมรับและพัฒนาตนเอง 
          1.1.3 ให้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น 
          1.1.4 ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้น 
          1.1.5 เพื่อให้มีความสุข มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น 
          1.1.6 เพื่อให้การทำงานดีขึ้น 
           1.2 ให้กับการวิเคราะห์การติดต่อ (Transactional Analysis) ซึ ่งเป็นวิธ ีการติดต่อที่
แลกเปลี่ยนด้วยภาพูดและไม่ใช้ภาพูดระหว่างบุคคลซึ่ง Eric Bern ชี้ให้เห็นว่าการติดต่อระหว่างบุคคล
มี 3 แบบ คือ 1) แบบพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (Parent) 2) แบบผู้ใหญ่ (Adult) 3) แบบเด็ก (Child)  
           1.3 การนั่งสมาธิแบบควบคุมจิตใจ (Transcendental) คือ การนั่งสมาธิเพ่ือลดความเครียด 
และเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ 
        2. ระดับกลุ่มบุคคล (Groups) สามารถใช้กับวิธีการต่อไปนี้ 
           2.1 ใช้กับการรวบรว่มกลุ่มแบบครอบครัว (Family Grouping) 
          2.2 ใช้กับการฝึกอบรมเพียงในนาม (Nominal Group Technique) หมายถึง บุคคลถูก
รวมเข้าเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้สื่อสารกันด้วยวาจา เป็นการประชุมพร้อมกันที่เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้คำตอบที่เป็นลาลักษณ์อักษร โดยสมาชิกแต่ละคนจะใช้เวลาเขียน เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยไม่
พูดจากัน 
         3. ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นการกระบวนการที่ผู้ตัดสินใจกำหนดกลุ่มที่
ปรึกษาและกลุ่มผู้ตอบแล้วสร้างแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ผู้ตอบก็จะตอบมายังทีมที่ปรึกษา แล้ว
สรุปการตอบแบบสอบถาม 
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 กล่าวโดยสรุปว่า วิธ ีการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ขั ้นตอน/วิธ ีการพัฒนาเป็น
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยการกำหนดรูปแบบและวิธีการ สรรหาผู้มีส่วนร่วม ดำเนินการเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
มีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้หลายท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 59-65) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ถ้าดำเนินงานโดยประสบความสำเร็จ กระบวนการกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการ
บริหารบางอย่างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ ต่อสถาบันหรือระบบการศึกษา 
 1. ความกระจ่างในจุดประสงค์ เป้าหมายที่ให้คำจำกัดความอย่างชัดเจนส่งเสริมความรู้สึก
ของการตกลงและความผูกพันภายใน คณะครูเข้าใจเป้าหมาย และมีความผูกพันกับการนำออกไปใช้
เพราะเขามีส่วนร่วมในการรวบรวม การมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์นำไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย
ยิ่งขึ้นและระดับการจูงใจสู่การทำเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุ 
 2. มีความผูกพันและประสานงานมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับสามรถใช้เพ่ือประสานการตัดสินใจและการกระทำของครูและผู้บริหารในขอบข่ายจำนวนหนึ่ง 
เป้าหมายที่สร้างข้ึนร่วมกันเป็นจุดรวมที่สำคัญและเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจ 
 3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายที่เห็นพ้องกันให้กลไกลสำหรับ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยหรือบุคคลขององค์การ เป้าหมายให้กรอบข้อตกลง
ภายในทั้งหมดซึ่งสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. ความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ตัดสินร่วมกันช่วยเพ่ิม
ความสามารถขององค์กรเพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดตั้งเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมในการประเมินตนเองในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นตัวนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและคณะครูเพื่อวิเคราะห์กันใน
สภาวะการเปลี่ยนแผลงและเพ่ือหาคำตอบของปัญหาร่วมกัน 
 5. ปรับปรุงใหม่ กระบวนการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสอย่างต่อเนื่องในการ
ปรับปรุง ระดับพลังงานองค์การเสียใหม่โดยให้การเสียใหม่ให้การประเมินเพ่ือความเป็นเลิศ 
 จันทรา   สงวนนาม (2551 : 168) ได้นำเสนอข้อดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
 2. ลดความขัดแย้งในการทำงานและเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 
 3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
 4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทำ 
 5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
 6. ลดค่าใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 



 
108 

 

 7. ช่วยในการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทำให้
เกิดความคิดที่หลากหลาย ทำให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทำให้เกิดการต่อต้านน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่า 
สิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานรู้หรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
 3. เปิดโอกาสมีการการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ทำงาน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถ และทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน เกิดความมีน้ำใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากข้ึน และส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 แอนโทนี (Anthony, 1978) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 8 ประการ สรุป
สาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 2. ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานราบรื่น 
 3. ทำให้พนักงานมีความผูกพันต่อหน่วยงานมากข้ึน 
 4. ทำให้มีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น 
 5. ทำให้มีการบริหารพนักงานง่ายขึ้น เนื่องจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้พนักงาน
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน มีความผูกพันต่อหน่วยงาน และมีความไว้วางใจต่อฝ่ายบริหาร
มากขึ้น 
 6. ทำให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การที่มีผ่ายพนักงานมาช่วยตัดสินใจทำ
ให้ผ่ายบริหารได้ข้อมูลในการตัดสินมากข้ึน 
 7. ทำให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนดีขึ้น 
 8. ทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 เดวิส (Davis, n.d.) สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ผลผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ได้รับความคิดเห็นมากขึ้น มีแรงจูงใจมากขึ้น มีความรู้สึก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้นับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น มีความร่วมมือกันมาก
ขึ้น ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น        
ลดอัตราการแลกเปลี่ยน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีขึ้น 
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 การ์ดอน (Gordon Judith R., n.d.) สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การมีส่วน
ร่วมทำให้เกิดการยอมรับต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติการสูงขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจ
ต่างๆ ลง ทำให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน และมีเจตคติต่องานแหละหน่วยงานดีขึ้น 
กล่าวโดยสรุปว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานละลดปัญหาต่างๆ เพ่ิมกำลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับ และมี
ความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกัน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
 5. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 เทนเนบอม และชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt, 1961) ได้เสนอแนะหลักของผู้ตาม
ขนาดของการใช้อำนาจหน้าที ่ โดยเริ ่มจากการเป็นผู ้นำแบบเผด็จการไปสู ่การเป็นผู ้นำแบบ
ประชาธิปไตย ลักษณะของผู้นำจะแตกต่างกันไปตามวิธีการใช้อำนาจหน้าที่ และการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการทำงานตามแนวคิดนี้ ผู้นำจะไม่มีพฤติกรรมที่เป็นเผด็จการเต็มที่หรือมี
การปล่อยให้มีอิสระในการทำงานมากจนเกินไป โดยมีหลักการดังนี้ 
 5.1 ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 5.2 มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ตามบทบาท 
 5.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
ไลเคอร์ (Likert, 1961 : 21) ได้ทำหารศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมสรุปสาระสำคัญ
ไว้ 8 ประการดังนี้ 
 1. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาถกเถียงปัญหา 
 2. ผู ้บังคับบัญชากระตุ ้นจูงใจผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององค์การ กระตุ้นให้เกิ ดทัศนคติใน
การเก้ือกูลองค์การ นำองค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 3. ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว เป็นไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ ข่าวสารภายในองค์การมีความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้ 
 4. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผย และโดยกว้างขวาง
เกี่ยวกับเป้าหมาขององค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การ 
 5. การตัดสินใจต่างๆ กระทำโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ 
 6. เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายมากขึ้น และถูกต้องตามความประสงค์อย่างแท้จริง 
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 7. ควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นในเรื่อง
การแก้ปัญหาเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีตำหนิหรือดุด่าว่ากล่าว 
 8. ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญของการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการส่งเข้า
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 เฮาส์ (House, 1974 : 11) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้นำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการบริหารที่เน้นไปที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (sharing 
information) การแบ่งป ันอำนาจ (sharing of power) และการแบ่งป ันอิทธ ิพล (sharing of 
influence) ภายใต้องค์การต่อผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา พฤติกรรมผู ้นำในลักษณะนี ้จะปฏิบ ัต ิต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน และยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อ
การกระทำและการตัดสินใจของตน นอกจากนั้นยังใช้วิธีการปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื้อต้นว่า การเพิ่มความเพียรพยายามของผู้ใต้บังคับบัญชาในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วางแผน และการปฏิบัติงานนั้น หาเข้าได้เรียนรู้งาน
และบทบาทเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งมีหลักการ
ดังนี้ 
 1. การแบ่งอำนาจและอิทธิพลในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2. การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 4. ระดมความคิดเห็นในการปรึกษาหารือเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
 ฮังทิงตัน และเนลสัน (Hungtington and Nelson, 1975 : 12-15) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ไว้ 3 ลักษณะคือ 
 1. การมีส่วนร่วมเป็นทีมโดยดูที่กิจกรรม เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
 2. การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร 3 ระดับ คือ ในระดับแนวราบ ซึ่งเป็น
การมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจัง การมีส่วนร่วมในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วนร่วมกับผู้ที ่มีอำนาจมากกว่า
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
 3. การมีส่วนร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีอำนาจและควบคุม 
 สมยศ นาวีการ (2545 : 27) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไว้ 4 ประการดังนี้ 
 1. การไว้เนื้อเชื่อใจกัน ได้แก่ การยอมรับ ไว้วางใจ รับผิดชอบ ยืนดีที่จะร่วมมือ คบหา
สมาคม เปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 2. การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน เพื่อจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงาน และพัฒนางานด้านต่ างๆ เพื่อผลสำเร็จของ
งาน 
 3. การมีส่วนร่วมในกรตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักและมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในผลของการตัดสินใจนั้นๆ 
 4. การทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานโดยรวมเอาบุคคลหลายฝ่าย หลายหน้าที่ซึ่งจำเป็น
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งการศึกษาวัตถุประสงค์และการเข้าใจปัญหา การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งร่วมกัน การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสารเพ่ือความมุ่งหมายร่วมกันขององค์การ 
 สแวนเบอร์ก (Swanberg, 1996 : 93) ได้ทำการศึกษาหลักการสำคัญของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้ 
 1. การไว้วางใจ (Trust) เป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อย หากได้รับการไว้วางใจกัน ช่วงเวลา
ในการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะได้รับการควบคุมจากผู้บริหาร ภาระงานทั้งหมด
หรือการตัดสินใจผู้บริหารจะให้โอกาสเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้บริหารที่ให้อำนาจและให้ความไว้วางใจแก่
ผู้ร่วมงานตะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานต้องการ
ความยึดมั่นผูกพัน ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานควรจะมีความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้จากการพัฒนา การให้โอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมกับผู้บริหารที่มีความยึดมั่นผูกพันกับองค์การ การยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติรู้
ถึงเป้าหมายขององค์การ และมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร ประสบการณ์ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร ทำให้เกิดผลผลิตในการ
ทำงานมากข้ึน 
 3. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) ความขัดแย้งเป็น
ความต้องการหลัก หรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เมื่อมีการทำงานร่วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัดความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน เพราะทุก
คนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทำงานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
ผลผลิตหรือผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ 
 4. ความอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็นภาวะที่เป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในการทำงาน ความมีอำนาจหน้าที่ และความสามารถในการรายงานสำหรับงานของแต่ละ
บุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจใน
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งานของตนเอง ซึ่งจะทำให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความรับผิดชอบที่
ตนได้รับ 
 5. ลักษณะด้านอื่นๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรที่จะต้องมี
ปัจจัยที่ครอบคลุมหลายๆ ด้าน แต่ควรจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่บังคับ บรรยากาศองค์การ 
ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในเป้าหมายหรือความสำเร็จขององค์การ ซึ่ง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ให้การสนับสนุน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความกระตือรือร้น สภาพแวดล้อมในองค์การถือได้ว่ามีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การพึงระลึกว่า เงื่อนไขต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ถือเป็นสิ่งที่เป็นจริง ผู้บริหารควรจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ และให้การสนับสนุนส่งเสริม 
 นันทกิตติ แก้วกล้า (2554 : 45) ได้กล่าวถึง หลักการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. มีการจัดสรรหน้าที่และอำนาจ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน คนในองค์กรหรือ
ทีมงาน เพื่อต้องการให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 2. การก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริงและ
ผลักดันในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร 
 3. รับรูปัญหาที่เกิดข้ึนและลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน 
 4. ทำให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพื ่อผนึกกำลังและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการทำงานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตาม
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545 : 9) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ทำให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทำให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทำให้เกิดการต่อต้านน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่า สิ่ง
ที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ทำงานกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามรถและทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน เกิดความมีน้ำใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
 5. การมีส่วนร่วมจะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540 : 211) ได้สรุปหลักการสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 
ประการ คือ การกระจายอำนาจและการให้อำนาจในการตัดสินใจ ( sharing authority and 
decision making) ความไว้วางใจกัน (mutual trust) การร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ (sharing goal and responsibilities) มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได้ (self-dependence and responsibility) ความผูกพันต่อกันและรู้สึก
เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน (sharing partnerships) และการให้ข้อมูลที ่ถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (providing accurate and update information for 
those involved in decision - making) 
 ดวงแก้ว กอแก้ว (2543 : 17) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาได้ขอความร่วมมือจาก
ผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือผู ้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกำหนดเป่าหมายของ
งาน 
 2. การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ ได้แก่ การใช้คณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจใน
การปฏิบัติงาน การให้อิสระกับพนักงานในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ 
 3. การให้อำนาจในการตัดสินใจ ได้แก่ การให้พนักงานมีสิทธิในการตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบโดยไม่ต้องปรึกษาผู้บังคบบัญชา ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนผู้บริหารทุกคนในการใช้
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 4. การไว้วางใจซึ ่งกันและกันในองค์การ ได้แก่ การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ 
ความสามารถและมีการสองหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใหม่ๆ 
กล่าวโดยสรุปว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง หลักท่ีสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่ หลักความไว้วางใจ หลักการติดต่อสื่อสาร หลักการทำงานเป็นทีม หลักการติดสินใจร่วมกัน 
และหลักการกระจายอำนาจ 
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ตารางการแสดงการสังเคราะห์หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
หลักการ 

 
 

นักวิชาการศึกษา 

สม
ยศ

 น
าว

ีกา
ร 2

54
5 

สัม
ฤท

ธิ์ ก
าง

เพ
็ง 2

54
5 

นัน
ทิก

ิตต
ิ แ

ก้ว
กล

้า 2
55

4 

เท
นเ

นบ
อม

 แ
ละ

 ช
มิด

ท์ 
19

61
 

ไล
เค

อร
์ 1

96
1 

เฮ
าส

์ 1
97

4 

ฮัน
ทิง

ตัน
แล

ะเ
นล

สัน
 1

97
5 

ดว
งแ

ก้ว
 ก

อแ
ก้ว

 

ชูช
าต

ิ พ
่วง

สม
จิต

ร์ 

สแ
วน

เบ
อร

์ก 
19

96
 

หล
ักก

าร
บริ

หา
รแ

บบ
มีส

่วน
ร่ว

ม 

1. ความไว้วางใจ            
2. ความสมัครใจ            
3. กระตุ้น จูงใจให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

           

4. เปิดโอกาสให้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาได้พัฒนา
ตนเอง 

          
 

5. การติดต่อสื่อสาร            
6. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและลดความขัดแย้ง            
7. เป็นการบริหารที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

          
 

8. การทำงานเป็นทีม            
9. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน            
10. มีหลักธรรมาภิบาล            
11. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ            
12. เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม            
13.การมีส่วนร่วมอาจจะเกิดจากผลประโยชน์
หรือไม่มีผลประโยชน์ก็ได้ 

           

