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PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
TEACHERS UNDER THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) To study the level of participation in the 
academic administration of Pattaya Technical College teachers. 2) To study the level of 
participation in the academic administration of Pattaya Technical College teachers, they 
were classified by educational level. 3) To study and compare teachers' level of academic 
administration participation, they were classified by work experience. 4) To study and 
compare teachers' level of academic administration participation, they were classified by 
subjects and departments. The population used in this research was 86 teachers from 
Pattaya Technical College, which was acquired by purposive sampling. The research 
instrument was a questionnaire on opinions on participation in the academic administration 
of Pattaya Technical College teachers. The discrimination rating scales were from .34 to .65. 
The reliability was .86. The statistics used in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis test was a T-test and the analysis of variance was F-test. 
 The results were as follows. 

1. The overall level of participation in the academic management of Pattaya Technical 
College teachers was high. (�̅�= 3.71 S.D. = 0.14) As an individual, the highest level 
was in assessment and evaluation, and course transfer. (�̅� = 4.01 S.D. = 0.21) This was 
followed by learning process development. (�̅� = 3.87 S.D. = 0.27) Media innovation 
and educational technology development were excellent. (�̅� = 3.79 S.D. = 0.22) and 
instructional supervision was also excellent. (�̅� = 3.77 S.D. = 0.35) The lowest mean 
score was for collaboration in academic development with other schools. (�̅� = 3.26 
S.D. = 1.04) 

2. The degree of involvement in academic management of Pattaya Technical College 
teachers was ranked by educational level, with a mean of The bachelor's degree was 
excellent. (�̅� = 3.69 S.D. = 1.13) The following was the master's degree 
 (�̅� = 3.85 S.D. = 0.07) The level study of involvement in academic management of 
Pattaya Technical College teachers, they were classified by educational level 
between bachelor's degree and master's degree is different and significance level was 
0.5, according to the hypothesis. 

3. The study and the comparison of participation in academic administration, they were 
classified by work experience found the highest rank was 16 years and above. (�̅�= 
3.89 S.D. = 0.66) The following was 6-10 year. (�̅� = 3.73 S.D. = 0.10) and the other was 
less than 15 years. (�̅� = 3.62 S.D. = 0.92) The lowest rank was 11-15 years. (�̅� = 3.58 
 S.D. = 0.10) The significance level was 0.5, according to the hypothesis. 



4. The study and comparison of participation in academic administration divided by 
subjects and departments showed that the industry department had the highest 
rank. (�̅� = 3.74 S.D. = 0.10), followed by the travel department (�̅� = 3.65 S.D. = 0.82), 
and the commerce department. (�̅� = 3.62 S.D. = 0.10) The General Relations 
Department had the lowest participation. (�̅� = 3.55 S.D. = 0.13) The significance level 
was 0.5, according to the hypothesis. 

 



บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
นั้นต้องตระหนักถึง ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner Focus) โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายทั้งในด้าน
เก่งดี และความมีสุขได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานมีคุณภาพอย่าง
พร้อมเพรียง รวมทั้งมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) เพราะเชื่อว่าโรงเรียนจึงต้องเน้นที่การ
เรียนรู้เป็นส าคัญมากกว่าการสอนแต่การที่จะสามารถสร้างให้ทุกโรงเรียนเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายปลายทาง (สุวิมล ว่องวาณิช. 2558)  องค์ประกอบที่
ส าคัญ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน
ไทยแห่งยุคศตวรรษที่ 21 คือ การบริการงานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นงานบริหาร 
ที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 40 ของการบริหารงานทั้งหมด จะเห็นว่า ครูต้องสนใจ 
สนับสนุน และปฏิบัติงานด้านวิชาการซึ่งเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเป็นการบริหารการจัดกิจกรรมทุกชนิด ทุกประเภทที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
 (รุ่ง ลอยเลิศ. 2543) ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการบริหารสถานศึกษา เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยง
หัวใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานวิชาการที่จะท าให้งานวิชาการเกิดพลวัตอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษา การบริหารงานวิชาการให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการ ทราบขอบข่ายและปฏิบัติภารกิจ
การบริหารงานวิชาการ กระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการวางแผนงานที่เป็นระบบ ต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการสามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสามารถปรับตัวในสังคม  
 มีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ ทักษะตามศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  
(ธรรมรส โชติกุลชร. 2544) การบริหารงานวิชาการจึงเป็นตัวก าหนดในการจัดการของสถานศึกษาทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะดีหรือไม่นั้น จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการซึ่งจะ
ส่งผลไปยังตัวผู้เรียนชี้ให้เห็นคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ระบบการบริหารและการจัดการ
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและความจ าเป็นต่อการสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรต้องการเรียนรู้ ซึ่งระบบการบริหารและ
การจัดการที่สอดคล้องกับสถานศึกษาในลักษณะแห่งนี้ ได้แก่ การจัดการคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย การเน้นลูกค้าเป็นส าคัญนั่นคือนักเรียน การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการคุณภาพถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต้อง
พัฒนาเริ่มที่ ครู ก่อนการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน และสุดท้ายการจัดการสภาพการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอน ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมุ่งสู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 
จัดสภาพโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
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 ครูหรือผู้สอนมีส่วนร่วม มีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เพราะฉะนั้นครูหรือผู้สอนก็ต้องมี
ความรู้ทางด้านงานวิชาการซึ่งบทบาทของงานวิชาการแทบทั้งหมดที่ต้องเกี่ยวข้องกับครู  เพราะไม่ว่าจะเป็น
งานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย การนิเทศ การประกันคุณภาพ การ
วัดและประเมินผลรวมทั้งติดตามผล ตลอดจนเรื่องของสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน
ตลอดจนการด าเนินกิจการของสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร ครูต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนทราบถึงขอบเขตของงานแต่ละงาน ต้องให้ความส าคัญกับทุกงาน วิชาการที่กล่าวข้างต้น  
(รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ.  2553) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมทุกระยะ ด้วยการเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาสาระทันสมัย เพ่ือให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง  เพราะ
การใช้หลักสูตรในสถานศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใช้สื่อการ
เรียนการสอน ตลอดจนถึงการวัดและประเมินผล ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การนิเทศ การจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาในตัวผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่างานทางด้านวิชาการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพราะจะ
เกี่ยวข้องกับครูหรือผู้สอนในทุกๆด้าน 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน 
งานวัดและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการเรียนการสอน งานวางแผนการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานด้านอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบให้
สถานศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกควรควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้าน
วิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในด้าน
วิชาการ โดยท างานร่วมกับครูผู้สอน กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าและชี้แนะ และประสานงานให้ครูท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษานั้น
จะมีขนาดใด เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดแผนการเรียน และการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะงานนั้น จะเห็นได้ว่า งาน
วิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในหลายด้านดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการชุมชน ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งงานในแต่ละด้านล้วนมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้าใจและตระหนักรวมถึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆและ
พัฒนาในการท างานด้านวิชาการ เพราะถ้าครูขาดความเข้าใจในงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆส่งผลให้
การท างานเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพท าให้การบริหารงานวิชาการของครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้