14. การกระจายอำนาจ            
15. การจัดสรรหรือการแบ่งอำนาจหน้าที่            

   
 จากกการสังเคราะห์หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การพิจารณาแล้ว
พิเคราะห์ความคิดเห็นของนักวิชาการที่สอดคล้องกันจึงจะถือว่าเป็นข้อที่สำคัญ ผู้วิจัยจึงได้สรุป
หลักการไว้ 5 ประการ ตามรายละเอียดดังนี้ 1) ความไว้วางใจ (mutual trust) 2) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) 3) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5) การ
กระจายอำนาจ 
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 1. ความไว้วางใจ (mutual trust) 
 เรโนลส์ (Reynolds, 1997 อ้างองใน อารีย์ คำนวณศักดิ์ , 2545 : 13) ได้กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับบุคลากรในการแก้ปัญ หา 
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้บริหารจะทำให้
บุคลากรไว้วางใจ ความไว้วางใจจะต้องปรับทั้งในเรื่องความรู้ และความร่วมมือกันปฏิบัติงาน การ
คงไว้ซึ่งความไว้วางใจในองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้น ผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจถึงระดับความไว้วางใจที่มีอิทธิพลภายในองค์กร บุคคลและทีมงาน 
 รอตเตอร์ (Rotter, 1971 อ้างอิงใน จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน, 2544 : 53) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจเป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญา จากการ
เขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งสามารถทให้เกิดความไว้วางใจ 
 คุกและวอลล์ (Cook sand Wall, 1980 อ้างอิงใน จันทรา จุลเสวก : 22) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อว่าบุคคลในองค์กรมีความเต็มใจเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีคำพูดและการ
กระทำที่น่าเชื่อถือต่อบุคคลในองค์กร 
 สแวนเบอร์ก (Swanberg, 1996) ได้กล่าวว่า การไว้วางใจกัน (trust) เป็นปรัชญาพื้นฐาน
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบรูณ์
เรียบร้อย หากได้รับการยอมรับไว้วางใจจากผู้บริหาร ผู้ทำงานย่อมรู้จักงานของเขามากว่าใครๆ 
บุคคลจะมีความรับผิดชอบในงานของตน หากผู้บริหารมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่พวกเขาให้ถูก
ทาง 
 แมคคอลลิสเตอร์ (Macllister, 1993 อ้างอิงใน นิยม สี่สุวรรณ, : 54) กล่าวว่า ความไว้วางใจ 
หมายถึง การที่บุคคลมีความซื่อสัตย์และเต็มใจในการกระทำไม่ว่าจะคำพูดหรือการกระทำและมีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 วทท์นีย์ (Whithney, 1996 : 216) ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจว่าหมายถึง ความเชื่อความ
มั่นใจในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใดๆ 
จอห์นสัน (Johnson, 1996 อ้างอิงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม, 2545 : 25) กล่าวว่าความไว้วางใจเป็น
สถานการณ์การแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งบุคคลมีความเต็มใจที่จะปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปราศจาก
การใช้อำนาจ 
 มิชช์รา (Mishra, 1996 อ้างอิงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม, 2545 : 25) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
เป็นความเต็มใจของบุคคลที่มีความมั่นใจต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจห่วงใย และให้ความน่าเชื่อถือ 
มาร์แชล (Marshall, 2000 อ้างอิงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม, 2545, หน้า 25) กล่าวว่าความไว้ใจเป็น
ผลสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของบุคคลที่มีคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น 
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 รอบบินส์ (Robbins, 2000 อ้างอิงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม, 2545 : 25) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจเป็นความคาดหวังในทางบวกต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทำ หรือการตัดสินใจที่
จะกระทำตามสมควรแล้วแต่โอกาส 
 ฮัลซากเกอร์ และอเลสซานดรา (Hunsaker and Alesandar, 1991 : 8) ได้กล่าวถึงการ
สร้างความไว้วางในองค์กรเพื่อสัมพันธภาพที่ดีไว้ดังนี้ 
 1. ต้องมีการเปิดเผย (Openness) และความซื่อสัตย์ (honest) ต่อกันระหว่างผู้นำและ
บุคลากร 
 2. บุคลากรปฏิบัติงานตามคำสั่งด้วยความรู้สึกว่าผู้นำเข้าใจในตัวบุคลากรและเข้าใจปัญหา 
 3.บุคลากรแสวงหาสิทธิที่จะเข้าใจตนเอง และไม่ต้องหารหารควบคุมหรือถูกชักจูงให้ตัดสินใจ 
 4. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บคุลากรแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 
ชี้แนะ และให้คำปรึกษาแก่บุคลากร 
 เดวิส (Davis, 2000 : 171) ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานการสร้างความไว้วางใจไว้ดังนี้ 
  1. มีการเปิดอภิปรายถึงความต้องการขององค์กร ทีมงานและกลุ่มบุคคลเพื่อที่จะหา
ข้อตกลงร่วมกัน 
  2. ให้บุคคลอื่นรู้ถึงความตั้งใจในการทำงานและส่งเสริมการประเมินความสามารถของ
บุคลากรอย่างเหมาะสม 
  3. ให้ความสนใจห่วงใยในความตั้งใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืน 
  4. ใช้เวลาว่างในการสร้างความพึงพอใจร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ความคาดหวังและความ
มุ่งม่ันที่แท้จริง 
  5. การตรวจสอบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร ระหว่างช่วงเวลาที่ว่างและ
โครงการสำเร็จ จะทำให้บุคลากรเกิดการยอมรับและเกิดความรู้สึกที่ดี 
 รอบบินส์ (Robbins, 2001 อ้างอิงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม, 2545 : 27) กล่าวถึง การสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างบุคคลไว้ดังนี้ 
  1. การฝึกฝนให้เป็นคนเปิดเผย (Practice openness) การเปิดเผยจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจ ให้บุคลากรอธิบายการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหา 
ข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มที่ 
  2. มีความยุติธรรม (be fair) ก่อนการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ควรจะพิจารณาว่า
บุคคลอื่นจะรับรู้ หรือรู้สึกว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ ให้ความยุติธรรมในการประเมินผลโดยยึดหลัก
ความเสมอภาค 
  3. พูดจาตามความรู้สึกตนเอง (speak your feeling) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
พูดอย่างจริงใจจะทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคารพในตัวผู้พูดมากขึ้น 
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  4. บอกความจริง (tell the truth) มีการติดต่อสื ่อสารที ่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
นอกจากคำพูดแล ้ว ห ัวหน้าจะต้องพยายามสังเกตข่าวสารที ่ไม ่ เป ็นคำพูด (non – verbal 
communication) หรือภาษาท่าทาง (body language)  
  5. แสดงความคงเส้นคงวา (show consistency) ให้เวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณค่าและ
เป็นที่เชื่อถือแล้วนำมาเป็นเครื่องตัดสินใจโดยต้องรู้ถึงความประสงค์ มีการดำเนินการด้วยความเสมอ
ต้นเสมอปลาย ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือไว้วางใจ 
  6. รักษาคำมั่นสัญญา (fulfill your promises) ทำให้บุคคลได้เชื่อว่าได้กระทำตามสัญญา
ที่ให้ไว้ทั้งการกระทำและคำพูด 
  7. รักษาความเชื่อมั่น (maintain confidence) ปฏิบัติให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
จากบุคคลอื่น 
  8. แสดงให้เห็นถึงความสามารถ (demonstrate competence) ทำให้บุคคลอื่นชื่นชม
และมีความเคารพนับถือ โดยการแสดงให้ถึงความสามารถและเทคนิคต่างๆ ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร 
ให้ความสนใจการพัฒนาการสื่อสาร การสร้างทีมงาน และทักษะการสร้าง ความสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่น่าสนใจ มีความท้าทาย และใช้ความเฉลียวฉลาดของบุคลากรให้มากที่สุด 
กล่าวโดยสรุปว่า การสร้างความไว้วางใจ ควรอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา มี
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันแลกัน ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถ และมีความจริงใจให้แก่
กัน 
 2. การติดต่อสื่อสาร 
 บาทแมน และสเนล (Bateman and Snell, 1999 : G-O) ได้ให้ความหมายการติดต่อสื่อสาร
ไว้ว่า เป็นการส่งมอบสารสนเทศและสิ่งที่มีความหมายต่างๆ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้
สัญญาลักษณ์ท่ีเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
 เดสสเลอร์ (Dessler, 1998 : 674) ให้ความหมายว่า การติดต่อสื ่อสาร หมายถึง การ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและส่งมอบสิ่งที่มีความสำคัญต่างๆ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545  : 253) กล่าวว่า การติดต่อสื ่อสาร หมายถึง การ
เคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง (Sender) ไปยังผู้รับ (Receiver) ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ผู้รับ
เข้าใจ 
 เคลลี (Kelly, 1953 อ้างอิงในธงชัย สันติวงษ์ และชนาธิป สันติวงษ์ , 2552 : 11-12) ได้ให้
ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการสื่อความส่งผ่าน
ตัวกระตุ้นไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน โดยมุ่งหวังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมขึ้น 
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 วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm, n.d.) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ การมีความ
เข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร 
 ฃาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood, n.d.) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อ
ฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่
เชื่อต่อสองฝ่าย 
 วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver, n.d.) กล่าวว่า การสื่อสารมีความหมาย
หว้างครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ใช่
เพียงการพูดและการเขียนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ 
 ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. miller, n.d.) ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นการถ่ายทอด
ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
 เจอร์เกน รอยและเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson, n.d.) ให้ความ
หายโดยสรุปว่า การสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาชัดเจน
เท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งกระทำ แล้วส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจ 
 กล่าวโดยสรุปว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การติดต่อส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
ทัศนคติต่างๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน และในการติดต่อสื่อสารนั้น 
จะต้องมีผู้ส่งข่าวสารและมีผู้รับสาร 
 
 3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
 เมอริล อี. ดักลาส และดอนนา เอ็น ดักลาส (2545 : 31) ให้ความหมายของการทำงานเป็น
ทีมว่า ทีมงานต้องการความผูกพันและการมีส่วนร่วม สมาชิกในทีมจะเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ร่วม
เป้าหมายของทีมเดียวกันและร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ทีมงานคือการร่วมมือกันเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 151) ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่รวมตัวกันขึ้น เพ่ือทำงานร่วมกันให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้
ร่วมทีมต่างมีความพึงพอใจในการทำงานนั้น ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2456 : 2) ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคน
จำนอนไม่มากที่มีทักษะที่เสริมกันมาทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีเป้ าหมายของผลงาน
และรับผิดชอบร่วมกัน การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลมาราวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือกันกระทำ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่
ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดำเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย การทำงานเป็นทีมมี
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องค์ประกอบ 3 ประการ (3P) ได้แก่ มีว ัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชันเจน มีการจัดลำดับ
ความสำคัญ (Priority) ในการทำงาน มีผลการทำงาน (Performance) 
 สันทัด ศะศวณิช (2551) กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลหลายคนทำงาน
ร่วมกันโดยมีความพึงพอใจในการทำงานนั้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในการร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงาน หรือเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานไม่เพียงแต่การ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ แต่พวกเขาสามารถแก้ปัญหาที่บุคคลคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้
โดยลำพัง เช่นการยกส่งของที่มีน้ำหนักมาก การจูงใจเพ่ือให้ได้ผลกำไรก้อนโตของการทำงานเป็นทีม 
 กล่าวโดยสรุปว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า  1 คน 
โดยสมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน การทำงาน
เป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารการทำงานเป็นทีม 
 
 4. การมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการ
และทิศทางของการเปลี ่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่ม
โครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทั ้งหมดหรือการกระทำทั้งหมดที่ทำโดยกลุ่มหรือในนามกลุ ่มนั้น กระทำผ่านองค์กร 
(organization) ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนำให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูป
งาม, 2545 : 5) 
 Erwin (เออร์วิน, ม.ป.ป. อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
 กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะ
ของการร่วมรัยรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 
 5. การกระจายอำนาจ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีข้อบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ให้มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา รวมทั้งการเก็บภาษีเพื่อการศึกษา ดังนั้นการบริหาร
และการจัดการศึกษาของประเทไทย จึงมีแนวทางที ่ชัดเจนเกี ่ยวกับการกระขายอำนาจการจัด
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การศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานระดับปฏิบัติมีอำนาจในการตัดสินใจและสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในรูปแบบของคณะกรรมการขององค์กรทางการศึกษา
ระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ทรัพยากรบุคคลของชาติมีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมรวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขต่อไป การกระจายอำนาจในทางการศึกษาจะเน้นการกระจายอำนาจจากหน่ วยงาน
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา  ให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจให้มากขึ้นตามระดับการบริหารโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Base Management: SBM) และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
 สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2544) กล่าวว่า การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การ
ส่งเสริมให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง (system autonomy) ในทางการศึกษา 
การกระจายอำนาจมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารและการจัดการ
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สามารถตัดสินใจในระดับของหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ เขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
โดยรวม 
 เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2536 : 401-402) กล่าวว่า รูปแบบการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่
โดยทั่วไปมีแนวดำเนินการสำคัญๆ อยู่ 4 รูปแบบดังนี้ 
  1. การแบ่งอำนาจ (deconcentration) เป็นการจัดสรรหรือการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ใน
การตัดสินใจจากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอำนาจไปสู่หน่วยงานระดับล่าง ในสายบังคับบัญชาของ
รัฐบาลกลางหรือจากส่วนกลาง เพ่ือความสะดวกในการดำเนินกิจการ 
  2. การมอบอำนาจ (delegation) หมายถึง การที่ผู้บริหารที่อำนาจสูงสุดในหน่วยงาน
หรือในส่วนกลางจัดสรรหรือถ่ายโออำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจไปยังผู้บริหารระดับล่างขององค์กร
เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามลำดับขึ้นไป เป็นการมอบ
อำนาจไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในควบคุม เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบให้ผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  3. การโอนอำนาจหรือการให้อำนาจ (devolution) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจหน้าที่
ในหารตัดสินใจจากส่วนกลางหรือระดับบนไปยังระดับล่างอย่างสมบูรณ์ โดยมีกฎหมายกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับล่างจึงมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เช่น การโอนอำนาจให้เทศบาลจัดการศึกษา 
  4. การให้เอกชนเข้าดำเนินการ (privatization) หมายถึง การยกหรือมอบอำนาจให้
เอกชนเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
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ใดอย่างหน่างของทางราชการไปให้เอกชนดำเนินการแทน หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการ
ดำเนินการบางส่วน 
 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ (2541 : 34-37; Brown, 1994 : 1047 อ้างอิงใน วันชัย ดนัยตโมนุท, 
2543 : 3-4; Prescador, 1985 : 1317; Kemmerer, 1994 : 1421 อ้างอิงใน สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ2543  : 10) ได้ให้
ความหมายการกระจายอำนาจว่า หมายถึง การที่รัฐให้อำนาจในการตัดสินใจ (Decision Making 
Power) การจัดสรรหรือการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการบริหารระดับสูงของรัฐบาลไปสู่หน่วยงานระดับ
ล่างในการที่จะสามารถดำเนินการจัดการและการบริหารการศึกษาในลักษณะที่องค์อำนาจหน้าที่ 
(Authority) แก่ท้องถิ่นได้ร่วมกันให้บริหารการศึกษาแก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในอาณา
บริเวณของท้องถิ่นต่างๆ มีอำนาจในการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาล
กลางรวมศูนย์อำนาจในการจัดการแทบทุกอย่างในท้องถิ่น และสอดคล้องกับความหมายของการ
กระจายอำนาจทางการศึกษา ในเรื่องการขัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเผยแพร่ สนับสนุน 
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมไปสู่จังหวัด อำเภอ และหน่วยปฏิบัติ 
 พิณสุดา สิริธรังสี (2541 : 35; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 : 17; วันชัย ดนัยตโมนุท และ
ไกร เกษทัน, 2543 : 6) กล่าวว่า การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาเป็นการถ่ายโอน (Transfer) 
อำนาจ (Power) อำนาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบจากศูนย์หรือศูนย์รวมอำนาจ ไปสู่
ส่วนต่างๆขององค์กรหรือตามระดับชั้นองค์กร โดยให้ทุกส่วนขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 
ไปยังพื้นท่ีหรืออาณาเขตรอบๆ จากระดับบนไปสู่ระดับล่าง หรือจากระชาติไปสู่ระดับท้องถิ่น เป็นการ
ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ทางการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับล่างหรือระดับปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานและสถานศึกษา 
สรุปได้ว่า การกระจายอำนาจ หมายถึง การมอบอำนาจในการบริหารต่างๆ จากองค์กรปกครอง
ส่วนกลางให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับล่างรับผิดชอบ รวมทั้งด้านการศึกษาผู้บริหาร
ระดับล่างมีอิสระในการตัดสินใจ 
 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระบวนการบริหาร มีนักการศึกษาได้ให้มุมมองของ
กระบวนการบริหารแตกต่างกันไปบางคนพิจารณาว่าเป็นกิจกรรม หรือเป็นขั้นตอน หรือเป็นหน้าที่
การบริหาร สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยให้ความหมายของกระบวนการบริหารเป็นขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน ซึ่งกระบวนการบริหารในมุมมองของนักการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 
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 จันทรานี สงวนนาม (2551 : 34-39) ได้สรุปแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา
หลายท่าน ไว้ดังนี้ 
 1. อองรี ฟาโยล์ (Hery Fayol, n.d.) บิดาแห่งการบริหารจัดการ มีความเห็นว่าการบริหาร
เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักสากลที่สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท โดยการ
บริหารจัดการเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการบริหารที ่ประกอบด้วยขั ้นตอนสำคัญ 5 ประการที่
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
    1.1 กางวางแผน (To Plan)  หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่คาดการณ์ล่วงหน้าถึง
เหตุการณ์ต่างๆ แล้วกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต 
    1.2 การจัดองค์การ (To Organize) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการ
โครงสร้างของงานและอำนาจหน้าที่ของบุคคล 
    1.3 การบังคับบัญชา (To Command) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการ 
การตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่การงาน การนิเทศงาน ตลอดจนการใช้ภาวะผู้นำ 
    1.4 การประสานงาน (To Coordinate) หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
การจัดระเบียบงานให้เรียบร้อยสอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อให้งานสมดุลและบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางนำฟันเฟืองของบรรดากิจกรรมทั้งหลายให้
สอดคล้องต้องกันเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความกลมกลืน ราบรื่นและเรียบร้อย 
    1.5 การควบคุมงาน (To Control) หมายถึง การกำกับงานและตรวจสอบว่าการ
ปฏิบัติงานได้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยอาศัยการายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ 
 
 2. ลูเธอร์ กูลิคและลินดอลล์ เออร์วิค (Lither Gulick and Lyndall Urwick, n.d.) ได้นำ
แนวคิดของอองรี ฟาโยล์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ โดยได้ขยายกิจกรรมทางการบริหาร
ออกเป็น 7 ประการ รวมเรียกว่า POSDCoRB ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การาชการ
โดยทั่วไป ดังนี้ 
    2.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์กรจะต้องทำอะไรบ้าง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
    2.2 การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดการองค์การ การกำหนดโครงสร้าง 
การแบ่งสายงาน การจัดการสายการบังคับบัญชาและการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ 
    2.3 การบังคับบัญชา (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดอัตรากำลัง 
การสรรกา การพัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี 
ความชอบ การให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน 
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   2.4 การควบคุมงาน (Directing) หมายถึง การอำนวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ
และการควบคุมบังคับบัญชา 
   2.5 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
เพ่ือดำเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
   2.6 การายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือให้
สมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
   2.7 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การใช้เงิน การควบคุมการใช้จ่ายและการ
ตรวจสอบด้านการเงิน 
  3. สมาคมผู ้บร ิหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา (The American Association of School 
Administrators: AASA) มีความเห็นว่า กระบวนการบริหารการศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้น 
ดังนี้ 
     3.1 การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา 
     3.2 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation) คือ การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นใย
การบริหารงาน 
     3.3 การบำรุงขวัญ (Stimulating) คือ การให้กำลังใจและบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน 
     3.4 การประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
     3.5 การประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินผลงานหรือติดตาม ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 โบวี่ (Bovee, 1993 : 5) กล่าวว่า หน้าที่ของการบริหารจัดการมี 4 ประการ ดังนี้ 
  1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Goals) การกำหนด   
กลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
  2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการกำหนดว่าจะทำงานอะไร บุคคลใดที่มีความ
เหมาะสมที ่จะทำงานนั ้น การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) ซึ ่งเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การมีพนักงานที่มีความสามารถในงานทุกระดับเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  3. การนำ (Leading) ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การคัดเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารความขัดแย้ง 
  4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลแลแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นเพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามท่ีได้วางแผนไว้ 
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 ดูบริน (Dubrin, 1994 : 12-13) ได้นำเสนอแนวคิดหน้าที ่การบริหารไว้เช่นเดียวกับนัก
การศึกษาหลายท่านแต่มีการจัดหมวดหมู่ ขั ้นตอนการบริหารที่แตกต่างไป เช่น การจัดบุคลากร 
(Staffing) ไปรวมในด้านการจัดองค์การ (Organizing) การกำหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal 
Setting) จัดรวมอยู่ในการวางแผน (Planning) สำหรับการตัดสินใจ สั่งการ การสื่อสารและการจงูใจ 
จัดรวมอยู่ในด้านการนำ (Leading) ซึ่งกระบวนการบริหารตามแนวคิดของดูบริน มีดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดเป้าหมายขององค์การและวาง
แนวทางดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ การ
กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การกำหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์ การดำเนินงานรวมทั้ง
กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรและการจัดระบบ
การดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย การจัดทำแผนภูมิปฏิบัติงาน การจัด
บุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆ การจัดทำมาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน การจัดระบบการ
บังคับบัญชาและการประสานงาน การกำหนดภารกิจขององค์การ การจัดระบบทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและประสานงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายองค์การ ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหารประกอบด้วยการจูงใจ การตัดสินใจ
สั่งการ การสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร 
 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนขอองค์การ ประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตาม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 ดูบริน (Dubrin, 2000) เป็นนักวิชาการคนล่าสุดที่ผู้วิจัยศึกษาและมีแนวคิดสอดคล้องกับ
นักวิชาการคนอื่น ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2000 โดยหน้าที่การบริหารด้านอื่นๆ เช่น การจัดบุคลากร 
(Staffing) ไปรวมในด้านการจัดองค์การ การกำหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal Setting) จัดรวมอยู่
ในการวางแผน สำหรับการตัดสินใจสั่งการ การสื่อสารและการจูงใจจัดรวมอยู่ในด้านการนำ ซึ่ง 
Dubrin (2000 : 12-13) ให้ข้อสรุปเหี่ยวกับความหมายและกิจกรรมในหน้าที่การบริหารดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรให้บรรลุ
เป้าหมาย การวางแผนเป็นกระบวนการกำหนดเป้าหมายขององค์การ และวางแนวทางดำเนินงานให้
บรรลุเป้านั้น กิจกรรมการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การการกำหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การกำหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์ การดำเนินงานรวมทั้งกำหนด
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน 
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และการ
จัดระบบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กิจกรรมขององค์การประกอบด้วย การ
จัดทำแผนภูมิปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆ การจัดทำมาตรฐานและรายละเอียด
การปฏิบัติงาน การจัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การกำหนดภารกิจขององค์การ 
การจัดระบบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 3. การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและประสานงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายองค์การ ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหารประกอบด้วยการจูงใจ การตัดสินใจ
สั่งการ การสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร 
 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนขอองค์การ ประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตาม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
คูนทซ์ และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 2001 : 9) ได้ให้แนวคิดกระบวนการบริหาร 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งต่างก็แยกจากกันโดยหน้าที่และภารกิจแต่จะดำเนินไปเป็นการะบวนการ
ตามลำดับและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตามระบบบริหาร ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) ประกิอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
และการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบไปด้วยการนำปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิผล 
 3. การจูงใจ (Motivating) ประกอบไปด้วยการอำนวยการ (Directing) การติดต่อสื่อสาร 
(Communicating) และการเป็นผู้นำในการดำเนินการ (Leading) 
 4. การควบคุมงาน (Controlling) เป็นการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด 
 สเตียส์ อังสัน และมาวเดย์ (Steers, Ungson and Mowday, 1985 : 29-30) ได้แบ่ง
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
องค์การ (Organizing) 3) การอำนวยการ (Directing) และ 4) การควบคุม (Controlling) 
 นอกจากนั้นกระบวนการบริหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ
ซึ่งเปา้ฯกระบวนการบริหารงานหรือการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลผลิตที่ออกมา
มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายกำหนด ซึ่งเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming, 1950 อ้างอิง
ใน ชนินทร์ แสงแก้ว, 2546 : 34) ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ “วงจรเดมมิ่ง” (Deming 
Cycle) ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
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 1. การจัดทำและการวางแผน (Plan) 
    1.1 ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม 
     1.2 กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ 
    1.3 กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 
    2.1 หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้น 
    2.2 ดำเนินการตามวิธีที่กำหนด 
    2.3 เก็บรวบรวมบรรทุกข้อมูลที่เก่ียวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 
 3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check) 
     3.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานตามมาตรฐานหรือไม่ 
     3.2 ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
     3.3 ตรวจสอบว่าหัวข้อควบคุมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
 4. กำหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่ทำให้ไม่เป้ฯไปตามเป้าหมาย (Act) 
    4.1 ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข 
    4.2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอเพื่อมิให้เกิด
ปัญหาซ้ำขึ้นอีก 
    4.3 ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงานมาตรฐาน 
 ถวิล เกื้อกูล (2550 : 27) ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารมีการะบวนการ
ดังนี้ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจูงใจ (Motivating), รวมถึงการ
อำนวยการ (Directing), การติดต่อสื่อสาร (Communicating), การเป็นผู ้นำในการดำเนินการ 
(Leading), และการคุมงาน (Controlling) เป็นการกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานกับแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะให้ทราบถึงสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วาง
ไว้และหากผลงานเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังที่ตั้งไว้ก็ต้องนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่บริหารโดยเฉพาะการควบคุมงานในลักษณะติดตาม (monitoring) และการ
ประเมินผล (evaluation) 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2548 : 25-26) กล่าวว่า โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้บริหารทุกระดับจะมีหน้าที่
ทางการบริหารอย่างน้อย 5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองค์การหรือการจัดรูปงาน (Organizing) 
 3. การบริหารบุคคล (Staffing) 
 4. การสั่งงานหรือบัญชางาน (Directing) 
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 5. การควบคุมงาน (Controlling) 
 วิโรจน์ สารัตนะ (2545 : 3-5) ได้กล่าวว่า หน้าที่หลักทางการบริหาร 4 ประการ คือการ
วางแผน การจัดองค์การ การนำและควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการ
ทั้งหลายกำหนดขึ้น จะเริ่มต้นหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรก จึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่งๆ ประกอบด้วย 
ภารกิจจุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือเหตุผล
พื้นฐานในการดำรงอยู่ขององค์การ และขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ทำให้องค์การแตกต่าง
จากองค์การอื่น สำหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้
บรรลุผล ขณะเดียวกันแผลงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระทำเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่
ต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์การ 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากวางแผน กล่าวคือ 
เมื่อองค์การจัดทำจุดหมาย และแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบโครงสร้างองค์การ 
เพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนั้น การออกแบบโครงสร้าง
องค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดข้ึนมากมาย 
 3. การนำ (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้นำใช้ความพยามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้นำจะเป็นผู้นำที่
มีศักยภาพดังกล่าวได้ พึงทำความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นำ (Leadership) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพ่ือนำไปประยุกต์ให้เหมาะสม 
 4. การควบคุม (Controlling) เป้ฯกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนดไว้ มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางที ่จะทำให้บรรลุผลตามาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของสมาชิกในองค์การ 
 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารแสดงดังตาราง 2 
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ตารางแสดงการสังเคราะห์กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
             นักการศึกษา 
             นัก
การศึกษา 
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การวางแผน              

การจัดการองค์การ              

การประสานงาน              

การบังคับบัญชา/
สั่งการ/อำนวยการ 

             

การจูงใจ              

การบำรุงขวัญ              

การนำ              

การลงมือปฏิบัติ              

การจัดสรร
ทรัพยากร 

             

การควบคุมงาน              

การงบประมาณ              

การประเมินผล              

การรายงาน              

การปรับปรุง              

 
 จากการสังเคราะห์หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ว่า
ต้องมีความคิดเห็นของนักวิชาการสอดคล้องกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นข้อที่สำคัญซึ่ง
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การ
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จัดการองค์การ (Organizing) 3) การสั่งการ(Directing) 4) การควบคุม (Controlling) และ 5) การ
นำ (Leading)                                                                                                                                                                      
 1. การวางแผน (Planning)  
    วิโรจน์สารรัตนะ (2546 :  59) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการ
กำหนดจุดหมายและการตัดสินเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดให้บรรลุจุดหมายนั้น 
 อนันต์เกตุวงศ์ (2541 :  16; ประชุม รอดประเสริฐ, 2528, หน้า 89; สุรัสวดีราชกุลชัย,2547 
: 112) ให้ความหมายของการวางแผนคล้ายคลึงกันดังนี้ การวางแผนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับอนาคต
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับให้คำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่วน
สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ (2544 : 8) ได้ให้ความหมายเพิ ่มเติมว่า“ การวางแผนนอกจากเป็น
กระบวนการการกำหนดทางเลือกที่จะดำเนินการในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้อง โดย
วิธีการที่ให้ประโยชน์สูงสุด” 
  Harry (1968 : 256) กล่าวว่า“ การวางแผน คือ การเชื ่อมโยงวิธีการกับเป้าหมายการ
กำหนดวิธีการที่ยืดหยุ่นได้อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากทางเลือกหลาย ๆ ทางอย่างมีระบบ” 
  Robbins (1980 : 421; Dessler, 2004, p.80) ให้ความหมายการวางแผนว่าการวางแผน 
คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทำให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้ากล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือ การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไร ทำเมื่อไร และใครจะเป็นผู้ทำการ
วางแผนที่ประสบผลสำเร็จจะต้องมุ่งลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  
 Hellriegel  and Slocum (2006 : 259) การวางแผน คือ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ทางการอันประกอบด้วยลักษณะงานต่อไปนี้ 
  1. การเลือกภารกิจขององค์การวัตถุประสงค์ทั้งหมดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
  2. การคัดแยกวัตถุประสงค์ตามส่วนงานต่างๆรวมทั้งวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขอองค์การ  
 3. การเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
 Billy E. Goetz (1949 : 2) กล่าวว่า “การวางแผน” คือ การเลือกวิถางที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาแต่ละอย่าง ดังที่ได้คาดคะเนเอาไว้ 
 Herbert  G.  Hick (1972 : 240) กล่าวว่า การวางแผนเป็นหน้าที่สำคัญของนักบริหารที่
จะต้องทำสำหรับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด ความสำเร็จของการวางแผนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล
ในอดีตการตัดสินใจในปัจจุบัน และการประเมินสภาพแวดล้อมของอนาคต  
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 Fremont E. Kast and James E. Rosenweig (1970 : 435)การวางแผน คือ กระบวนการ
ในการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบายโครงการและแนว
ปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
  Harold  Koontz  and  Cyril  o ’ Donnell  (1982) กล่าวว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร ใครเป็นผู้นำ 
    กล่าวโดยสรุปว่า การวางแผน คือ การกำหนดเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์เพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
 2. การจัดองค์กร (Organizing) 
    ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 216) กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ หน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ระเบียบ เพื่อให้สิ่งของและบุคคลผู้เข้ามาอยู่ในองค์การสามารถทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานที่จะมีการประสานงานกันเป็นทีม 
    วรนารถ แสงมณี (2544 : 3-2) ได้ให้ความหมายของการจัดองค์การ หมายถึง 
“ความพยายามของผู้บริหารในการกำหนดแนวทางโครงสร้างองค์การ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ใน 
การสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่วางแผนงานไว้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี้มักประกอบด้วยความสัมพันธ์พื้นฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และ
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ" 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549 : 139) กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่
กำหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งรวมถึงวิธีการทำงานร่วมกัน 
    กิติมา ปรีดีดิลก (2542 : 26) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นเทคนิคพื้นฐาน การบริหารอย่าง
หนึ่ง มีลักษณะเป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การนั้นๆ ขึ้นมา เป็นการช่วยให้ทราบถึงตำแหน่ง
หน้าที ่ สถานะและการควบคุมบังคับบัญชาอย่างกว้างๆ ทำให้สามารถจัดโครงสร้างเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายวัตถุประสงค์ขององค์การ" 
    Robbins and Coulter (2003 : 101; Stoner and Wankle, 1986 : 221-222 Dessler, 
2004 : 139, Koontz and Weihrich, 1990 : 134) ได้ให้ความหมายของการจัดองค์การ คือ
กระบวนการในการจัดโครงสร้างขององค์การ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแบ่งงานการกำหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดกลุ่มงาน การกำหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ การจัด
องค์การจึงครอบคลุมการจัดงาน จัดคน และวัตถุประสงค์ของทั้งหมดขององค์การ 
    Robbins (1998 : 194-205) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การแบ่งงาน หรือการ
มอบหมายงาน การกำหนดช่วงการบริหารหรือโครงสร้างขององค์การ การกำหนดกลุ่มงานการ
ประสานงาน และเอกภาพในการบังคับบัญชา 



 
131 

 