3 

ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้งและต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่าง
เต็มที่ เพ่ือสามารถน าพาการปฏิบัติงานวิชาการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมการ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าศึกษาเพราะครูเป็น
บุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทุกงานภายในสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริงในปัจจุบันและท าให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นเกียรติในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ย่อมเกิดความพอใจและผูกพันกับงาน มีขวัญและก าลังใจและเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดการ
ยอมรับในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
 การบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องบริหารโดยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ายเพ่ือให้การบริการงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
และสถานศึกษา 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1   เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 1.2.3 เ พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 1.2.4 เ พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  ของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 
 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1  ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกัน 
 1.3.2  ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 1.3.3  ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันมีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
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  1.4.1  ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมและความเข้าใจการบริหารงานวิชาการ ของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.4.2  เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปัจจุบัน 
  1.4.3  น าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
   1.5.1  กลุ่มประชากร   
   กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 86 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
    1.5.2  พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   1.5.3 ระยะเวลาที่ใช้ในวิจัย  ตั้งแต ่เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 
                                                           
พั 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.7.1  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ แต่การที่งานวิชาการจะมี
ประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเพราะผู้บริหารคือผู้น าทางวิชาการท างานร่วมกับครูให้ค าแนะน า
ประสานงานให้ครูท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.7.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการก าหนด
แผนการจัดประสบการณ์หรือการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่วางไว้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน การ
ก าหนดเนื้อหาควรก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 

สถ า น ภา พ ข อง ค รู แ ล ะผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
1.  ระดับการศึกษา 
2.  ประสบการณ์ท างาน 
3.  ประเภทวิชาและแผนกวิชา 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. ด้านการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการ
เรียน 
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
6. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8. ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 
9. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน 
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 1.7.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 1.7.4 ด้านการวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนดระเบียบ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และการส่งเสริมให้ครู
ด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ โดนเน้นการประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ผลกาเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน รวมถึงการสร้างพัฒนาและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐาน  
 1.7.5  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรม การศึกษาท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางการศึกษากับสถานศึกษา องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ 
 1.7.6  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 1.7.7  ด้านการนิเทศการสอน หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและแก้ปัญหากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา โดยการส ารวจปัญหาและความต้องการนิเทศ การจัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ การจัดท าเครื่องมือนิเทศ การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพ่ือให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 1.7.8  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  การก าหนดเป้าหมาย  วางแผนการประกันคุณภาพ  การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.7.9  ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน หมายถึง การส ารวจความต้องการการจัดความรู้ให้กับ
ชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา 
 1.7.10  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน หมายถึง การวางแผน
ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลืองานวิชาการ  
  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นตามล าดับดังนี้ 
  2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  2.2  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  2.3  ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
  2.4  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
  2.5  บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
   2.5.2  งานวิจัยต่างประทศ  
 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ( Human 

relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach) บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้
คือ Mary Parker Follet โดยได้เขียนบทความชื่อ Dynamics administration บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กรด้วยวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่อง
เงินอย่างเดียวแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Elton Mayo และ F.j. Roethlisberger แห่งมหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด การบริหารโดยให้บุคคลในองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ร่วมการตัดสินใจใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก าหนดเป้าหมาย ใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบริหารงานคือ ความส าคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันในการปฏิบัติที่มุ่งหวัง และกระบวนการการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้
กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้เป็นหลักการของการบริหารงานที่มีผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ 
 ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้ ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่งการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการ
บริหารโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้เกิดประโยชน์ได้แก่การมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดระดมความคิดท าให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิดและตัดสินใจเพียงบุคคลเดียว เป็น
การลดการต่อต้านและก่อให้เกิดความยอมรับมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีส่วนร่วมท าให้เกิดการตัดสินใจมี
คุณภาพและท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน  รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร  รูปงาม. 2547) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
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1.  ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
  Masiow (อ้างถึงใน อคิน  รพีพัฒน์. 2547) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค าพูด

หรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่อง
ที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าล าดับขั้น
ความต้องการ (hierarchy of needs) คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามล าดับจาก น้อยไปมาก  
มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

  1.1  ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่ ความต้องการด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความ
ต้องการทางเพศ 

  1.2  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ 
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้าย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงใน
การท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

  1.3  ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

  1.4  ความต้องการที่จะเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ ความภูมิใจ ความ
ต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ด้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เก่ียวกับความม่ันใจในตนเองในเรื่องความสามารถ และความส าคัญของบุคคล 

  1.5  ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะพัฒนาตนเองให้
ดีที่สุดเท่าที่จะท าให้ได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของ
ตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด   

2.  ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Moraie) 
  คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานสูง ตามไปด้วย แต่

ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่ าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ
นั้นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การ
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญดี
จะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และของขวัญกลุ่ม 
ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆได้เช่นกัน 

3.  ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationallsm) 
  ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง 

ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศ
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หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนร่วมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี 
ผูกพันต่อท้องถิ่น 

4.  ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 
  การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์โดยทั่วไปแล้ว
ผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว่า ผู้น าปฏิฐาน (positive  leader) ผู้น าพลวัตร คือ เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ 
(dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น าเสธ (nagative positive) ผลของ
การให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้น าที่ดี ยอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆด้วยดีนั่นเอง 

5.  ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
  การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุดในเรื่อง
การใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็ จะท างานด้วย
ความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็น
การให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการศึกษาเป็นกระบวนการที่สนับสนุนส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ต่างๆเก่ียวกับการให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ส าหรับความหมายของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการทั้งชาว
ไทย และชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้ ความสามารถ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนรวมไว้ดังนี้ 
  
 จินตนา  สุจจานนท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับ
องค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วม
วางแผน ปฏิบัติและประเมินงานเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 
 ทรงวุฒิ  เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น 
 สัญญา  เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วน
ร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยส่วนร่วมกัน 
 เมตต์  เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตาม 
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 สมยศ  นาวีการ (2554) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจ (Particpative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งของบุคคล PM 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหาร 
 ดิเรก  อนันต์ (2556.  อ้างถึงในสุเมธ  พุทธนันท์เมธา. 2549) กล่าว่า การมีส่วนร่วมในการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด 
การร่วมท าในรูปแบบของคณะกรรมการเพ่ือคอยให้ค าเสนอแนะความคิดให้เป็นจุดเชื่อม โยงอันจะน ามา 
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องสื่อสารแบบเปิดระดมความคิด เพราะ
ชุมชนย่อมมีทรัพย์อันทรงคุณค่าแอบแฝงอยู่ ถ้าครูหรือผู้บริหารใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ก็จะ
ตามมามากมาย  
 Arnstien (1969) การมีส่วนร่วมหมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย ย่อมไม่ได้ผล 
การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อ านาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะท าให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการท างานเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ 
 William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 
 Cohen และ Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 
4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมในการเสียสละและ
พัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของ
ประชาชนในด้านต่างๆได้แก่ ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่างๆด้วยความเต็มใจ 
 Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการมี
ลักษณะกว้างซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์กร 
 จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้เบื้องต้นที่กล่าวมา  
มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามหากน ามาประมวลให้เป็นลักษณะที่เป็นระบบ
ตามแนวคิดของ Cohen,j.M, และ Uphoff, N.T. (1981) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเรื่องของประเด็น
ส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลักและ
ได้จ าแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 
ประการแรกสุดที่ต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช่วงปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าได้ประโยขน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารการงานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 
เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย 
 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้นสิ่งส าคัญ
จะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งมี
อิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มสิ่งต่างๆได้ 
 Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต่างๆที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการมี
ลักษณะกว้างซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์กร 
 

 สรุป  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะมีต าแหน่งใดๆก็
ตามเมื่อท างานร่วมกันทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ท างาน ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจมี
ความกระตือรือร้นที่อยากจะท างาน ลดการต่อต้านในการท างาน มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มีความผูกพันใน
องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด อีกทั้งยังท าให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่
จะท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักทฤษฎีการสร้างผู้น ามาใช้ในองค์กร จึงท าให้เกิดการระดม
ความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานที่เกิดก็จะมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลกรในองค์กรยอมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆด้วยดีนั่นเอง 
 

2.2  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารสถานศึกษางานวิชาการถือว่าเป็นงานส าคัญ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหาร เพราะงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป็นเป้าหมายหลักของสถานศึกษาโดยทั่วไปมีความมุ่ งหมายเพ่ือ
ต้องการให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นงานหลักและการ
บริหารงานวิชาการนั้นเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา และส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนนั้นแม้จะมีความส าคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็
เป็นเพียงส่วนส่งเสริมให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญตามขอบข่ายงานวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จคุณภาพ 
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ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (จันทรานี  สงวนนาม 2551) ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน 
ได้ใหค้วามหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  (2550)  กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารงานหรือ
ด าเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
สูงสุด  โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่  และภาระกิจโดยตรงในการจัดการศึกษา  มีหน้าที่พัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ  น าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  และมีศักดิ์ศรี 
 ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา (2551) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการว่า ผลจากการกระจายอ านาจ
การศึกษาตามโครงการโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ ท าให้สถานศึกษาต้อง
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(Demming cycle’s) คือ วงจร PDCA ในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การวางแผน P-Plan การด าเนินการ  
D-DO การติดตามผล C-Check และการพัฒนาปรับปรุงA-Act วิชาการโรงเรียนนิติบุคคล 12 ด้าน มีแนวทาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูแยกรายด้านดังนี้ 
 ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร จัดท าสารสนเทศ เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดผลปนะเมินผลให้มากข้ึน โดยให้ครูจัดท าแผนการวัดและประเมินผล
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่ วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยของ
สถานศึกษามากข้ึน 
 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจก ากับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ให้มากข้ึน 
 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
โดยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น 
 ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศงาน
วิชาการของสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ นิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
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 ด้านการแนะแนวการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดบริการแนะ
แนวของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มากขึ้น 
 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้นโดยด าเนินการให้ครอบคลุม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ที่ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษาควรให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินการบริการความรู้สู่ชุมชนให้มากขึ้น ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและน าวิทยการต่างๆ
มาใช้เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนให้มากขึ้น ในรูปแบบการ
สนับสนุนวิทยากร การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (2551) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการที่ส าคัญๆพบว่าการบริหาร
วิชาการต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม (Particpation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยหลักการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ โดยมีเป้าหมายน าไปสู่การ
พัฒนาได้มากขึ้น การมีส่วนร่วมต้องเริมจากการร่วมคิดร่วมท าร่วมประเมิน 
 ถาวร  ศรีเกตุ (2551) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 ตรีโชค  กางก้ัน (2552) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 ดอกฝ้าย  ทัศเกตุ (2553) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานในภารกิจทุก
อย่างของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร 

จันทรานี  สงวนนาม (2551) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สันติ  บุญภิรมย์ (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารจัดการกิจกรรม
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ การบริหารจึงเป็น
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กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถท าให้งานเกิดพลวัต (Academic affairs dynamic) อยู่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา 
โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

วิเชียร  ยอดจักร (2555) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ชัดเจนตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 

Sergiovanni (1980) ได้กล่าวถึงความหมายว่า การบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับปรัชญา
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดท าโครงการต่างๆการประเมินผลการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาและการจัดหาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 Lee M. และ Jame C. Vanhorn. (1983). ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการว่าเป็นกระบวนการ
วางแผนด้านต่างๆโดยการหาวิธีการบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารสถาบัน 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการบริหารในกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความรู้และการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกทั้งยังท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมไป
ถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ กระบวนการดังกล่าวนี้ ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้าง 
และการก าหนดบทบาทหน้าที่ การจัดด าเนินทางวิชาการ การผลิตสื่อและอุปกรณ์การศึกษา การวัด  
และประเมินผล การจัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และการนิเทศภายในเพ่ือให้งานวิชาการ  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 
2.3  ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุดของ
สถานศึกษา งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากงาน
วิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานด้านวิชาการล้วนแต่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติทั้ งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
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หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศการเรียนการสอน 
งานสื่อการเรียนการสอน งานวิชาการในแต่ละด้านนอกจากเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักการศึกษาท่ีกล่าวไว้ ดังนี้ 
 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า  
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา กล่าวได้ว่า ความส าคัญ
ของงานวิชาการมี ดังนี้ 
 1.  งานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
และค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดีและมีความสุขในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม 
 2.  งานวิชาการเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงาน
ด้านอื่นๆย่อมมีมากตามไปด้วย 
 3.  งานวิชาการเป็นเครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
งบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ์จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน  โรงเรียนจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ 
 4.  งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนต้องอาศัย
งานทางด้านวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน วิชาการอันได้แก่ วิธีการสอน
ของครูการบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นต้น 
  ธีระ  รุญเจริญ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการจะประสบความส าเร็จผู้บริหารโรงเรียน
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการบริหารงานใหม่ๆหลายอย่างจึงจะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้)  
 รัตนา  อนันตชาติ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นงานที่
ส าคัญที่สุด ใช้เวลาในการบริหารงานมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
วิชาการเป็นอันดับแรก และถือว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะด าเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
 ชาลินี  ฉายารัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษาเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียน ตลอดจนการวัดประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
 สันติ  บุญภิรมย์ (2552) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง
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คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหาร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ ว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของโรงเรียน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกระจายอ านาจในการบริหารงานวิชาการ
อย่างชัดเจน มีการวางแผนงานที่เป็นระบบ ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรู้และทักษะตามศักยภาพ 
และมีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
 อุณากรณ์  สวนมะม่วง (2553) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมความส าคัญอย่างมากเพราะเป็น
กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านวัดผลประเมินผล ด้านพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการนิเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างผู้เรียนให้ 
มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามท่ีต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็น
อย่างดี 
 ทวี  ผึ่งผาย (2554) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นงานหลักและ
งานหัวใจส าคัญของโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีภารกิจที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้  
มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ การที่จะดูว่าสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักจะเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ 

 สรุปได้ว่า จากความหมายข้างต้นถือว่าการบริหารงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในสถานศึกษาที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สถานศึกษานั้นจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนพิจารณาได้จาก
ผลงานด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ตลอดจน
กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้เรียน เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการความผิดพลาดใน
การท างานต่างๆก็จะน้อยลง นอกจากนี้การบริหารงานวิชาการต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีก
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ มีการวางแผนในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มอบหมายงานวิชาการให้ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงาน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมุ่งประโยชน์ให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร  
 มีความรู้และทักษะตามศักยภาพ และมีความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
 