 กล่าวโดยสรุปว่า การจัดองค์การ หมายถึง การแบ่งงานหรือการมอบหมายงานการกำหนด
ช่วงการบริหารหรือโครงสร้างการบริหารการกำหนดกลุ่มงานการประสานงานและเอกภาพในการ
บังคับบัญชา  
 
 3. การฟังงาน (Direcling)  
 กิติมาปรีดีดิลก (2549 : 216) กล่าวว่าการทั้งการหมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานปฏิบัติจัดทำโดยอาจแนะนำวิธีปฏิบัติให้ด้วยเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยดี 
 ธงชัยสันติวงศ์ (2539 : 363) กล่าวว่าการสั่งการหมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้
ความสามารถในการชักจูงคนงานให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดจนกระทั่งองค์การสามารถบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ 
 สมคิดบางโม (2540 : 183) กล่าวว่าการสั่งการหมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
มอบหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมอบหมายโดยการสั่งด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 กล่าวโดยสรุปว่าการสั่งการหมายถึงการใช้อิทธิพลแห่งอำนาจหน้าที่ของผู้นำควบคู่กับสิ่งจูงใจ
ในการสอนงานให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติตามคำแนะนำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
นอกจากนี้การสั่งการยังหมายความรวมถึงการใช้อำนาจตั้งแต่คณะทำงานประสานงานเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและลดการขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 4. การควบคุม (Controlling) 
  กิติมาปรีดีดิลก (2542 : 36; ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 2545 : 301) กล่าวว่าการควบคุม
คือการติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่หากมีปัญหาจะได้หาทางแก้ไขได้และทันท่วงที
กระบวนการควบคุมมี 4 ขั้นตอนกล่าวคือ 1) การกำหนดมาตรฐาน 2) การวัดผลการทำงาน 3) การ
เปรียบเทียบการทำงานกับมาตรฐานและ 4) การปฏิบัติการแก้ไข 
 เนตร์พัณณายาวิราช (2542 : 3) เพิ่มเติมว่าการควบคุมเป็นหน้าที่ทางการจัดการสำหรับ
ผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรวัดการทำงานในองค์การในองค์การ 
 วิโรจน์สารรัตนะ (2546 : 254) การควบคุมเป็นเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ขององค์การการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกใน
องค์การ 
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547 : 253)  การควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการตรวจตรา 
เพื่อตรวจตราแผนงานและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ว่ามีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือ
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เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างไร และหากมีการคลาดเคลื่อนที่ด้านดำเนินการปรับเปลี่ยน 
แก้ไขเพ่ือให้เป้าหมายเป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ภารกิจหลักขององค์การที่ตั้งไว้  
 Dessler  (2004 : 366) การควบคุม เป็นการกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า แผนงานที่วางไว้แล้ว มี
การดำเนินการอย่างถูกต้องใช้ได้ผลทางการปฏิบัติ และถ้าจำเป็นก็ต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนงาน
นั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 Mescon and Khedouri  (1985 : 376;  Holt,  1993,  p.548;  DuBrin,  1994,  p.364;  
Heliegel and Stocum,  1989 : 623)  การควบคุม คือ กระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่าองค์การ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง วิธีการและกลไกที่ใช้เพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพฤติกรรมและ
ผลการปฏิบัติงานดำเนินตามวัตถุประสงค์ แผนและมาตรฐานขององค์การ  
 Robbins (1998:376-383; Robbins and Coulter, 2003:229) ซึ่งให้ความหายของการ
ควบคุมที่มีรายละเอียดแตกต่างออกไป ซึ่งหมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรม 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแต่ละหน่วยงาน หากมีความเบี่ยงเบนไปจากแผนก็จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดจนหาทางแก้ไขความเบี่ยงเบน ก่อนที่สิ ่งนั้นจะเกิดขึ ้น ทั้ งนี้เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน กล่าวคือ  
  1.  การวัดผลการปฏิบัติงาน  
  2.  เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์  
  3.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน  
 Judith R. Gordon (n.d. ) นิยามกาควบคุมว่าหมายถึง กระบวนการในการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้และแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่จำเป็น  
Stephen P. Robbins and David A. De Cenzo (n.d. ) ให้ความหมายการควบคุมไว้ว่าหมายถึง
กระบวนการในการติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุตามแผนที่วางไว้และ
แก้ไขความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น 
 เชอร์เมอรฮอร์น (Schemmerthom, 1996:470) การควบคุมหมายถึง กระบวนการในการ
เข้าร่วมการทำงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การเพื่อให้แน่ใจว่าผลของงาน
เป็นไปตามที่เราปรารถนา 
 ดอลเนลลี กิ ๊ปสัน และอิวานชีว ิค (Donnelly,  Gibson  and  Ivancevich, 1998:241
กล่าวถึงหน้าที่ในการควบคุมว่าเป็นการรวมทุกกิจกรรมของผู้บริหารในการเข้าร่วมเพื่อพยายามที่จะ
ทำให้กิจกรรมที่ทำนั้นได้ผลลัพธ์ที่สอดรับกับแผนที่ได้วางไว้ 
 รอบบินส์และเคาต์เทอร์ (Robbins and Coulter, 2002:496) การควบคุมเป็นกระบวนการ
ในการติดตามกิจกรรมการทำงานของบุคคลในองค์การเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์มีความ
ถูกต้องตามแผนที่ได้วางไว้และไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดข้ึน 
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 สเนล (Snell, 2002:506) ได้สรุปว่าการควบคุม คือ กระบวนการที่มีผลโดยตรงต่อกิจกรรม
ของบุคคลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
 แซมเวล และเทรวิส (Samuel   and   Trevis,   2006 : 480) การควบคุม คือ กระบวนการ
ที่ผู้บริหารต้องทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 โกเมซบัลดินและคาร์ด ี (Gomez, Balkin and cardy,  2004 : 666) การควบคุมเป็น
กระบวนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐานเพื่อทำให้กิจกรรมที่ต้องการทำมีความถูกต้อง 
 คิริอรขันธหัตถ์ (2556 : 167) สรุปการควบคุมงานเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายหรือข้อตกลงตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 ธงชัย สิ้นติวงษ์ (2543 : 147) ได้สรุปว่าการควบคุมที่แท้จริงในทางการจัดการก็คือการ
ควบคุมผู้ทำงานนั่นเองและขอบเขตการควบคุมก็คือการมุ่งพยายามทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และกระทำในสิ่งที่ซึ่งจำเป็นเพื่อการแก้ไขข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นให้หมดไปเพื่องานทุกอย่างสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544 : 318) ได้กล่าวถึงการควบคุมไว้หลายรูปแบบด้วยกันดังนี้  
 1. การควบคุมได้แก่กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแก้ไขเพื่อให้งานเป็นไปตามที่
ต้องการเมื่อการวางแผนเป็นเสมือนกรอบการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการควบคุมก็เป็นเสมือนข้อ
กำหนดการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามแผน  
 2. การควบคุมโดยยึดหลักราชการก็คือการใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับและอำนาจบังคับบัญชาที่
เป็นทางการเป็นแนวในการควบคุมซ่ึงรวมถึงการใช้งบประมาณรายงานทางสถิติหรือตัวเลขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การควบคุมพฤติกรรมและผลดำเนินงาน  
 3. การควบคุมเป็นกลุ่มก็คือการทำให้พนักงานทุกคนขององค์การร่วมกันในคุณค่าเดียวกัน มี
ความคาดหวังเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
กล่าวโดยสรุปว่า การควบคุม หมายถึง การควบคุมเป็นการดำเนินการของผู้บริหาร ในการตรวจสอบ
การดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ขององการหรือไม่ หากการปฏิบัติงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การ
ต้องหาทางแก่ไขเพ่ือให้กาปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 5. การนำ (Leading) 
     วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 151) กล่าวว่า ผู้นำ เป็นเรืองเกี่ยวกับความพยายามให้มีอิทธิพล
ต่อผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
ต้องประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารทางการบริหารและบริหารกลุ่ม โดยผู้บริหาร
ต้องจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุความสำเร็จขององค์การเท่าที่
จะทำได้ สำหรับภารดี อนันต์นาวี(2551 : 77) ได้เพ่ิมเติมว่า ผู้นำเป็นผู้ได้รับการยอมรับของกลุ่มและ
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มีอิทธิผลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม โดยอาศัยอำนาจหน้าที่หรือการกระทำของตนในการชัก
จูงหรือชี้นำสมาชิกให้ปฏิบัติตาม 
    Robbins and Coulter (2003 : 206; Draft, 2003 : 5) กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึงผู้ที่มีอิทธิพล
และสามารถใช้ศิลปะจูงใจให้ผู้อื่นคิดตาม หรือปฏิบัติตาม ส่วนความเป็นผู้นำ คือกระบวนการที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อให้บรรลุป้าหมายของกลุ่ม Draft ได้ให้ข้อจำกัดความที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็น
ความสัมพันธ์ของผู้นำ และผู้ตาม ซึ้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
    Robbins (1998 : 9-10 : 294) กล่าวว่า การเป็นผู้ให้คำแนะนำและนิเทศผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยพื้นฐานแล้วการเป็นผู้นำประกอบด้วย การนิเทศงาน 
การจูงใจ การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสารและการขจัดความขัดแย้ง 
    กล่าวโดยสรุปว่า การนำ (Leading) เป็นการที่ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการที่
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการชักจูงและส่งเสริมให้บุคคลผู้อ่ืนปฏิบัติตามที่ตนต้องการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์คณะบุคคลในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลว่าเป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู ้ได้ร ับผลกระทบจากการบริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการ
ดำเนินการ (พิษณุ ตุลสุขม, 2548 : 29-31) 
 1. ความหมายการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล 
     การบริหารโดยองค์คณะบุคคลคือรูปแบบการบริหารโดยมีบุคคลหลายคนเข้าไปร่วมกัน 
รับผิดชอบกำหนดนโยบายตัดสินใจวินิจฉัย ตลอดจนแนวทางต่างๆ ไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้ฝ่าย
ปฏิบัตินำไปปฏิบัติ ก่อให้ภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วน
ร่วมดังกล่าว อาจดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปร่วมเป็นองค์คณะบุคคลในการ
บริหารโดยตรง หรืออาจคัดเลือกตัวแทนกลุ่มของตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรรมหรือเป็นองค์คณะ
บุคคลทางการบริหารนั้น ๆ แทนสมาชิกเพ่ือให้การบริหารสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า
หรือผู้รับบริการได้มากที่สุด  
 2. องค์ประกอบของการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
     การบริหารงานโดยองค์กรคณะบุคคลเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ 
จากการอภิปรายถึงเหตุผลการดำเนินการประกอบข้อมูล ข้อเท็จจริง จึงไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือภูมิ
หลักของบุคคล ผลของการใช้ดุลยพินิจจึงรอบคอบ และมีความเสี่ยงน้อย แต่มีข้อจำกัด คือ ความล้า
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ช้าในการดำเนินการ องค์ประกอบขององค์คณะบุคคล ซึ่งตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 4 คณะกรรมการในสถานศึกษา 
             ข ้อ 41 ให ้ม ีคณะกรรมการสถานศ ึกษาตามท ี ่ กำหนดไว ้ ในกฎกระทรวงของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
             ข้อ 42 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือทำ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  
              1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
              2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย เป็นกรรมการ  
              3. ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ฝ่ายละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
              4. ครูผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการให้ประธานกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
              ข้อ 43 ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 42 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
           1. เป็นผู้มีอายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปีเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา
จะแต่งตั้งผู้มีอายุราชการน้อยกว่าห้าปีก็ได้  
           2. เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ดี 
          3. เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          4. เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ เพ่ือความเจริญของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 
       ข้อ 44 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยู่ในตำแหน่งวาระละสองปีการศึกษาใน 
กรณีที่กรรมการบริหารสถานศึกษาว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าเป็นตำแหน่งประธาน
กรรมการให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทำหน้าที่
ประธานกรรมการแทนถ้าเป็นตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการให้ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการแทนตามข้อ 42 หรือข้อ 43 แล้วแต่กรณี และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งเท่าเวลาที่เหลืออยู่ชองกรรมการบริหารสถานศึกษานั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งแทน
ก็ได้ 
 ข้อ 45 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา
โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้คือ 
 1. การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการรายปี 
 2. การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. การพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอนหรือการยกเลิกการสอนแผนกวิชาชีพสาขาต่างๆ 
 4. การกำหนดหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
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 5. เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในหมวด 3 ว่าด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาส่วนที่3ว่า
ด้วย สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน 
            มาตรา 37 ในวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณาจารย์ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัยแห่งนั้นผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผู้แทนสถานประกอบ 
ด้านธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนองค์กรด้าน
อาชีวศึกษาในพื้นที่ เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่อาจมีผู้แทนประเภทใดประเภท
หนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการ
ประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 
 3. หลักการบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
 ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลชองการบริหารโดยองค์คณะบุคคลต้องใช้หลักการประชาธิปไตย
เป็นหลักในการบริหาร ดังนี้ 
  3.1 ต้องมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่
ขององค์คณะบุคคลเพื่อนให้กิจกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่วงเกินหรือละเมิดใน
สิทธิหรือภารกิจที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ 
  3.2 ต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์คณะบุคคลหรือภารกิจที่ปฏิบัติเพราะการทำกิจกรรม
และการใช้ดุลพินิจต้องใช้การศึกษาหารือการพบปะหรือการประชุม หากคณะบุคคลไม่มีความ
รับผิดชอบ อาจทำให้กิจจกรมล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 
  3.3 องค์คณะบุคคลต้องถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพราะองค์คณะบุคคลเป็น
ตัวแทนของสาธารณะ ทุกฝ่ายคาดหวังในความเป็นกลางและการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุก
กิจกรรมที่บริหาร 
  3.4 มีความบริสุทธิ์ใจต่อภารกิจของหน่วยงานที่เป็นองค์คณะบุคคลต้องไม่เข้าไปเพ่ือ
แสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือพรรคพวก เพราะผลแห่งการบริหารที่ไม่บริสุทธิ์ใจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกคนโดยรวม และทำให้ระบบงานด้านๆต่างๆ ในสถานศึกษาเสีย
หายไปด้วย 
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 4. แนวทางของผู้บริหารในการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
 ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2545 : 2-3) กล่าวถึง แนวทางของผู้บริหารใน
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจสับสนในการ
ใช้อำนาจและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้  จึงมีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล มี2ฝ่าย ดังนี้ 
      4.1.1 ฝ่ายสำนักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจำและหน้าที่บริหารงานโดยตรง 
      4.1.2 ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อำนาจบริหารทางการประชุม 
วินิจฉัย ตัดสินใจ หรือกำหนดแนวทางการดำเนินการเพ่ือให้ฝ่ายสำนักงานนำไปดำเนินการ 
 4.2 บทบาทของฝ่ายสำนักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกกำหนดไว้ชัดเจนต้องยึดถือบทบาท
หน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายปฏิบัติ หาไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติได้ 
 4.3 ฝ่ายสำนักงานและฝ่ายคณะกรรมการต้องการประสานการทำงานให้เข้ากัน โดยยึด
จุดหมายปลายทาง คือ ผลสำเร็จของงาน ความมีประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก 
 4.4  การใช้อำอาจของคณะกรรมการในการตัดสิน  วินิจฉัย  หรือวางนโยบายใดๆ 
จะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นเหตุเป็นผลความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ต้องใช้การ
ประนีประนอมเป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใช้มติหรือการลงคะแนนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆจะ
เหมาะสมยิ่งเพราะสังคมขององค์คณะบุคคลมีลักษณะคับแคบ ไม่ควรเกิดการเสียหน้าหรือแพ้ชนะกัน
ในที่ประชุม 
 4.5 ผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการต้องมีทีมงานรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุม พร้อมชี้แจงเหตุที่ชัดเจนด้วย 
 5. เทคนิคการบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
 5.1 ให้สมาชิกในทีมงานได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้เข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน มี
ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และรู้สึกภูมิในในความเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
 5.2 มีแผ่นงานล่วงหน้า ก่อนลงมือปฏิบัติงานควรให้สมาชิกของทีมได้มีส่วนวางแผนร่วมกัน 
เพื่อความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์ กำหนดการ ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวโน้มของปัญหาและวิธีแก้ไขล่วงหน้า 
 5.3 เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์หน่วยงานว่าเป็นอย่างไรเพื่อสมาชิกจะได้รู ้ว่าต้อง
ช่วยกันอย่างไร เพ่ือให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิ์ผล 
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 5.4 มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก เพื่อให้การติดต่อกับภายนอกเป็นได้อย่างมีสิทธิ
ภาพ 
 5.5 แบ่งงานให้แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่องานจะไม่ซ้ำ  
 5.6 ให้สมาชิกร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกัน 
 5.7 ให้กลุ่มมีความผูกพันยึดเหนี่ยว มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 5.8 แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากสับสนในการลงมือปฏิบัติตาม
ภารกิจ 
 5.9 และเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ วิธีการทำงานใหม่ๆ 
การปฏิบัติงานจะได้ดีขึ้น 
 5.10 ให้คนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันความสนใจตรงกันอยู่ด้วยกันกลุ่มจะได้มีพลัง 
 5.11 เลือกสรรพสมาชิกที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เกื้อกูลกันในการทำงานช่วยกันทำงาน 
จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพของสมาชิกในทีมงานเป็นตัวชี้ความอยู่รอดของทีมงาน 
 5.12 สร้างแรงจูงใจสำหรับสมาชิกในทีมงาน แต่ละคนได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพ่ือ
พอใจหรือความจำเป็น 
 5.13 เข้าใจบทบาทของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้าง โดยไม่ก้าวก่ายหรือขัดแย้งกับบทบาทของ
คนอ่ืน  
 5.14 พัฒนาความขัดแย้งเช ิงบวก ( Positive Conflict ) ขึ ้นในกลุ ่มเพื ่อนำไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดการทำลายกัน 
 5.15 ส่งเสริมให้กลุ่มสามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้ สร้างความสามัคคีกับคนที่อยู่นอก
กลุ่มเพ่ือให้เกิดการประสานการทำงานที่ดีกับกลุ่มปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
 5.16 สนับสนุนการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ดูถูกกันมีความเอ
อาทรต่อกัน 
 6. ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
 ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2545 : 23-27) กล่าวว่าความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมีปัจจัยดังนี้ 
 6.1 ปัจจัยภายในหน่วยงาน 
         ปัจจัยภายในหน่วยงานที่เอ้ือต่อความสำเร็จของการบริหารโดยองค์คณะบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี่ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
  6.1.1 ความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรับผิดชอบเสรีภาพ
หรือความเป็นอิสระที่บุคคลากรแต่ละคนหรือได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ 
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  6.1.2 ความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อผลสำเร็จของงาน หมายถึง ระดับการสนับสนุนให้บุคลากร
มีความกล้าที่จะเสี่ยง และแสวงหาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
  6.1.3 การประสานงาน หมายถึง ระดับการส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
องค์กร 
  6.1.4 การสนับสนุนทางการบริหาร หมายถึง ระดับการสนับสนุนของผู้บริหารด้านการ
สื่อสารที่ชัดเจน ตลอดการสนับสนุนที่ผู้บริหารจัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 
  6.1.5 ทิศทาง หมายถึง ระดับการสนับสนุนของหน่วยงานที่ช่วยสร้างความชัดเจนในเรื่อง
วัตถุประสงค์และความคาดหวังทางการปฏิบัติที่มีต่อบุคลากร 
  6.1.6 การควบคุม หมายถึง ปริมาณของกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร
หรือผู้ปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่ดี 
  6.1.7 ระบบการให้ผลตอบแทน หมายถึง ระดับของความสอดคล้องระหว่างการให้
บำเหน็จความชอบกับผลงานของบุคลากร 
  6.1.8 ความอดทนต่อความขัดแย้ง หมายถึง ระดับของการสนับสนุนให้บุคลากรได้เปิดใจ
ที่จะคุยเรื่องความขัดแย้งอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
  6.1.9 แบบแผนของการสื่อสาร หมายถึง ระดับของความเข้มงวดที่มีต่อการสื่อสารอย่าง
เป็นทางการ ตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งถ้ามีมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6.2 ปัจจัยภายนอกหน่วยงานปัจจัยภายนอก หมายถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
องค์การซึ่งเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นจะเป็นอุปสรรคหรือการสนับสนุน ปัจจัยภายนอกในด้านบวก หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว ส่งผลดีต่อ
การบริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล มีดังนี้ 
  6.2.1 นโยบาย หมายถึง ระดับคุณภาพของนโยบาย ซึ่งหน่วยเหนือมอบให้องค์การรับไป
ปฏิบัติ ถ้าเป็นนโยบายที่ดีจะเป็นสิ่งส่งเสริมองค์การ 
  6.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน ถ้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก เช่น เข้ามาเป็นกรรมการ 
มาร่วมให้ความคิดเห็นในการทำงานของโรงเรียน ก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนต่อการบริหารขององค์การ 
  6.2.3 การสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์
หรือแม้แต่ความเชี่ยวชาญ เช่น เช้ามาเป็นครูพิเศษมาเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 
  6.2.4 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสงบ ปลอดภัย สะอาดร่มรื่นก็ย่อม
เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 6.3 รูปแบบการทำงานของคณะกรรมการ 
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         กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg and Baron, 1995 : 299-300 อ้างอิงในฉันทนา จันทร์
บรรจง, 2545 : 189-190) กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม หรือการทำงานในรูปคณะกรรมการ มีหลาย
ลักษณะ และสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ คือ 
  6.3.1 จำนวนตามมิติด้านภารกิจของทีมได้แก่ ทีมปฏิบัติงานและทีมปรับปรุงงาน 
            6.3.2 จำแนกตามมิติด้านเวลา ได้แก่ ทีมชั่วคราว และทีมถาวร 
            6.3.3 จำแนกตามมิติด้านโครงสร้างอำนาจ ได้แก่ ทีมรวมจากหลายหน่วยงาน และทีม
ภายในหน่วยงาน 
 6.4 ผลดีผลเสียของการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
      สนธิรัก เทพเรณู (2542) กล่าวว่า การทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือองค์คณะ
บุคคล สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการระดมสติปัญญา ความคิด 
และประสบการณ์ของบุคคลหลายคนเพ่ือพิจารณาปัญหา ตัดสิน หรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผลและโดย
หลักวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถป้อนกันความลำเอียงท่ีจะพึงมีข้ึนได้ ส่วนผลเสีย คือ การทำให้การดำเนินงานล่าช้า สิ้นเปลือง 
ทั้งงานและเวลา และขาดความรับผิดชอบในผลงาน กลไกลสำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงาน
ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คือ เลขานุการ คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่
 6.5 บทบาทขององค์คณะบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
                6.5.1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติดังนี้คือ 
                1) บังคับบัญชาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
                2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
                3) จ ัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเร ียนรู ้การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
                4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย   
       5) จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
       6) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
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                 7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั ้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
                 8) จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูผู้ทรงคุณวุฒิและ
บุคคลกรทางการศึกษา 
                 9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
               10) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
               11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
               12) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
               13) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั ่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอำนาจ 
              14) ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
             6.5.2 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการ
วิทยาลัยโดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชกาลในเรื่องต่อไปนี้คือ  
           1) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  
           2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการการศึกษา 
           3) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
           4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
 5) จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน 
          7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
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           8) จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูผู้ทรงคุณวุฒิและ
บุคคลากรทางการศึกษา 
            9) ส่งเสริมสนับสนนุบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 10) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ 
ให้บริการวิชีพแก่ชุมชน 
 11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 13) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   6.5.3 ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
และงานที่เกี่ยวข้องการจัดเตรียมความพร้อม การให้บริการ การอำนวยความสะดวก ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติต่อหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการปฏิบัติและพัฒนา 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 2) วางแผนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) ประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อร่วมกันปฏิบัติ
และพัฒนากิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 4) รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 5) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 6) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 8) ข้อปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    6.5.4 ครูผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการศึกษา 
          1)ครูผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตงเองและ
วิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                      1.1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                       1.2) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
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                        1.3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
                        1.4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                        1.5) ประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกัน 
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
                        1.6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       1.7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู ้เรียนเพื ่อนำมา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                        1.8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                    2) บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุน
การศึกษา ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผน 
และขนบธรรมเนียมของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       2.1) สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา 
                        2.2) ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง 
แบบแผน และขนบธรรมเนียมของทางราชการ 
                        2.3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารโดยองค์คณะบุคคล หมายถึง รูปแบบการบริหารที่มีการกำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที ่ขององค์คณะบุคคล เพื ่อให้กิจ
กรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคคลจากหลายฝ่ายเข้าไปร่วมกันรับผิดชอบเป็น
การระดมสติปัญญา ความคิด และประสบการณ์ของบุคคลหลายคนเพื่อร่วมมือกันบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
แนวคิดเชิงระบบ 
 1. ความหมายของแนวคิดเชิงระบบ 
โดยทั่วไปคำว่า  “ระบบ”  หรือคำในภาษาอังกฤษว่า  “System”  พอสมควรในทางวิทยาศาสตร์เรา
จะพูดถึงระบบสุริยะจักรวาล  ระบบโมเลกุลในร่างกายมนุษย์  เรามีระบบหมุนเวียนของ  โลหิต  
ระบบประสาท  ระบบการขับถ่ายของเสียในร่างกายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เราคุ้นเคยกับคำว่า  
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ระบบการศึกษา  ระบบโรงเรียนและระบบการเรียนการสอน  เป็นต้น (สงัด  อุทรานันท์ . 2533 : 1 – 
10) 
            คำว่า  “ระบบ”  ไม่ว่าจะพูดในลักษณะใดก็ตาม  จะหมายถึงสิ่งต่างๆที่รวมกัน  ซึ่งแสดงถึง
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั้นๆ  อย่างชัดเจน  องค์ประกอบของระบบแบ่ง
ออกเป็น  2  ประเภท  ดังต่อไปนี้ (ปฐม  นิคมานนท์ . 2529 : 33 – 34) 
        2.  องค์ประกอบในระบบ  
                ประกอบด้วยส่วนสำคัญ  3  ส่วน  ดังนี้ 
                2.1)  ปัจจัยนำเข้า  (Input)  อาจได้แก่ 
วัสดุ  อุปกรณ์  วัตถุดิบ  แรงงาน  เงินทุน  ทรัพยากรต่างๆ  รวมไปถึงเวลาและสถานที่ 
                2.2)  กระบวนการ  (Process)  ได้แก่  เทคนิควิธี  ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ  ตั้งแต่
ต้นจนจบ 
                2.3)  ผลที ่ได ้ร ับหรือผลผลิต  (Output)  เป็นผลที ่ได ้ร ับจากปัจจัยนำเข ้าและ
กระบวนการทั้งหมด  ผลผลิตเป็นสิ่งที่ต้องการในขั้นสุดท้ายของระบบ  ผลผลิตอาจเป็นเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  หรือหลายๆอย่างรวมกัน  เช่น  ในกระบวนการผลิตสินค้า  ก็อาจหมายถึงการเพิ่มคุณภาพ  การ
เพิ่มจำนวน  การยืดอายุผลผลิต  การเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ์  การลดต้นทุน  การผลิต  การลดต้นทุน
การขนส่ง  ลดอุบัติเหตุ  หรือการเปลี่ยนแปลงในด้านดี  อื่นๆ  เป็นต้น 
                ในระบบจะต้องมีการตรวจสอบอยู ่ทุกขั ้นตอน  เรียกว่า  Feedback  หรือข้อมูล
ย้อนกลับ  ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละข้ันตอนดี  หรือไม่ดีเพียงใด  อย่างใด  ตัวอย่างเช่น  ในกรรมวิธี
การผลิต  ถ้าในด้านปัจจัยนำเข้าหรือ  Input  ต้องมีการตรวจสอบดูว่าวัตถุดิบที่ใช้  มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการหรือไม่  อาจรวมไปถึงกรรมวิธีในการสั่งซื้อวัตถุดิบ  การเก็บรักษา  การขนส่ง  เป็น
ต้น  ในด้านกระบวนการผลิตอาจจะต้องตรวจสอบดูสูตรการผลิต  การทำงานของเครื่องจักร  การ
แบ่งหน้าที่ทำงาน  การมอบหมายความรับผิดชอบ  วิธีสั ่งการ  การควบคุม  การรายงานเป็นต้น  
สำหรับด้านผลผลิตนั้นต้องตรวจสอบดูว่าผลผลิตที่ได้  มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการ
หรือไม่  ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วหรือยัง  ยังมีส่วนจะต้องปรับปรุง  พัฒนาขึ้นอย่างไร  
ดังนี้เป็นต้น  
       3 องค์ประกอบที่อยู่นอกระบบ 
               โดยทั่วไปมักมีองค์ประกอบอ่ืนที่อยู่นอกระบบ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบที่สำคัญ  
3  ประการ  ดังนี้ 
              3.1) ทรัพยากร  ได้แก่  ปัจจัยด้านมนุษย์  เงิน  วัสดุ  ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 
              3.2) ความคาดหวัง  ได้แก่  ความคาดหวังของผู้ผลิต  ของลูกค้า  พ่อค้า  รัฐบาล  ชุมชน  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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              3.3) สภาพแวดล้อม  เช่น  ภาวะการตลาด  ภาวะเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การปกครอง  
การเมือง  และสังคม  เป็นต้น    
 