2.4  ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษามีความหลากหลาย ซึ่ง
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้น จะมากหรือน้อยย่อมแตกต่างไปตามสภาพและขนาดของสถานศึกษา 
ซึ่งมีผูศ้ึกษาหลายท่านได้ก าหนดขอบข่ายไว้ ดังนี้ 
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 รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม (2545) มีความเห็นว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการ ควรประกอบด้วย 

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
1.1   การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และการจัดการระบบ 
1.2   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.3   สื่อการเรียนรู้ 
1.4   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การวิจัยในชั้นเรียน 
3. การสอนซ่อมเสริม 
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
อารีย์  เอมโอด (2548) กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านการนิเทศภายใน 
4. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สุวิภาตา  ทองน้อย (2558) กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ 8 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้ระบุถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการว่า 
ประกอบด้วย 17 ด้าน ดังนี้ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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6. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14.  การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา 
15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนใช้ในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

พงษ์ศักดิ์  ขอจงดี (2552) ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามภารกิจหลัก  
6 ด้าน ดังนี้ 
 1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3.  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4.  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6.  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
10. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
11. ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
13. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
14. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
Miller (1965) กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชการโรงเรียน ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 4ประการ 

นั่นคือ การจัดโปรแกรมการเรียน การปฏิบัติตามโปรแกรม การติดตามการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 Faber และ Shearron (1970) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนออกเป็น  
6 ด้าน คือ การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์
การสอน การนิเทศการสอน และการส่งเสริมครูประจ าการ 
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จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน แตกต่างเพียงรายละเอียด
ปลีกย่อยเท่านั้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ  
ที่ เ หมาะสมกับบริ บทของวิทยาลั ย เทคนิ ค พัทยา  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อกมาทั้ ง หมด  9  ด้ าน  ได้ แก่  
1) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 6) ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 7) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 9) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน ดังจะอธิบายลักษณะการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 2.4.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 การบริหารการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการในการใช้หลักสูตรทั้งหมดเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาได้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การบริหารการใช้หลักสูตรจึงเป็นกระบวนการจัดการที่ส าคัญยิ่ง ผู้มีหน้าที่ใน
การบริหารการใช้หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และ
กระบวนการใช้หลักสูตรเป็นอย่างดี จึงจะสามารถบริหารการใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตร คือ หลักสูตรสามารถ
สนองการเปลี่ยนแปลทางสังคม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา การศึกษาจะ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นถ้าหลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นของสังคม
ตลอดเวลา 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ 
 1.  หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการ และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามที่มุ่ง
หมายไว้ 
 2.  หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยน าเข้า ( Input) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความส าเร็จทางการศึกษาเป็นต้น  
 3.  หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่าเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
 ฆนัท  ธาตุทอง (2550) กล่าวว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มีลักษณะที่คนใน
สังคมคาดหวัง หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะท าให้การศึกษาบรรลุตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ โดยหลักสูตรมีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลสามารถปลูกฝัง พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
วางรากฐานความคิด ที่เป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถท าให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่
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แท้จริงของตนเอง และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก าหนด ที่ชี้แนะให้
ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 สมเดช  สีแสง (2554) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่าเป็นแผนหรือแนวทาง หรือ
ข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนา
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงล าดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน 
ชุมชน สังคมโลก อย่างมีความสุข 
 อรอนงค์ นิยมธรรม. (2555) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หมายถึง โครงการและมวล
ประสบการณ์ที่จัดท าขึ้นไว้เป็นระบบในแต่ละแผนการเรียน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการในด้านต่างๆตามท่ีจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) ได้กล่าวถึงความส าคัญชองหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1.  งานด้านหลักสูตรและการสอน ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 2.  งานด้านหลักสูตร ท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
 3.  หลักสูตรเปรียบเหมือนแบบแปลนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์
ที่ต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็นวัสดุและอุปกรณ์ จะสอนอย่างไร หลักสูตรจึงมีความส าคัญเป็นแผน
ยุทธศาสตร์น าไปสู่ความส าเร็จที่ต้องการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  
มีความรู้ ทักษะ ความประพฤติ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นการน าสมรรถนะในงานอาชีพของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะ (Occupation Standarts/Competency Standarts) ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มาก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชาชีพและสาขางานในแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
แล้วพัฒนารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการก าลังคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี นอกจากนี้ ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมในระหว่างวงรอบของการใช้หลักสูตรนั้นๆเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของอาชีพได้เช่นกันการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สถานศึกษา
แต่ละแห่งก าหนดเป็นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามาถ มีทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการ เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์ (2558) อย่างไรก็ตามได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 Taba (1962) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
อ่ืนๆเพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิดและ



22 

ความรู้สึกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วน 
โดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 
 Good (1973) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะกับโรงเรียน 
จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิมเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการเรียน 
 Oliva (1992) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยัง
ต้องวางแผนประเมินให้ทราบชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนนั้นได้ตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์
จริงหรือไม่ เพือ่ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงต่อไปหลักสูตรที่ดีจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) ได้กล่าวถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.  การเตรียมหลักสูตร เป็นการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิด
หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และน านวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเป็นสิ่งจ าเป็น 
การเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร มีดังนี้ 
      1.1  การตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนที่จะน าไปใช้ 
      1.2  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
      1.3  การเตรียมความพร้อม 
      1.4  การจัดท าโครงการสอน 
      1.5  การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน 
      1.6  การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม 
      1.7  การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน 
 2.  การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรไปใช้ซึ่งจะมีทั้งฝ่ายปฏิบัติการหลักสูตรและ
ฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนฝ่ายควบคุมการใช้หลักสูตร การด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรมีดังนี้ 
     2.1  การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
     2.2  การปฐมนิเทศนักเรียน 
     2.3  การจัดท าคู่มือครู 
     2.4  การจัดตารางสอน 
     2.5  การจัดครูเข้าสอน 
     2.6  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
     2.7  การฝึกงาน 
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 3.  การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อได้น าหลักสูตรไปใช้ ควรมีการจัดการ
ประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตรวัตถุประสงค์ของการประเมินผล เพ่ือพิจารณาว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หรือเพ่ือจะได้ใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลักสูตร 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2541) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไป มีดังนี้ 
 1.  ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่างๆ 
 2.  พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและความ
จ าเป็นต่างๆของสังคม 
 3.  พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
 4.  พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักของการเรียนรู้ 
 5.  การเลือกและการจัดแผนการเรียน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย ล าดับ
ก่อนหลัง ความต่อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่างๆ 
 6.  พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กันตามล าดับ จากจุดประสงค์ สาระความรู้  ประสบการณ์ 
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 7.  พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 8.  พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 9.  พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
 10.  มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา 
 11.  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
 12.  อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหลาย 
 หลักของการพัฒนาหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม หลักการพัฒนาหลักสูตรกระท าไปเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา โดยผ่านทาง
กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน และสร้างชาติต่อไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาว่าโรงเรียนมีหน้าที่ส าคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตรการเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตร
ด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายละเอียด
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของ
ผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
นิตย์ธิดา  จันดาสงค์ (2558) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้ 
     1.1  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
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      1.2  จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
      1.3  จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
      1.4  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ 
และการศึกษาทางเลือก 
     1.5  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
 2.  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งรายงานผลให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความส าคัญในการเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลง
จุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ หลักสูตรเป็นมวล
ประสบการณ์ ข้อก าหนด แนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคมและประเทศชาติการพัฒนาหลักสูตรจึงจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน 
และน าไปพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ เจตคติกิจนิสัยและทักษะความช านาญได้ตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตร
ใหม่เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร การจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่างๆการน าหลักสูตรไปใช้ การนิเทศ การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อย่างไรก็ตามเมื่อสถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ ก็ต้องมีการประเมินผล
หลักสูตรเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 2.4.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมาย
ส าคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟังพูด 
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อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกันควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในกลไกของการจัดการนี้คือ ครูแต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤต
ผู้เรียนที่ผ่านมา จึงต้องทบทวนท าความเข้าใจ ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและ
วิกฤตของผู้เรียนต่อไป 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรเริ่มจาการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ย วกับ
ความหมายของการเรียนโดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนต้องตั้ งผู้เรียน
เป็นส าคัญ ครูต้องค านึงถึงหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ครูต้องศึกษาท าความเข้าใจศึกษา
ข้อมูลถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ และจากข้อมูลวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤต
ผู้เรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ท าให้  
ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่า
ของการเรียนรู้คือการได้น าสิ่งที่เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีสาระส าคัญหลักๆอยู่ 2 ประการ คือ การจัดการโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเอาสิ่งที่เรยีนรู้ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ที่แต่ละคนจะมีและเป็นได้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกระบวนการเรียนรู้
ไว้ ดังนี้ 
 นวลจิตต์  เชาวดีกีรติพงศ์ (2545) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้  
 1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
 2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดกิจกรรม การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้เพ่ือ
ความรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ให้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สถานศึกษาจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 3.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในแผนกวิชา โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
 4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 



26 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา) พรบ.ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 63 มาตรา 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การศึกษาในระบบ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
 2.  การศึกษานอกระบบ เนื้อหาและหลักสูตร ยืดหยุ่นตามความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3.  การศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนอยู่ในวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
 3.  หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องค านึงถึง 
 1.  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
 2.  การศึกษาในด้านวิชาชีพต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
 3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 
 4.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การ
ท างานของบุคคล 
 5.  ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.  การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 7.  พัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือ
ทางวิชาการ การสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน 
 จัดระบบการจัดการให้เอ้ืออ านวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆได้ 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ 
 สถานประกอบการที่ประสงค์จะด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ 
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 2.  เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 
 3.  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือส าเร็ จการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 4.  เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม
และท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้
 เอมอร  บูรณศักดิ์ (2548) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในส่วน
ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนของผู้เรียนและวิธีการสอน ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีด าเนินชีวิต และมีทักษะ
เผชิญกับปัญหาต่างๆได้ 
 ปิยนุช  ทองพรม (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  คือ การส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมี
การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง 
 จันทรานี  สงวนนาม (2551) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้  หมายถึง การปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนการสอนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งควรจะต้องสอนโดย  
ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น  
ผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการด าเนินชีวิต 
และมีทักษะในการเผชิญปัญหาต่างๆได้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่จึงน่าจะมีหลักการและ
แนวคิดดังนี ้

1.  เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระ สามารถสรุปและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ขึ้นได้จากข้อมูลที่มี 
3.  นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูควรเป็นเพียงแหล่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งและเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน 
4.  เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับหลักการและทฤษฎี 
5.  เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ 
6.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าค้นค าตอบที่ตายตัวเพียงค าตอบเดียวถือว่า
กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอเพ่ือที่จะสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
7.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2552) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

1.  Construct คือ การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาข้อมูล ท าความ 
เข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความรู้ 

2.  Interaction คือ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้กันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิด
และประสบการณ์แก่กันและกัน 

3.  Participation คือ การให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
4.  Process/product คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงานและความรู้ที่สรุปได้ 
5.  Application คือ การให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 ส าหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) 
ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่และแนวทางด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาเพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  จัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้  
 1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
 2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดกิจกรรม การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้เพ่ือ
ความรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ให้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สถานศึกษาจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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 3.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในแผนกวิชา โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม 
 4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา) พรบ.ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 63 มาตรา 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การศึกษาในระบบ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
 2.  การศึกษานอกระบบ เนื้อหาและหลักสูตร ยืดหยุ่นตามความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3.  การศึกษาระบบทวิภาค ีผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนอยู่ในวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
 3.  หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องค านึงถึง 
 1.  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
 2.  การศึกษาในด้านวิชาชีพต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
 3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 
 4.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การ
ท างานของบุคคล 
 5.  ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.  การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 7.  พัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือ
ทางวิชาการ การสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน 
 จัดระบบการจัดการให้เอ้ืออ านวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆได้ 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ 
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 สถานประกอบการที่ประสงค์จะด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ครูฝึกในสถานประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ 
 2.  เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 
 3.  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือส าเร็จการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 4.  เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม
และท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจ าเป็นต้องอาศัยสภาวการณ์ สนับสนุน
หลายอย่างในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องหาทางให้นักเรียนได้ผ่าน ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้มากที่สุดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หลักการจัดการศึกษามีเป้าหมายที่
ส าคัญที่สุด คือการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสูงสุดตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน 
โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ด้านครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุน
ทางการศึกษา มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้ที่มีความส าคัญก็คือ ครู เปรียบเสมือนผู้จัดการหรืออ านวยความสะดวก และ
ผู้บริหารที่จะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน 
 แนวคิดการจัดอาชีวศึกษา 
 การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพเป็นการศึกษาเพ่ืออาชีพ มีการก าหนดระดับทักษะที่ผู้เรียน
ต้องท าได้หรือมีได้ในแต่ละอาชีพ หรือแต่ละพันธกิจ/มีการก าหนดความรู้ความสามารถทั้งความรู้ที่เป็นหลัก
วิชา ความรู้ที่สัมพันธ์กับทักษะ ก าหนดคุณลักษณะ (Trait) เจตคติ (Attitude) จริยธรรม (Ethics) และ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่พึงมีของผู้เรียนจบการศึกษา ดังนั้นการจัดอาชีวศึกษาจึงมุ่งเน้น
สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ศึกษา (Occupational Competence) ให้เพียงพอแก่การประกอบอาชีพได้เป็น
ขั้นต้นการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษาจึงควรใช้เทคนิคและวิธีการที่เรียกว่า วิธีการ
ประเมินโดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมประเมิน (Professional Team Evaluation Approach) ในรูปแบบ
ของการตัดสินใจร่วมกันของทีมประเมิน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องศึกษา (Investigation) หรือตรวจสอบผล
การด าเนินงานข้อมูลด้านสมรรถนะ (Performance Data) ก่อนการใช้การตัดสินใจโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
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ทีมประเมินข้อมูลด้านสมรรถนะ (Performance Data) ได้จากหลายแหล่ง เช่น จากผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมการสังเกต ศึกษาร่องรอยจากเอกสาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศึกษาทั้งที่
เรียกว่า Intrinsic และ Extrinsic เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Professionals) 
 หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดหลักการว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ ผู้เรียน
จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติจริง ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาเพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเช้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้สามารถเลือกใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู  โดยใช้รูปแบบกระบวน การเน้นการ
ตามสภาพจริง ครูควรหาข้อมูลหรือเนื้อหาการเรียนการสอนจากหลายๆแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
สอนต่างๆหลายรูปแบบมีการบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง 
ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตรอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครเูพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
    