       4. ความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
                1)  แนวคิดเชิงระบบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถมองเห็น  กระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 
                2)  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  เนื่องจากสามารถสื่อสารกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน
กับทีมงาน  ได้กระจ่างชัด  ซึ่งทำให้สามารถอธิบาย  หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในมุมมองที่
กว้าง 
                3)  ทำให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น  หรือสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่  ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจาก
ระบบ  จะทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและหาวิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที  ซึ่งเป็นผลดีทั้งในระยะ
สั้นและระยาว 
                 4)  ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ  มีความถูกต้อง  ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ทันตามเวลาที่กำหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวตักรรมและการพัฒนานวัตกรรม 
 ความหมายของนวัตกรรม 
          จากการศึกษาที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและปฏิรูปการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติที ่เป็น
รูปธรรมเพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้ระบุไว้ในหมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มีสำระ
สำคัญ คือ การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมแต่ละ
ระดับ ให้การศึกษาในด้านความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญกับสถานการณ์ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทาง 
ของการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและมาตรา 30 ได้เน้นว่า ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2547 : 12-16)  
            นักการศึกษาได้ให้ความหมายของนวัตกรรมดังเช่น จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (2562: 22) 
นวัตกรรม (innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที ่มีอยู ่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผ ลดียิ ่งขึ ้น เมื ่อนำ
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง 
นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็วและยังมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน ในแวดวงของการปฏิรูป
การศึกษาจึงมีนักวิชาการคิดค้นรูปแบบของการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ในที่นี้
จะขอกล่าวถึงนวัตกรรมการศึกษาที่กำลังถูกจับตามอง ได้แก่ 

1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ ่นและตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยออกแบบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก และ
สามารถทำการบูรณาการจากองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ มาประกอบหลักสูตรให้เข้ากับคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรรายบุคคลสำหรับผู้เรียนแต่ละ
ประเภท หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ที ่ม ุ ่งเน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรมและ
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ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสูตรท้องถิ่นที่ต้องการกระจายการบริหาร
จัดการออกสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่
มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น แทนที่หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง 

2. นวัตกรรมการเรียนการสอน คือสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการ 
เรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นการใช้ระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอน
แบบใหม่ๆ เป็นการใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพ่ือ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตนคติ ที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน  