 2.4.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดผลและประเมินผลมีความส าคัญไม่น้อยกว่างานด้านอ่ืนๆซึ่งผู้บริหารต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เรื่องการวัดผล และประเมินผลให้ท่องแท้ในเรื่องต่างๆ คือ ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผล 
จัดหาเครื่องมือ รวมถึงการให้คะแนน การจัดตารางสอบ การก าหนดครูผู้คุมสอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ การ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การสอบ เอมอร  บูรณศักดิ์ (2548) การวัดผล ประเมินผล การเรียนการสอน
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จึงมีความส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษา โดยมีนักวิชาการให้ความหมายของการวัดผล  ประเมินผลและการ
เทยีบโอนผลการเรียนไว้ ดังนี้ 
 จ านง  พรายแย้มแข (2545) ได้กล่าว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดหรือหาปริมาณแทนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแทนพฤติกรรม หรือสมรรถภาพของบุคคล โดย
ออกมาเป็นรูปตัวเลขหรือคะแนน 
 กมล  ภู่ประเสริฐ (2548) ได้ให้ความหมายของค าว่าการวัดผลและการประเมินผลว่ามีความสัมพันธ์
กัน โดยการวัดผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดๆอย่างมี
กฎเกณฑ์ ส่วนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลยพินิจหรือค่านิยมในการพิจารณาคุณค่าตาม
ความเหมาะสมหรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์ โครงการหรือสิ่งอ่ืนใด หลังการเปรียบเทียบผลการวัดกับ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.  การวิเคราะห์การเรียนการสอนรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.  การก าหนดวิธีการ และเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และ
เตรียมการสร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการที่เป็นระบบ 

 3.  การควบคุม ดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียน ตามวิธีการและเครื่องมือที่ก าหนดไว้
บันทึกผลการสอน สังเกต รวบรวมผลงานนักเรียน 

 4.  การจัดท าหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดน าผลการประเมิน
ไปใช้แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 

  5.  การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนการสอน ทั้งรายงานผู้ปกครองและ
รายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) กล่าวไว้ว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนการสอน และหน่วยการเรียนรู้ 
3.  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
4.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการและอ่ืนๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547) กล่าวไว้ว่า การวัดผลและประเมินผลมีบทบาท

ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
1.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.  เป็นเครื่องมือผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
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3.  เป็นเครื่องมือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน 
4.  เสริมประสิทธิภาพการจัดการทั้งระบบ เพ่ือน าผลการประเมินมาก าหนดยุทธศาสตร์ต่อไป 
การวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็นดังนี้ 
ส่วนที่ 1  การประเมินเนื้อหา สาระ ความรู้ ทักษะรายวิชา หลักสูตร 

 ส่วนที่ 2  การประเมินพัฒนาการ และประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (2559) ได้ให้ความหมายของการวัดผลและ
ประเมินผลไว้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาได้ข้อมูลทางการเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึง
ต้องประเมินด้วยทางเลือกใหม่หรือประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีหลากหลาย มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่น
ได้ การวัดผลและการประเมินแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และผู้เรียนน าความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 เครื่องมือและวิธีการประเมินมีหลายรูปแบบ เลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการเรียนการสอนกับผู้เรียนควรใช้หลายๆวิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ แบบวัดเจตคติ แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
 การเทียบโอน 
 กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการเรียนรู้ซึ่งเป็น
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และประสบการณ์การท างานมาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี แนวด าเนินการเทียบโอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 
 1.  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง โดย
สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษายกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 
 2.  จ านวนหมวดวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียนที่จะ
น ามาเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อ
เทียบโอนแล้วผู้เทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
 3.  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาที่สถาน
อ่ืนแล้วน าผลมาเทียบโอนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 4.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
 5.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 



34 

     5.1  ในกรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนจากหลักสูตรต่างๆให้น าหมวดวิชา รายวิชาที่มี
จุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณาให้ระดับ
ผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
     5.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้พิจารณาตามหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม การพิจารณาเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ 
ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
 3.  พิจารณาความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา 
 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและนักวิชาการก าหนดแนวทางการวัดผล การประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียนไว้ ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ก าหนดแนวทางการวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี้ 
 1.  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 2.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการประเมิน โดยการเน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 
 4.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 5.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 6.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 7.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆรายปี/รายภาคและตัดสินผลการ
เรียน การเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 
 8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนระดับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
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อัธยาศัย เมื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนแล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 สรุปได้ว่า ความหมายของการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน คือ การก าหนดระเบียบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและการ
ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอนความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐานต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนกับผู้เรียนควรใช้หลายๆวิธี 
เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ กระบวนการที่ครูใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ส าหรับการเทียบโอนคือ
การน าผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และประสบการณ์การท างานมาเทียบโอนเพ่ือเป็นการ
ลดรายวิชาที่จะเรียนในแผนการเรียนของหลักสูตรที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ 
 2.4.4  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องมีความรู้เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ่ง  
 สุกัน เทียนทอง (2546) ได้กล่าวถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาว่าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีขอบเขตอยู่ที่การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ให้ครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และสามารถศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูผู้สอนสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30 ให้สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยมีครูเป็นผู้
ปฏิบัติการวิจัยเรียกว่า ครูนักวิจัย (Teacher as Reserarcher) ซ่ึงจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหา
ค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1.1  ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา 
1.2  ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          1.3  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผล งานการวิจัยหรื อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น จากแนวทางการปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหาร
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สนับสนุน
สื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย ให้ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา จัดให้มีคู่มือ เอกสารเพ่ือ
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ประกอบการจัดท าวิจัยให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยและสนับสนุนให้ครู น าเสนอผลงาน การวิจัยต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 เกรียงไกร  ปริธรรมมัง (2551) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้น 
 เอมอร  ผลบุภพ (2552) กล่าวถึง การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดย
ด าเนินการของครูผู้สอนและอาจรวมถึงครู นักเรียน ผู้บริหาร สมาชิกในชุมชน เพ่ือใช้แก้ปัญหาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน หรือเป็นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้
ใหม่ๆในที่นี้เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่ม
จากการแก้ปัญหาเชิงระบบมีการวางแผนและวางนโยบายในการพัฒนาและเสร็จสิ้นที่การคิดค้นนวัตกรรม
สามารถแก้ปัญหาได ้
 ภารดี อนันต์นาวี (2557) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีแนวทางการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา   
 2.  ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
 สุวิมล  ว่องวานิช (2558) กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยโดยครูสอนในชั้น
เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมให้ครู
เป็นผู้น าทางวิชาการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา 
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2559) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครู ได้แสวงหา
วิธีการหรือนวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ชาตรี เกิดธรรม (2545) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญ ดังนี้ 
 1.  เป็นการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย โดยการน า
นวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มาแล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2.  เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และยังเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 3.  เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติจริง อันจะเป็นประโยขน์ส าหรับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 4.  เป็นการส่งเริมสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางการศึกษา และสามารถน าการวิจัยไปใช้
เป็นผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 
 5.  เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 24 ข้อ 
5 กล่าวไว้ว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ 
 สุวิมล  ว่องวานิช (2558) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ทักษะการท าวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
 2.  เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการท างาน 
 3.  เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
 4.  ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัยในที่ท างาน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการแก้ปัญหา 
 5.  เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท าให้กระบวนการวิจัยมีความ
เป็นประชาธิปไตย ท าให้เกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 
 6.  ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิผล 
 7.  ท าให้ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