3. นวัตกรรมสื่อการสอน เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย  
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) มัลติมีเดีย (Multimedia) การประชุมทางไกล (Teleconference) ชุดการสอน (Instructional 
Module) วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) 
          ครูไทยในปัจจุบันก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด แต่ติดขัดที่ระบบการบริหารการ
จัดการของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างวัยต่างความคิด พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจึง
เกิดขึ้นในหลายจังหวัด เกิดจากกลุ่มคนที่ทนเห็นการศึกษาของไทยถอยหลังเข้าคลองและรอกันไปทำ
ให้เกิด Butterfly Effect ขึ้นได้ในเร็ววัน 
          สวุิมล ว่องวาณิช (2554: 17) กล่าวถึง นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง เทคนิควิธีการ/กลยุทธ์ 
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดจากแนวคิดหรือทฤษฎีทางการศึกษาที่นามาใช้สร้างสรรค์การปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน รวมถึงด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถเกิดการพัฒนาตนเองและจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพได้  
             กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
         การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษาในอดีตที่มักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ในด้านการพัฒนาผู้เรียน คือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการเรียนรู้ขั้น
พื ้นฐาน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545 และหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สถาบันส่งเสริมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความสำคัญ
ที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการ
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ปฏิรูปทั้งระบบโรงเรียน กล่าวคือ การดำเนินการปฏิรูปในทุกด้านเพื่อให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้ง
โรงเรียนที่สำคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู (Cooper and 
colleagues, 1998 อ้างถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550) แนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาจึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษา 
โดยนำมาใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของครูมากยิ่งข้ึน  
           รัตนพร ทองรอด (2556: 43) กล่าวถึง ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินการทำโดยการบูรณาการความรู้ของระเบียบ วิจัยทางคลินิกร่วมกับการ
ดำเนินการวิจัยขณะปฏิบัติงานประจำหรือที่รู้จักกัน ว่า Routine to Research (R to R) ดังนี้ 
           1. ประเมินความต้องการนวัตกรรม (need analysis) โดยประเมินสภาพปัญหาเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อค้นหาความบกพร่อง ความไม่สมบรูณ์ของสิ่งที่มีอยู่ และก่อให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบัติ 
           2. กำหนดประเด็นหรือหัวข้อ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม ให้มีความเฉพาะเจาะจง ไม่ศึกษา
หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน โดยนวัตกรรมที่ จะพัฒนาอาจเป็น กลวิธี เทคนิค โปรแกรม วัสดุ/อุปกรณ์ 
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
           3. ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยตรวจสอบว่ามีก่ีวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ดี
ขึ้น การประเมินคุณภาพข้อมูลเชิงประจักษ์ทำโดย 
              3.1 สืบค้นวรรณกรรมท่ีสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรม 
              3.2 ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ (level of evidence) หากมี
ประเด็นที่ยังไม่มีการทำวิจัยหรือพบความขัดแย้งในผลงานวิจัยจึงใช้ความเห็นสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย หรือการเทียบเคียงผลของการปฏิบัติงานต่างหน่วยงาน  
           4. สังเคราะห์ข้อความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่มีคุณภาพเมื่อนำมาบูรณาการวางแผนและการ
ออกแบบนวัตกรรม 
           5. ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลง 
           6. กำหนดวิธีวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมซึ่งอาจมาจากตัวชี้วัด  
           7. กำหนดรายละเอียดของวิธีการใช้นวัตกรรม 
           8. ดำเนินการศึกษานวัตกรรมในหน่วยงานหรือองค์กรเป้าหมาย ตามแผนที่วางไว้ในข้อ5 ข้อ
6 และข้อ7 
           9. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
           10.บันทึกโดยสรุปผลพร้อมแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
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           รูปแบบการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
           รัตนพร ทองรอด (2556: 48-49) ได้กล่าวถึง รูปแบบการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษานั้น นักวิชาการศึกษาจะใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เป็นระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนา
นวัตกรรมโดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
           1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การศึกษาปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน การศึกษาเอกสารและวิจัย เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในแก้ปัญหา รวมทั้งความรู้ที่จะใช้
ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
           2. การวางแผนพัฒนานวัตกรรม หมายถึงการเตรียมการในด้านต่างๆ เช่นหลักสูตร 
ระยะเวลางบประมาณ วัสดุ – อุปกรณ์ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตัวอย่างฯลฯ 
           3. การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การลงมือทำเพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยจะใช้
กระบวนการพัฒนาสื่อ 7 ขั้นตอนของ Stephen M. Alessi and Stanley R. Trollip  
           4. การเตรียม ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม การสร้าง
แผนการสอนและกำหนดเนื้อหา และการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน(โดยการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ) 
           5. การออกแบบสื่อและนวัตกรรม ประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างนวัตกรรมออกแบบ
ขั้นแรก ประเมินและแก้ไขการออกแบบ 
           6. การเขียนแผนผังของนวัตกรรม คือการเขียนแผนผังเพื่อให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของ
นวัตกรรมที่จะสร้าง 
           7. การสร้างสตอรี่บอร์ด คือ การร่างลักษณะของนวัตกรรมแต่ละส่วนหรือแต่ละหน้าให้เห็น
รายละเอียดของนวัตกรรม 
           8. การสร้างนวัตกรรม คือ การลงมือทำตามที่ได้ออกแบบไว้ 
           9. การผลิตเอกสารประกอบ ประกอบด้วยคู่มือครู คู่มือการใช้ คู่มือนักเรียน ฯลฯ 
           10. การประเมินและการแก้ไขนวัตกรรม คือการส่งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพและปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

           สรุปได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีท่ี
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จ
การศึกษามีงานทำ จึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิจัยในประเทศ  
          กฤษฎา  เรือนทองดี (2549 : บทคัดย่อ) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบหลักสูตรวิชาชีพ ช่างอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี 
ในสถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีระบบเป็นกรอบคิด ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระบบทวิภาคีในสถานศึกษากลุ ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบการจัดการศึกษา หลักการจัดการศึกษา แผนภูมิแสดง
รูปแบบการจัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระบบทวิภาคี แบบประเมิน   ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน 180 คน อาจารย์ 76 คน และ
เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ 57 คน สถิติที ่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  ช่างอุตสาหกรรมระบบทวิภาคี ใน
สถานศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมในระดับ 4.41 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.44 และด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.4.3 
ซึ่งทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
            มงคล ราชบุตร (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้จัดการ สถานประกอบการ ช่างผู้ควบคุมการฝึก 
และนักศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม ที่มีระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านบุคลากร ด้านการนิเทศและติดตามผล ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการดำเนินโครงการ และด้านหลักสูตร ทั้งนี้ ด้านบุคลากร ได้แก่ ครูใน
สถานศึกษาและครูฝึกใน สถานประกอบการมี ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู ้และเจตคติ ต่อการดำเนินงานทวิภาคี ด้านการนิเทศและ  
ติดตามผล ได้แก่ หลังจากจบหลักสูตรแล้วนักศึกษามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพมีการติดตามผล
หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนิเทศของครู ด้านการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่  มีการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน เกณฑ์การตัดสินผล
การเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบทุกภาคเรียน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการมี
การประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกัน ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ ได้แก่ การจัดสรร
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งบประมาณตามแผนการเรียน การจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนเพียงพอเหมาะสม   สถาน
ประกอบการมีพ้ืนที่ฝึกการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เนื้อหาวิชามีความ
สอดคล้องกับแผนการเรียน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน
เนื้อหาวิชาพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพด้านการดำเนินโครงการ ได้แก่ การดำเนินโครงการ
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  การดำเนินโครงการที่มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนว
ปฏิบัติที่สถานประกอบการใช้ในการสอนเพื่อประกอบอาชีพมีความเหมาะสมดี  ด้านหลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จำนวนชั่วโมงสอนแต่ละรายวิชามีความ
เหมาะสม สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร 
 อัคครัตน์  พูลกระจ่าง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยในขั้นตอนการวิจัยได้นำหลักสูตรอบรมที่สร้างขึ้น
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและในขั้นตอนการพัฒนาได้นำผลจากขั้นตอนการวิจัยมาปรับปรุง
หลักสูตร การฝึกอบรมจากนั้นนำหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการปรับปรุงไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมผู้วิจัยได้นำรูปแบบซิป (CIPP  Model)  ของ Danial L Stufflebeam  
มาใช้ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมทุกขั้นตอนผลวิจัยพบว่าจากการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตร การสอนงาน
ปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงกันในระดับมาก การติดตามผลการประเมินการสอนปฏิบัติของหัวหน้า
งานที่เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจากที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือนโดยทำการประเมิน 
2 ครั้ง คือ การประเมินในขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาโดยให้หัวหน้างานที่อยู่ในกลุ่มผลัดกัน
ประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ พบว่า ผลการสอนงานปฏิบัติให้กับพนักงาน ในหน่วยงานจากชุด
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดีทุกคน การติดตามผลสำหรับผู้บังคับบัญชา ของหัวหน้างาน ที่เข้า
ฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดทำ
หลักสูตรและชุดฝึกอบรมเพื่อสอนงานปฏิบัติ มีความเหมาะสมตรงกันในระดับมาก  และการติดตาม
ผลสำหรับพนักงานที่ผ่านการสอนงานปฏิบัติจากหัวหน้างาน พบว่า พนักงานที่ผ่านการสอนงาน
ปฏิบัติจากหัวหน้างานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกันในระดับมาก 
 ธนวิกร  สว่างศรี (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
โครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มี 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหารที่
ต้องมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู ้ร่วมงานอยู ่เสมอ ด้านครูผู ้สอนที่ ต้องจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ด้านนักเรียนที่ผู้เรียนเห็นว่าการเรียน
ในระบบทวิภาคีมีประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม  ด้านสถานประกอบการโดยการที่สถานประกอบการมี
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ส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ควบคุมการฝึก เพื่อคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
ด้านชุมชนที่ให้โอกาสผู ้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ด้านทรัพยากรหรือพัฒนา
การศึกษาและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องคอยดูแลอาคารเรียนและอาคารฝึกงาน ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เสมอโดยเห็นว่าการอาชีวศึกษาของประเทศจะจัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเข้ามาช่วยฝึกปฏิบัติโดยจัดระบบทวิภาคีและต้องจัดตามสภาพ
เป็นจริงในสถานประกอบการหรือจัดสถานศึกษาให้ใกล้เคียงสถานประกอบการในรูปแบบหลากหลายและ
ฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง (specific skill) โดยเน้นให้ฝึกทักษะพื้นฐาน (general skills) ทักษะวิชาชีพ 
(technical skills) อาศัยกลไกตลาดเป็นตัวกำหนดการผลิตในอนาคต (คาดคะเนจำนวนผู ้สำเร็จ
อาชีวศึกษาให้พอกบัความต้องการ) 
   มยุรา ศรีพงษ์ว ิว ัฒน์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ว ิจ ัยเรื ่อง การศึกษาปัญหาในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 ประเภทช่างอุตสาหกรรมใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) ปัญหาของสถานศึกษาใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม ในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมการสรรหา
และการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและด้านการเตรียมการของสถานศึกษา ก่อนการ
ดำเนินการ ประเด็นที่สถานศึกษาพบปัญหามาก คือ สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการฝึก
อาชีพของนักศึกษาที่มีไม่เพียงพอ การขาดความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลักการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและที่สำคัญก็คือครูผู้สอน บุคลากรที่รับผิดชอบ การบริหารหลักสูตรมีภาระ 
งานสอนและภาระงานที่รับผิดชอบมากอยู่แล้ว ส่วนดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ขาดงบประมาณในการนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา การจัดหาพาหนะในการนิเทศ
การฝึกงาน ขาดงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในวิชาชีพพ้ืนฐานที่ต้อง
เรียนกับสถานศึกษา การสัมมนา การดำเนินการและการฝึกอาชีพ พบปัญหามากเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งภาระงานของบุคลากรของสถานศึกษา ที ่ร ับผิดชอบในการนิเทศการฝึกอาชีพ และ
สถานศึกษาไม่สามารถจัดเวลาและค่าตอบแทนในการนิเทศการฝึกอาชีพได้อย่างเหมาะสม ส่วน
ปัญหาในการประสานงานกับสถานประกอบการโดยภาพรวมแล้ว มีปัญหาในระดับปานกลาง ปัญหาที่
สถานศึกษาพบมากคือ บุคลากรผู้รับผิดชอบ ในการประสานงานมีภาระมาก ไม่สามารถประสานงาน
ได้อย่างเต็มที่ และเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่มีความสอดคล้อง
กันเท่าที่ควร ในการประเมินผลการดำเนินงานและการฝึกอาชีพมีปัญหาในระดับปานกลาง ปัญหาที่
สถานศึกษา พบมากคือ สถานศึกษายังไม่มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้านการเรียนการสอน 
และการฝึกอาชีพ ให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้ครอบคลุมหลักสูตร สถานศึกษายังไม่มีการ
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สำรวจ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการว่าครอบคลุมหลักสูตรหรือไม่ การขาดความเข้าใจอย่าง
เพียงพอของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัด และประเมินผล
การเรียนรายวิชาชีพในสถานประกอบการ  2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครู-
อาจารย์ เกี่ยวกับปัญหา  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ปรากฏ
ว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่
สำคัญประกอบด้วย การขาดความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนในหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บุคลากรมีภาระงานสอนภาระงานที่ รับผิดชอบ
มาก ขาดงบประมาณในการนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา การจัดหาพาหนะในการนิเทศการฝึก
อาชีพ ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึกอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ในวิชาชีพพื้นฐานที่ใช้เรียนใน
สถานศึกษา ขาดการสัมมนาผู้รับผิดชอบเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
และบุคลากรไม่ได้รับค่าตอบแทนในการนิเทศการฝึกอาชีพ 
          ณรงค์  ฤทธิเดช (2552: บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากการสอบถามความคิดเห็นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ผลิต คือ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้งจังหวัด ผู้ใช้ คือ สถานประกอบการที่ร่วม 
โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน 25 คน ต่อรูปแบบการดำเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดที่พัฒนาขึ้น โดยการดำเนินการเริ ่มด้วยให้มีการ
ตรวจสอบสมรรถนะพื้นฐานก่อนที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และให้มีการตรวจสอบ
สมรรถนะอีกครั้งหลังจากได้ฝึกประสบการณ์แล้ว พร้อมกับจัดให้มีองค์กรภายนอก ทำหน้าที่ให้การ
รับรองคุณภาพนักศึกษาที ่ผ ่านกระบวนการตามรูปแบบที ่ได ้พัฒนาขึ ้นโดยความเห็นชอบจาก 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และจัดทำฐานข้อมูลดำเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาจังหวัดนั้นๆ 
 สืบสกุล แสงธำรง (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผู้บริหารสถานประกอบการให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การขอความร่วมมือใน
การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานจากสถานศึกษา การดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติเพิ ่มเติมในสถาน
ประกอบการอ่ืน การดำเนินการวัดและประเมินผล และการรับเข้าเป็นพนักงานเมื่อจบหลักสูตร 
ตามลำดับ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือการให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนของครูผู้สอนในด้านอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีการจัดการผลผลิตและการประเมินผลในการให้ครูเข้าใจถึงลักษณะของช่างชำนาญ 
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 ข้อเสนอและเพื่อการปรับปรุง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในประเด็นของ
การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในลักษณะต่าง ๆ ส่วนในข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงของสถานประกอบการ คือการสร้างและให้ผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปต่าง ๆ เช่น 
การลดหย่อนภาษ ี
 สุวิมล ว่องวาณิช (2554: บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  การวิจัยครั ้งนี ้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2) สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการ
พัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ 3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา
ครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ชาติพันธุ ์วรรณนาอภิมาน ร่วมกับการ
วิเคราะห์เมทริกซ์ผลกระทบไขว้ ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ 
สามารถจัดกลุ่มรูปแบบนวัตกรรมที่สังเคราะห์งานวิจัย 16 เรื่อง ได้ 3 ประเภทคือ (1) การจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 10 รูปแบบ คือ การศึกษาผ่านบทเรียน การจัดการ
ความรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ การคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศร การ
ออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิส การเสริมพลังอำนาจครู การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และกระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผสานการชี้แนะ (2) การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประเมิน 3 รูปแบบ คือ การประเมิน
เสริมพลังอำนาจ การประเมินแบบ 360 องศา และวงจรเรียนรู้แบบเซเว่นอีโดยใช้แบบตรวจสอบ
รายการการประเมินหลัก และ (3) การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมครู 2 รูปแบบ คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักกัลยาณมิตร และการปรับปรุงการพูดโดยใช้เทคนิคการละคร ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมหรือปัจจัยกระบวนการที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูมี 5 ด้าน ได้แก่ สมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานภายในตนและระหว่างเพ่ือนครู 
 สมใจ เพียรประสิทธิ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มช่องว่างสมรรถนะหลักสูตรรายวิชาชีพช่างยนต์ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม คือ แบบจำลองจากแบบซิป พบว่า การประเมินบริบท
เพื่อหาหลักการและเหตุผล ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสำหรับใช้กำหนดสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับสภาพจริงของหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมของแบบประเมินมีความสอดคล้องกันสูง 
 พุทธ ธรรมสุนา (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
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สมรรถนะสาขางานเทคโนโลยียานยนต์ของสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 4 อาชีพของสาขาวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคเลยและเพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทและปัจจัยนำเข้าของหลักสูตร ครู
ผู้ให้การสัมภาษณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและผู้ประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 
 พิทยา ชินะจิตพันธุ์ (2555 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบที่เป็นรูปธรรมสามารถ
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาช่างอุตสาหกรรม    ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาเอกสารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอดีต ข้อเสนอแนะของผู ้เชี ่ยวชาญและศึกษาความต้องการพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ครูในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 88 คน แล้วนำมาวิเคราะห์จัดทำ
เป็นชุดฝึกอบรมและส่วนสนับสนุน 3 องค์ประกอบ จากนั้นได้นำชุดฝึกอบรมไปจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูและครูฝึกจากอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและจากสถานศึกษาเครือข่ายอีก  4 
แห่ง รวม 32 คน เมื่อฝึกอบรมแล้วได้นำรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาไปทดลองใช้ในสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานประกอบการ ครู ครูฝึกและนักศึกษาฝึกอาชีพ รวม 
80 คน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม 6 หน่วย และส่วนสนับสนุน 3 
องค์ประกอบ คือ 1) ศูนย์เครือข่ายทวิภาคี 2) ศูนย์ฝึกอบรม และ 3) ศูนย์บริการ เมื่อนำชุดฝึกอบรม
ไปใช้ในการอบรม ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ  ครูและครู
ฝึกมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในระดับพึงพอใจมาก และเมื ่อนำไปทดลองใช้ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งกำหนดให้เป็นอาชีวศึกษาจังหวัดนำร่อง ปรากฏผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ครูและครูฝึกรวมทั้ง 
นักศึกษาฝึกอาชีพ ต่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 วีระยุทธ์ สุดสมบูรณ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะแกนกลาง
สำหรับอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศไทย : กรณีศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ มีข้ันตอนการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 ใช้เทคนิคการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับช่างซ่อมรถยนต์เก็บข้อมูลโดยแบบฟอร์มการ
วิเคราะห์งาน แบบฟอร์มการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสังเกตการณ์  การปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 ใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและครูฝึกอบรม เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์
ชนิดปลายเปิดแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผัง DACUM และแบบฟอร์มการหาความเที่ยงตรงเพ่ือ
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กำหนดสมรรถนะแกนกลาง 
 ธานินทร์ ศรีชมพู และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดย    
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) เพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิธ ีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั ้นตอนคือ  
1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การออกแบบเครื่องมือการวิจัย เพ่ือนำไปศึกษาการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 3 แห่ง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนำข้อมูลจากขั ้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบฯ ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้วิจัยได้เดินทางเพื่อนำเสนอรูปแบบ
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  1. การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปัจจัยเงื ่อนไข
ความสำเร็จ  2. รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้ประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  2 
องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2) หน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7 หน้าที่ 2) ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ  ทวิ
ภาคี 8 ภารกิจ 3) กระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือ
ปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของ
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ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 สมรรถนะ และ 5) ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 สืบสกุล แสงธำรง (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผู้บริหารสถานประกอบการให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การขอความร่วมมือใน
การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานจากสถานศึกษา การดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติเพิ ่มเติมในสถาน
ประกอบการอื่น การดำเนินการวัดและประเมินผล และการรับเข้าเป็นพนักงานเมื่อจบหลักสูตร 
ตามลำดับ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือการให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนของครูผู้สอนในด้านอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีการจัดการผลผลิตและการประเมินผลในการให้ครูเข้าใจถึงลักษณะของช่างชำนาญ 

วิไลพร โกศัลวิตร์ (2552: บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานวัตกรรม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  : การพัฒนานวัตกรรม
ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ : การพัฒนา นวัตกรรม  ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
: การพัฒนานวัตกรรม มีเนื้อหา 11 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ปัญหาการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา
ด้วยนวัตกรรม (2) การตั้งชื่องานวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (3) วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (4) ความสำคัญของการวิจัย (5) ขอบเขตของการวิจัย (6) คำนิยามศัพท์เฉพาะ (7) แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง และสมมติฐานการวิจัย (8) วิธีดำเนินงานวิจัย (9) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ (10) ผลการวิเคราะหข์้อมูล และ (11) สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะและภาพรวมของ
การพัฒนานำนวัตกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่ากอ่นการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ข้อเสนอและเพ่ือการปรับปรุง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในประเด็นของการ
สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในลักษณะต่าง ๆ ส่วนในข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงของสถานประกอบการ คือการสร้างและให้ผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปต่าง ๆ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี 
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 ยุพาวดี ศิริปีริดิ ์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื ่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับการดำเนินงานแต่ละรายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ
ประสานงาน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวางแผน ด้านการติดตามผล ด้านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือ ด้านบุคลากร และด้านหลักสูตร ตามลำดับ 2) เปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จำแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกันมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทสถานศึกษา 
และไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งงาน 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ดังนี้ (1) ด้านการวางแผน สถานศึกษาควรมีการสำรวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื ่อเป็นการคัดกรองนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ (2) ด้านการประสานงาน 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ (3) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมี
การจัดครูและครูฝึกที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้าน
หลักสูตรสถานศึกษาควรมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ (5) ด้านการ
นิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษา (6) ด้านการวัดและ
ประเมินผล สถานศึกษาควรมีกระบวนการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 
เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลต่อไป (7) ด้านการติดตามผล สถานศึกษาควรมี
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนำข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในครั้งต่อไป 
(8) ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือนักเรียนที่ผ่านการฝึก
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงประสิทธิผล
ของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
 จินตนา รวมชมรัตน์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า มีระดับความจำเป็นมากที่สุด จำนวน 34 ตัว
แปร และระดับความจำเป็นมาก จำนวน 151 ตัวแปร  2) การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การ
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กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การจัดหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  3) การประเมินผลการพัฒนา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
 ประภาพรรณ ปรีวรรณ และคณะ(2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและส่งผลต่อ
การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ ่งพบว่ารูปแบบประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา การเรียนการสอนครูผู้สอน ความร่วมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ ทุกองค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ ่งจำแนกเป็น  
แนวทางหลัก  ได้แก่ การบริหารจัดการระบทวิภาคี ความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน และ
คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา 
 เบญจวรรณ ศรีคำนวล และคณะ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้าน
สถานประกอบการ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านครูผู้สอน ตามลำดับ  2) 
ระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
สมรรถนะ วิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามลำดับ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสถานประกอบการ มีประสิทธิภาพใน
การทำนาย ร้อยละ 47.50 สามารถเขียนเป็นสมการ วิเคราะห์การถดถอยดังนี้  Ÿ = 11.839 + 
0.157(X6) + 0.167(X5) + 0.227(X4) 
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 ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม (2552 : 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผลวิจัยพบว่า 
1) สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่พบว่าชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรน้อยหรือไม่ชัดเจนและบทบาทของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จากข้อค้นพบที่ว่า ชุมชนไม่เข้าใจในกรอบบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตนเอง จากการบกพร่องของ
การเตรียมการ หรือการแนะนำของโรงเรียน 2) ความต้องการของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ชุมชน ต้องการให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้มาขึ้น 
และนำข้อคิดเห็นของชุมชนให้มากข้ึน และนำข้อคิดเห็นไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังต้องให้
เกียรติในความรู้ความสามารถที่ถนัดและปรึกษาหารือในเรื่องที่ชุมชนมีความมั่นใจที่จะมีส่วนร่วมโดย
โรงเรียนความจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารสาระของหลักสูตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาคู ้มือหรือเอกสารเพื ่อเป็นสื ่อประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พร้อมทั้งการสร้าง เครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 ศรีสุวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2549 : 3) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกศ ผลการวิจัยได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกศที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมปฏิบัติได้และสถานศึกษาได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจากองค์กรเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการใน 6 ฝ่าย คือ 
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป ระดมเงินทุน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการของสถานศึกษาโดยมีการร่วมกันกำหนดหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายไว้ด้วย 

 สมบัติ นพรัก (2555) วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลนี้
เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาระบบการบริหารในรูปองค์คณะบุคคล ศึกษารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลที่มีการปฏิบัติดีเด่นของประเทศไทยและในต่างประเทศ ข้อค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย ดังนี้ 1) 
องค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะมีโครงสร้างขององค์คณะบุคคลที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที ่ได้ในระดับมาก แต่พบปัญหาเกี ่ยวกับโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที ่ของอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) สูงกว่า
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ก.พ.ท.) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำหนด
คุณสมบัติวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ในส่วนของอนุกรรมการการยึด
ตำแหน่ง เป็นผู้แทนคุรุสภา ผู้แทนคุรุสภา ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนครู และผู้บริหาร และมีการปฏิบัติ



 
 

161 
 

ตามอำนาจหน้าที่ที่เน้นเพียงการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการประเมิน
วิทยฐานะ สำหรับ ก.พ.ท. พบปัญหามากในเรื่อง การให้ความเห็นชอบในการยุบรวม เลิกโรงเรียน 
และปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างที่กฎหมายไม่ได้ระบุอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ กพฐ. ส่วน ก.ต.ป.น. 
มีอำนาจหน้าที่บางส่วนซ้ำซ้อนกับงานประจำของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และมีปัญหาที่เป็นเพียงโครงสร้างภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จึงเกิดปัญหาดา้น
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานประจำของ สพท. 2) รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในระดับ
เขต พื้นที่การศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาให้สามารถบริหารได้อย่างคล่องตัวและ
ส่งผลต่อผู้เรียน ประกอบด้วย 4 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 มี 3 องค์คณะแยกกันเหมือนเดิม แต่เชื่อมโยง
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ รูปแบบที่ 2 รวม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและ ก.พ.ท. ส่วน ก.ต.ป.น. 
ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา รูปแบบที่ 3 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เหมือนเดิม แต่รวม ก.พ.ท. และ ก.ต.ป.น. เข้าด้วยกัน และ รูปแบบที่ 4 รวม 3 องค์คณะเป็นองค์
คณะเดียว โดยตั้งอนุกรรมการย่อย ๆ ดำเนินการ เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบใน
ประเด็นคุณลักษณะของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์คณะบุคคล เอกภาพในการบริหารและ
การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พบว่า รูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่อาจเปลี่ยนแปลง 
คุณภาพการจัดการศึกษาของยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 โฉมฉาย กาศโอสถ (2554) รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 
1) เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
กิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3)เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) เพื่อประเมินรูปแบบการ
บร ิหารกิจการนักเร ียนแบบมีส ่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส ังก ัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 
องค์ประกอบ คือ 1) คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการ
นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักเรียน 2) ขอบขายงานกิจการนักเรียน ได้แก่ งาน
สวัสดิการนักเรียน งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานกิจกรรมเพ่ิมเติม 3) 
กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจการนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการนักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
นักเรียน คือ การกำหนกนโยบาย (Policy Formulation) การเสนอแนะ (Coacching) การสนับสนุน
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และการส่งเสริม (Support and Promote) คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการนักเรียน คือ การตัดสินใจ (Decision making) การวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติตามแผน (Doing) การประเมินผล (Checking) การปรับปรุงและร่วมพัฒนา (Action) การ
รายงานผล (Reporting) ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบพบว่า ผู้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันว่าร่างรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีมาตรฐานความเหมาะสม 
(Propriety Standard) และด้านมาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ในระดับมาก 

 พิมพร ไชยตา (2552) ได้วิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโครงสร้างองค์กรการ 
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน ความผูกพันต่อองการ บรรยากาศองค์การ และผลสำเร็จใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยปัจจัยพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารมีอิทธิพลโดยตรงและส่งอิทธิพล
โดยอ้อมผ่านปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การและส่งอิทธิพลโดยอ้อมผ่าน
ปัจจัยบรรยากาศองค์การผ่านปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 

 ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551 : 233) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วน
ร่วมในการลงทุนและลงมือปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมดำเนินการและติดตามประเมินผล
งานและท่ีสำคัญ คือ บทบาทของการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษาที่สำคัญในปัจจุบันคือ การมี
ส่วนร่วมในการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน 

 นภาพร ทองเก่งกล้า (2549 : 54) กล่าวว่า การบรอหารงานแบบมีส่วนร่วม ทำให้สามารถ
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาราบรื่นขึ้น ความผูกพันของผู้ร่วมงาน ขวัญและกำลังใจดีขึ้น ผู้ร่วมงานไว้วางใจ
ฝ่ายบริหารมากขึ้น การทำงานเป็นทีมดีข้ึน 

 สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2551) รูปแบบการจัดการความรู้โดยความร่วมมือในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยความร่วมมือ
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ (1)ศึกษาสภาพ
การศึกษา (2)สร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยความร่วมมือในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (3)ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยความร่วมมือในสถานศึกษา 
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ (บริหาร ครูผู ้สอนและนักเรียน
โรงเรียนพิไกรวิทยา จำนวน 632 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันพบว่าในโรงเรียนพิไกรวิทยา
มีการจัดการความรู้โดยความร่วมมือในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความต้องการในการจัดการความรู้โดยความร่วมมือในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง 2. รูปแบบการจัดการความรู้ความร่วมมือในสถานศึกษา 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 4 องค์ประกอบ ซึ ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลักดังนี ้ 1) 
องค์ประกอบด้านภารกิจงานการบริหารสถานศึกษา 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ความรู ้ในสถานศึกษา 3) องค์ประกอบด้านการดำเนินการจัดการความรู ้ในสถานศึกษา 4) 
องค์ประกอบด้านคุณภาพการศึกษา 3. การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้โดยความร่วมมือใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคูณภาพการศึกษาพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความพ่ึงพอใจมาก มีความ
เป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง มีประโยชน์มากในการบริหารสถานศึกษา และมี
ความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติ 

 อุดรรักษ์ คำลุน (2549) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาด้านผู ้เร ียนในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

 รินภัทร์ ขอดแก้ว (2548) ได้วิจัยเรื่อง การทดรองใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการใน
ศูนย์โรงเรียนช่อแล สำนักงานประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพลว่า รูปแบบ
การบริหารโดยคณะกรรมการเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหาร และเลือก
คณะกรรมการบริหารได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับกรรมการโดยตำแหน่ง การกำหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการช่วนให้การทำงานชัดเจนในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร ทำให้มี
การประสานงานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างฝ่านบริหารกับฝายปฏิบัติ ซึ่ง
ส่งผลให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจนปรากฏผลการพัฒนางานด้านต่าง ๆ อย่าง
เด่นชัด หากมีการนำรูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและจริงจังจะทำให้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องคลี่คลายลงได้ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการ พบว่า ผู้บริหาร
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บางคนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร ผู้บริหารมีภาระหน้าที่มาก จึงไม่สามารถดำเนินการประชุม
ได้อย่างสม่ำเสมอ และขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 

 คมสิน ศรีมานะศักดิ์ (2537) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูมัธยมศึกษาใน
โครงการขยายโอกาสทางสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครพนมมีส่วนร่วมในการบริหาร อยู่ในระดับมาก 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในโรงเรยีน
ทุกขนาด มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารกับครูเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่า มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนไม่
พบความแตกต่าง แต่อย่างใดและเมื่อเปรียบเทียบปัญหาระหว่างผู้บริหารและครูพบว่ามีความเห็นไม่
แตกต่างกัน 4. ข้อเสนอแนะในการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิชาการเป็นอันดับแรก และให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรับดับ
รองลงมา 

 แวน วิรุฬห์เลิศ (2546) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
มาตรฐานการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ผลการวิจัยพบว่า 
1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยภาพรวม
และสามรายด้านอยู ่ในระดับสูง และสองรายด้านอยู ่ในระดับปานกลาง 3) การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้แทนทุกกลุ่มทั้งโดยภาพรวมและอีกสอง
รายด้าน คือ ด้านการตัดสินใจและด้านผลประโยชน์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สำหรับมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผู้แทนทุกกลุ่มทั้ง
โดยภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 มัย สุขเอี่ยม (2544) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันควรแบ่ง
ออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย 
การกำหนดมาตรการ การกำหนดเป้าหมาย การจัดทำแผนงานโครงการ การกำหนดค่าใช่จ่ายตาม
แผน การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และการ
ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และยังแบ่งบุคลากร ที่จะให้มีส่วนร่วมเป็น 4 กลุ่ม ปรากฏว่า
ระดับในการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มมากน้อยแตกต่างกันไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความเก่ียวข้อง 
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 วิทยา แสงจันทร์ (2544 : 112-117) ได้ทำการวิจัยสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองคาย พบว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ 

 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2544 :10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการทำงานและจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องผูกพันกับงานหรือองค์กร 
หากมีการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันแล้ว จะส่งผลให้เกิดข้อผูกมันหรือสิ่งที่ตกลงใจ
ร่วมกัน 

 อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 :17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) ได้รับ
ทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ จุดปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทำให้
ได้ร ับทราบรายระเอียดของปัญหาได้ลวดเร็วและถูกต้อง โอกาสที ่จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
ดำเนินการต่างๆ จะตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 2)ได้รับข้อคิดเห็นใหม่ๆ ลักษณะเช่นนี้ 
แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 สุทัศน์ ขอบคำ (2540) ได้วิจัยเรื ่อง รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจ ัยพบว ่า  ร ูปแบบการกระจายอำนาจการจ ัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตควรมีลักษณะดังนี ้ อำนาจหน้าที ่การจัดการศึกษาระดับต่ำกว่า 
อุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ควรกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาลงไปให้กับ
องค์การทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เพียงกำหนดนโยบาย
การศึกษา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและทรัพยากร และ
กำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับองค์การทางการศึกษาระดับ จังหวัดที่มีอยู่เดิมให้
ยุบรวมเป็นองค์การเดียว สังกัดจังหวัด บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคลประกอบด้วยผู้แทนจารรัฐ 
เอกชน และผู ้แทนประชาชนในส่วนที ่เหมาะสม พร้อมทั ้งจัดระบบการควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การที่กำหนดใหม่ โดยตราเป็นกฎหมาย ซึ่งคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น คือ การ
บริหารการศึกษาจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว 

 

          งานวิจัยต่างประเทศ 

 บอสสันส์ (Bossons, 1989) ได้ทำการศึกษาจัดการอบรมวิชาการจัดการด้วยชุดการสอน
ทางไกลกับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีงานทำโดยให้ทำการศึกษาระหว่างการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ เป็น
เวลา  100 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลรูปแบบการเรียน
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การสอนและความสำเร็จในการศึกษาทางไกลซึ่งบอสสันส์ ได้แนะนำว่า ถ้าจะให้การอบรมทางไกล
ได้ผลดี ควรให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อที่ประกอบในชุดการอบรมทางไกลแก่
ผู้เรียนให้กว้างขวางเท่าท่ีจะทำได้ 
 ฮาร์ดี้และโซฟี่ (Hardy and Sophie, 1995) ได้ศกึษาเรื่อง ความไม่ต่อเนื่องใน  การจัดการ
ศึกษาแบบร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่าการทำงาน
ร่วมกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กัน โดยสถานศึกษาจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญของการได้ความรู้และทักษะจากสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คนส่วนมากยัง  ไม่เข้าใจการศึกษาระบบนี้ รวมถึงผู้ปกครอง
ด้วย จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้เกี ่ยวกับการศึกษาระบบนี้  ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติคือ การ
ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างรัฐบาล สถานศึกษา และสถานประกอบการ ปัจจัยที่ทำให้การ
ทำงานไม่ประสบผลสำเร็จ อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อมีการศึกษาระบบนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของ
แต่ละหน่วยงาน จะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและแสวงผลประโยชน์  ประสิทธิภาพที่จะ
ได้รับจากการฝึกงานอย่างเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ควรจะให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้รับเทคนิค
ความรู้เพื่อช่วยให้การศึกษาระบบนี้ประสบความสำเร็จ 
 แชมเบอร์ (Chambers,1995) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการทางความคิด 
ความสามารถในบทบาทการกระทำและระดับของการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กอายุ  7, 10 และ 
16 ปี  ซึ่งเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในเมืองใหญ่กับเมืองเล็กที่อยู่ในระดับชนชั้นกลางโดยใช้เครื่องมือ
ของเปียเจต์ โคลเบอร์ก  และ  WISC-R   ผลปรากฏว่า พบความแตกต่างในการคิดทางตรรกศาสตร์
ความสามารถในบทบาท  และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กในเมืองใหญ่และเมืองเล็กในบาง
แบบสอบถามเท่านั้น  จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางภาษามากที่สุดและน้อยที่สุดกับ
การคิดให้เหตุผลด้านมิติสัมพันธ์ส่วนการคิดให้เหตุผลทางด้านตรรกศาสตร์นั้น  ความสามารถใน
บทบาทการกระทำและการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสัมพันธ์กันแบบขนานกันไป 
 โบโน (Bono, 1996) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการฝึกงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด พบว่านักศึกษาฝึกงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาไปนิเทศตลอดกับนักศึกษาที่ไม่มี
อาจารย์ไปนิเทศ แต่ให้มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้เวลา ห่างกัน  12 สัปดาห์ 
ผลที่ได้รับไม่มีความแตกต่างกัน สรุปว่า การจัดการศึกษาโดยการให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการพร้อมกับนักศึกษามีความสัมพันธ์และทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ  
สถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการติดต่อประสานงานความสัมพันธ์เพื ่อให้นักศึกษาเกิด
ประสบการณ์สูงสุดในการเข้าร่วมโครงการ 
 เออร์เบ (Erbe, 1996) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มคุณค่า การยกระดับของผลที่ได้รับในการเข้า
ร่วมโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้  ประสบการณ์การพัฒนาอาชีพพบว่า
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การศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  
ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รู้ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผลประโยชน์ที่ได้รั บจากการเข้า
ศึกษาในระบบนี้ นอกจากจะได้ร ับประสบการณ์จากการฝึกงานแล้ว  ยังสามารถนำความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาวะสังคมได้ โดยที่นักศึกษากลุ่มปกติ ในสาขาเดียวกันที่ไม่ได้ฝึกงานในสถาน
ประกอบการมีผลลัพธ์ด้านความสำเร็จของการเข้าทำงานหรือประกอบธุรกิจแตกต่างกัน  โดยที่
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมากกว่านักศึกษากลุ่มปกติ 
 เลห์มานน์ (Lehmann, 1997) ศึกษาวิจัยเรื ่อง ผลสัมฤทธิ ์ของการจัดการศึกษาระบบ     
ทิวภาคีในประเทศเยอรมัน พบว่าเป็นระบบการศึกษาที่นิยมกันแพร่หลาย และเป็นวิธีผลิตแรงงานที่มี
ทักษะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม ทำให้เกิดแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาต่อในระบบนี้เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้วจะมีทักษะในการปฏิบัติงานและประสบผลสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คาร์เตอร์ (Carter, 1998) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสัมภาษณ์ทางวิดีทัศน์เพื่อฝึกทักษะ
ด้านการสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาจิตวิทยา  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  5  กลุ่ม  แยกกลุ่มทดลอง 
3 กลุ ่มและกลุ ่มควบคุม 2 กลุ ่ม กลุ ่มละประมาณ 15-16 คน โดยวิธีทดสอบหลังการฝึกอบรม 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีทักษะด้านการสัมภาษณ์
หลังการอบรม 86% สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80% 
 ดี โคสต้า  (De  Costa,  1999)   ได้ทำการวิจัยเรื่องพัฒนาการของความคิดเห็นทางจริยธรรมของ
เด็กเล็กจำนวน 58  คน อายุ 7-9 ปี ผลการวิจัยพบว่า อายุเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของการคิดทาง
จริยธรรมของเด็กเล็ก ดี โคสต้า สนับสนุนทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมที่ยึดพัฒนาการทางสมองทาง
ความคิดว่า เด็กท่ีมีพัฒนาการทางสมองในชั้นที่สูงกว่าจะคิดหาเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงกว่า 
 จูเวลล ์  (Jewell, 2001)  ได ้ศ ึกษาเร ื ่องการว ัดการพัฒนาทางจร ิยธรรมความร ู ้สึก 
การคิด  และการกระทำ ในประเด็นที่ว่าบุคคลที่พัฒนาทางจริยธรรมแล้วเป็นบุคคลที่รู้สึกเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาจริยธรรมหรือไม่  หรือปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมอย่างเข้มแข็งหรือไม่ หรือเข้าใจประเด็น
ปัญหาจริยธรรมหรือไม่ หรือปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมหรือไม่ เมื่อจัดการกับคนอื่น มีประเด็นโต้แย้งกัน
ว่า ความหมายของคำว่าจริยธรรม เกี่ยวข้องกับวิธีที่คนควรจะกระทำต่อกันอย่างไร  และโต้แย้งกันว่า
การศึกษาจริยธรรมควรจะจัดการกับการกระทำของคนในฐานะที่คนทำงานอยู่ภายในกลุ่มแนวโน้มใน
การศึกษาสำหรับคนมีความสามารถพิเศษ เพ่ือมุ่งเน้นสภาพทางความรู้ของแต่ละบุคคลเมื่ออภิปรายเรื่อง
การพัฒนาจริยธรรม เช่น ความรักความยุติธรรม  หรือแนวโน้มที่จะวัดการพัฒนาทางความรู้ความ
เข้าใจ เช่น  การรู้จักหลักจริยธรรมสากล   พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเกินความจำเป็น และ
เป็นเรื ่องไม่เพียงพอทางแนวคิด บทความนี้ทำสังเขปขั้นตอน  6 ขั้นตอน ในการพิจารณาตัดสิน
จริยธรรมตามแบบของ  ลอว์เรนซ์  โคห์ลเบิร์ก  คือ  การลงมือทำและการเชื่อฟังความมุ่งหมายทาง
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เครื่องมือของแต่ละบุคคล และรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคาดหวังร่วมกันระหว่างบุคคลความสัมพันธ์
และความเป็นไปตามความคาดหวังระบบสังคมและการรักษาความสำนึกทางสังคมสิทธิที่มีก่อนและ
สัญญาทางสังคมหรือสาธารณประโยชน์และหลักจริยธรรมสากลผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่างานวิจัย
ของ Kohlberg คนคิดอย่างไรไม่ใช่ คนประพฤติอย่างไร 
 บรูคส์ (Brooks, 2007)  ได้ศึกษาวิสัยทัศน์ของผู้ที่เกี ่ยวข้องในเรื่องความสำคัญของการ
จัดตั้งหลักสูตร MBA และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรปริญญาโททางธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้วยวิธีแบบผสมผสาน  เพื่อสำรวจ
วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการของโปรแกรม และผู้เรียนที่จบจากโปรแกรมในสหรัฐอเมริกาในเรื่องทักษะ
เฉพาะที่สำคัญ 12 ประการและผลสำเร็จของหลักสูตร  ผลการศึกษาพบว่าผู้อำนวยการของ MBA 
และผู้เข้าร่วมโครงการ ต่างเห็นความสำคัญของทักษะที่พึงมีของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้สำเร็จ
การศึกษามีมุมมองที่ดีมากกว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และผู้เข้ารับการศึกษาในปัจจุบันมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
โปรแกรม  ทั้งผู้เรียนและผู้มีส่วนในการศึกษา  ต่างยืนยันจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อหลักสูตร 
 คลอเดีย ฮอฟแมนน์ (Claudia Hofmann, 2014) ได้วิจัยเรื่อง การสนับสนุนครูผู้สอน และ
เจ้าหน้าฝึกอบรม ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา : แนวทางเพ่ือความมุ่งมั่นในวิชาชีพและการพัฒนา
ทางวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนไปสู่การทำงานซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย
ของบรรดาคนหนุ่มสาวที่เรียนรู้มาอย่างยากลำบาก ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ครูผู้สอนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ 
การจัดการอาชีวศึกษา และให้การสนับสนุนอย่างดียิ ่ง แต่ละคนให้ความสนใจในแนวทางการ
สนับสนุนที ่แตกต่างกันในการฝึกงานเพื่อความมุ ่งมั่นในวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบ
โครงสร้างที่สมดุลได้ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเรื่องพัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในช่วงเวลาหลายปีจาก 4 แผนกการอาชีพ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนครูผู้สอน
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นในวิชาชีพจะสิ้นสุด
ช่วงการฝึกงาน ในทางตรงกันข้ามการสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะปรากฏ
ในทางอ้อมเท่านั้น การกำหนดขอบเขตโครงสร้าง แนวคิดและทักษะที่หลากหลายของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และความชื่นชมในตนเองมีความสำคัญในระดับปานกลาง 
แนวคิดความสามารถในตนเองที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษามีการวางกฎเกณฑ์ ที่เข้มข้น 
เพ่ือการศึกษาต่อในรอบ 3 ปี ของผู้ฝึกอบรม 

เฮอร์เซย์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey , Blanchard and Johnson, 2001)    
ที่ได้เพิ่มแรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยทางการบริหาร โดยมีความเห็นว่าความจูงใจเป็นปัจจัย
สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารองค์การ องค์การจะอยู่รอดและจะเจริญเติบโตขึ้นได้ ก็ด้วยแรงจูงใจที่
องค์การมีให้ต่อพนักงาน 
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 กัซแมน (Guzman, 1989 : 582) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเป็นผู้นำในรัฐโคโลราโด ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ
เพื ่อแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับการพัฒนาการเป็นผู ้นำได้ข้อสรุปดังนี ้ 1.ผู ้เข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับ
ประสบการณ์ ความเข้าใจความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหา 2. มีทักษะในการสื่อสารและความ
ขัดแย้งด้านการบริหารสูงขึ้น 3. เกิดการพัฒนาการทางการบริหาร 4. มีบรรยากาศและวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ดี 5. บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรจะได้รับการพัฒนา 6. เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกกำหนดแหล่งที่มาของการศึกษา 8. มีกระบวนการวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดการศึกษา 9. มี
กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการและโครงการของคณะกรรมการ 10. มีกระบวนการทำงานที่
ชัดเจน 11. สมาชิกมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 12. ความเป็นผู้นำไม่ได้ถูกกำหนดโดยบทบาท
ทางการงาน 13. สมาชิกเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนา 14. ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากบทบาทด้าน
หน้าที่การงานโดยไม่มีการวางแผน 

 คอเฟอร์ (Kaufer , 1989 : 230-238) ได้ว ิจ ัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของสหภาพครู 
มหาวิทยาลัย ในรัฐนิวเจอร์ซี่ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมความ
ซื่อสัตย์ อุดมการณ์การลงโทษ การประนีประนอม การใช้จ่ายเงิน และการประท้วง ความสัมพันธ์
ระหว่างการเข้ามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของ
ผู้นำในท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก สหภาพครูที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมผลการวิจัยคือ ครูใหญ่เป็นกลไกสำคัญของความสำเร็จของ
การทำงานและเป็นผู้กระตุ้นทุกคนให้มีส่วนร่วม 

 มิลเลอร์ (Miller, 1989 : 247-248) ได้วิจัยเรื่อง การกำหนดการมีส่วนร่วมของครู ใน
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ของโรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกาผลการวิจัย
พลว่า ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ ซึ่งการให้ครูมีส่วนร่วมจะมรประโยชน์ในด้านการยอมรับและความเข้าใจ 

 เฟอร์รอน (Ferrone, 1988 : 1060) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำตาม
สถานการณ์ในการควบคุม และกระบวนการกลุ่มของคณะกรรมการการบริหารในมหาวิทยาลยัเค้นท์ 
ผลการวิจัย พบว่า ตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุมเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการทำงาน
ของคณะกรรมการการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการการบริหารที่มีส่วนร่วมในบทบาทความเป็นผู้นำ
ของผู้อำนวยการ และเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ 

 มีแกน (Meegan : 1149) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของ
บุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิคในรัฐวิสคอนซิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้า
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เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน และแนวความคิด
ของบุคลากร เกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนและคุณภาพของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน คือ หลักสูตรและครูใหญ่มีทัศนะ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในแง่บวกมากกว่าครูทั่วไป 

 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff : 219-222 อ้างอิงใน ประพาพร สถิตธรรม
, 2543 : 24-25) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุม และตรวจสอบ
การดำเนินกิจกรรมทั้งหลายและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ 
กรมสามัญศึกษา 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่า ความสำเร็จของการ
บริหารนั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองค์กร
และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
เวลา จะช่วยให้องค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและอย่างมี
คุณภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555–2569 
2. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3. องค์ประกอบสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
4. การพัฒนาการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
6. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
8. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
9. แนวคิดเก่ียวกับองค์คณะบุคคลในการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 
10. แนวคิดเชิงระบบ 
11. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนา
นวัตกรรม 
12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  
องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
องค ์ ประกอบท ี ่  3 มาตรฐานการจ ั ดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1. คุณภาพผู้เรียน 
    2. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
    3. ความร่วมมือของสถานประกอบการ 
    4. การมีงานทำและศึกษาต่อ 
    5. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกใน
สถานประกอบการ 
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ภาพที่ 15  กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                      วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 