สรุปได้ว่า ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพครูรวมถึง
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และมี
ความสัมพันธ์อย่างเป็นจริงกับปัญหา ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ใหม่ๆในที่นี้ เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการส่งเริมสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการ
วิจัยทางการศึกษา เพ่ือไปจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะอีกด้วย 
 2.4.5  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ในทางการศึกษาได้มีผู้เรียกสื่อตัวกลางแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัย ตามความคิดเห็น เช่น 
อุปกรณ์การสอน โสตทัศนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอน และสื่อการเรียน ในปัจจุบันมักนิยมใช้ค าว่า 
สื่อการเรียนการสอนแต่ละค าดังกล่าวล้วนหมายถึงตัวกลางทั้งสิ้น แต่มีความหมายลึกซึ้งแตกต่างกัน กล่าวคือ
สื่อการสอนเน้นตัวผู้สอน ส่วนสื่อการเรียนเน้นตัวผู้เรียน แต่เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันแหละกัน สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอนในส่วนของผู้สอนสื่อช่วยให้บรรยากาศในการสอน น่าสนใจยิ่งขึ้นแบ่งเบาภาระครู ในการ
เตรียมเนื้อหาเพราะอาจให้นักเรียนนักศึกษาจากสื่อ และยังช่วยให้ผู้สอนคิดค้นเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยในการ
เรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้เรียน สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในเวลาอัน
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สั้นเกิดความคิดรวบยอดได้ถูกต้อง สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนได้สะดวกช่วยให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง กระตุ้นความสนใจในการเรียนและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ 
ตัวกลางดังกล่าวจึงเรียกว่า สื่อการเรียนการสอน 
 ความหมายของสื่อการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ 
 นักวิชาการในวงการเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา และวงการศึกษา ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของ สื่อการสอน ไว้อย่างหลากหลาย เช่น 
 รัฐวุฒิชัย  มาจิตต์ภาสกร (2552) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่เป็นกระบวนการ
สื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เป็นตัวเร้า กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ประหยัดเวลา และแรงงานในการสอน 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). ให้ความหมาย สื่อการสอนว่า วัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอน
เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่ผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือถ่ายทอดไปยังผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอน เร้าความสนใจผู้เรียนรู้
ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจดีขึ้น อย่างรวดเร็ว 
 ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร (2557) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนตั้งไว้ 
 ความส าคัญของสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 Dale, Edgar. (1969) ไดก้ล่าวสรุปถึงความส าคัญของสื่อการสอน ดังนี้ 
 1.  สื่อการสอน ช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟังอย่างเดียวนั้น  
ผู้เรียน จะต้องใช้ในจินตนาการเข้าช่วยด้วยเพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในความคิด แต่ส าหรับ
สิ่งที่จะยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะท าได้ การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะท าให้ผู้เรียนมึ ความ
เข้าใจและสร้างรูปธรรมขึ้นในใจได้ 
          2.  สื่อการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ด้วยตา หูการ
เคลื่อนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรือดูเพียงอย่างเดียว 
 3.  เป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยความจ าอย่างถาวร ผู้เรียนจะสามารถน า
ประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ๆได้เมื่อมีพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่ดีอยู่แล้ว 
          4.  ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางความคิด ซึ่งต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้เห็น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่น เวลา สถานที่ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต 
 5.  ช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านและเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของค าใหม่ 

  สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรียน 
และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียนต่อมามีการพัฒนาขึ้น
มาเรื่อยในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิดเพราะถือว่าสื่อการเรียนการสอนคือมือ
ที่สามของครู ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
มากขึ้น ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในบทเรียนที่ยุ่งยากซับช้อนได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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 Faber, C.F. and Shearron, G.F. (1970). กล่าวว่า เครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายจัดขึ้นโดยครูและ
นักเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่องมือการสอนทุกชนิดจัดเป็นสื่อการสอน เช่น หนังสือในห้องสมุด 
โสตทัศนวัสดุต่างๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสคริป รูปภาพ แผนที่ ของจริง และทรัพยากรจากแหล่ง
ชุมชน 
 Brown et al. (1990) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว้ว่าเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูและนักเรียนเป็นผู้ใช้ เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ าพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถ
ช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึง กิจกรรมต่างๆที่ไม่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นวัตถุหรือ
เครื่องมือเท่านั้น เช่นการศึกษานอกสถานที่ การแสดง การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

  สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรียน 
และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียนต่อมามีการพัฒนาขึ้น
มาเรื่อยในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิดเพราะถือว่าสื่อการเรียนการสอนคือมือ
ที่สามของครู ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างบรรยากาศในการเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
มากขึ้น ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในบทเรียนที่ยุ่งยากซับช้อนได้ง่ายขึ้น ผู้ เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา   
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางการเรียนการสอนว่า นวัตกรรมที่ผลิตออกมา
ทางด้านการเรียนการสอนมีจ านวนมาก แต่สามารถจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 
 1.  นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ชุดการเรียน ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ  
ชุดการฝึก ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูปแบบสื่อผสม บทเรียนโปรแกรม เกมส์ นิทาน การ์ตูน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ 
 2.  นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการใช้วิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนในรูปแบบต่างๆที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพ่ือพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ วิธีการสอนคิด วิธี
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIPPA Model วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT วิธีสอนแบบพุทธวิธี วิธี
สอนแบบบูรณาการ วิธีสอนโครงงาน วิธีสอนโดยตั้งค าถาม Constructivism เป็นต้น 
 3.  การศึกษาข้อจ ากัดต่างๆ (Constraints) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนต้องศึกษา
ข้อมูลของปัญหา และข้อจ ากัดที่ใช้นวัตกรรมนั้น เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริง 
 4.  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ผู้จัดท าหรือพัฒนานวัตกรรมจะต้องมีความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจน าของเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลง ใช้ในการแก้ไขปัญหา และท า
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจคิดค้นข้ึนมาใหม่ท้ังหมด นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนมีรูปแบบแตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา หรือวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ 
แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ 
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 5.  การทดลองใช้ (Experrimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว
ต้องทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการประเมินผลปรับปรุงแก้ไข ผลการทดลองจะท าให้ได้ข้อมูล
น ามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้จะท าให้ได้ข้อมูลน ามาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรมหลายครั้งก็ย่อมมีความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น 
 6.  การเผยแพร่ (Dissemination) เมื่อมั่นใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
 ดวงกมล สินเพ็ง (2553) กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมการศึกษา คือ การกระท าหรือแนวคิดใหม่ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา 
 จันทร์ชลี  มาพุทธ. (2556). ได้ให้ความหมายของค าว่านวัตกรรมการศึกษาไว้ว่าเป็นการน าความคิด
ใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลา
ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดีทัศน์ สื่อหลายมิติ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆหรือการกระท าใดๆที่เป็นการกระท าใหม่หรือสิ่ง
ใหม่ที่มีผู้คิดค้นขึ้น หรืออาจจะเป็นเพียงการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพ่ือใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา
หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ความหมายของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 กิดานันท์  มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือ การประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ 
แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารสถาบันการศึกษาและช่วยในการเรียนการสอนด้วย 
 จันทร์ชลี  มาพุทธ (2556) ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือ การน าสิ่งต่างๆ
รวมถึงวิธีการต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร (2557) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือการน าวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา 
 สรุปได้ว่าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การน าความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการหรือแนวความคิด
ต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีต่างๆอันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
แก้ปัญหาการศึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการ 
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 2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน 
 3.  จัดท าจัดหาสื่อสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ด้านวิชาการ 
 4.  จัดท าจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และเสริมความรู้ของผู้สอน 
 5. ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม หลากหลายและ
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 6.  ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นเองและที่เลือก
น ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเป็นระยะ 
 8.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเป็นระยะๆ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการผลิต
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.4.6  ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
 การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิธีด าเนินการสอน การนิเทศเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใช้
พัฒนางานวิชาการของวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแนวทางการปฏิบัติ ในการนิเทศ
การศึกษาดังกล่าว ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ ครูในแผนกวิชา หรือครูที่ผู้บริหารมอบหมายในการ
ด าเนินการ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่องาน
ของสถานศึกษานั้น โดยส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 
ก : 16) 
 ความหมายของการนิเทศการเรียนการสอน 
 ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 ชารี  มณีศรี (2542) ได้สรุปความหมายของการนิเทศว่าเป็นกระบวนการของความร่วมมือกับผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของเด็กให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง (Dynamic) 
มากกว่าเชื่องช้า (Static) ไม่ทันสมัย ความมุ่งหมายของการนิเทศมุ่งส่งเสริมให้ครูเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน 
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 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการนิเทศไว้ว่าเป็นกระบวนการบริหาร
การศึกษาเพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
 Good (1973) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศที่
จะช่วยค าแนะน าแก่ครู หรือผู้อื่นที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 
 Harris (1985) ได้กล่าวถึงแนวทางการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1.  งานพัฒนาหลักสูตร (Developing curriculum) การด าเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตร คือ การ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั่วไป ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น เค้าโครงหลักสูตร การ
น าไปใช้กับผู้เรียนโดยค านึงถึงวุฒิภาวะ เป็นต้น 
 2.  งานด าเนินการเรียนการสอน (Organizing for instruction) การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอน คือ การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 
 3.  การเลือกสรรบุคลากร (Staffing) การด าเนินการด้านการจัดการบริการความสะดวก คือ การจัด
ให้มีบุคคลรับผิดขอบการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบรรจุบุคลากร การฝึกอบรม และการเก็บรักษาระเบียนของ
แต่ละบุคคล 
 4.  การจัดบริการความสะดวก (Facility) การด าเนินการด้านการจัดความสะดวก คือ การจัดให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการเรียนการสอนที่เพียงพอ มีการวางแผนจัดหาวัสดุดูแลรักษา และพัฒนาเพ่ือ
การสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.  การคัดเลือก จ าแนก ทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ (Software & hardware) ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  การจัดฝึกอบรมครูประจ าการ (In – service training) งานของการนิเทศการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับ
กับการจัดฝึกอบรมเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเพ่ือประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูช่วยให้
เป็นครูเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
 7.  การปฐมนิเทศ (Orientation) งานของการนิเทศการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูบรรจุใหม่ คือ การ
จัดการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครูผู้บรรจุใหม่ให้สามารถปรับตัวได้ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
บุคคล และระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
 8.  งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปฏิบัติงาน (Special service) งานของการนิเทศ การศึกษาด้าน
นโยบายนี้ จะเกี่ยวข้องกับนโยบายมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม 
 9.  การประสานงานกับชุมชน (Public relation) การนิเทศการศึกษามีหน้าที่ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีความเข้าใจดีต่อกัน 
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 10.  การประเมินผล (Evaluation) การนิเทศการศึกษาจะต้องมีการจัดให้ประเมินผลการเรียนการ
สอน เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวว่าการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่นิเทศภายในแผนก ให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงาน และใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของ
สถานศึกษานั้นๆโดยส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา 
 Glickman, C.D. Gordon, S.P. และ Ross-Gordon, J.M. (2007) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่า 
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่อง
หลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกการเตรียมและพัฒนาครูรวมทั้งการ
ประเมินการเรียนการสอน 
 หลักการนิเทศ การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้หลักการดังต่อไปนี้ 
 1.  การปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ ครอบคลุมถึงวิธี
การศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการ
นิเทศ ซึ่งควรจะมาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 2.  การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตยเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน เปิดใจกว้างยอมรับการประเมินผลตนเอง ยอมรับในเหตุและผล และปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 3.  การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา สร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล เปิด
โอกาสให้แสดงออก และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 
 4.  การปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน โดย
ยึดวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทั้งนี้
เพ่ือความส าเร็จของงานโดยส่วนรวม 
 5.  การปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบมีการควบคุม 
ติดตามผลการด าเนินงานผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามาตรฐานการศึกษา 
 6.  การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การด าเนินงานทุกครั้งต้องก าหนด วัตถุประสงค์การท างาน
อย่างชัดเจน ออกแบบการด าเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 เทคนิคการนิเทศแบบต่างๆ 
 ชารี  มณีศรี (2542) ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่าโรงเรียนควรเลือกใช้ เทคนิคการนิเทศ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน อาจจะผสมผสานรูปแบบหรือเทคนิคมาใช้ก็ได้ ซึ่งแบ่งได้ 
 5 รูปแบบ ดังนี้  
 1.  การนิเทศแบบตรวจตรา การนิเทศแบบนี้เป็นการตรวจตราการปฏิบัติงานการสอนของครู เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ได้ก าหนดและตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อตรวจแล้วจะแจ้งผล 
เพ่ือให้ครูแก้ไขข้อบกพร่องให้หมด 
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 2.  การนิเทศแบบเสรี เป็นการนิเทศการศึกษาที่ใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนการ
นิเทศแบบตรวจตรา แต่การนิเทศแบบเสรีนี้จะให้อิสระแก่ครูในการจัดการเรียนการสอนตามที่ครูเห็นสมควร 
โดยไม่มีการแนะแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
 3.  การนิเทศแบบบังคับ เป็นการนิเทศท่ีมีเป้าหมายชัดเจนในสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะ
มีการตรวจสอบตลอดเวลาเพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ผู้บังคับบัญชาจะควบคุมรับผิดชอบในการสอนของ
ครู ในขณะที่ครูผู้สอนจะต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 4.  การนิเทศแบบฝึกอบรม การนิเทศแบบนี้ผู้นิเทศจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการสอนที่จะฝึกอบรมให้กับครู 
ครูเป็นผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้โดยไม่ต้องคิดค้นหาวิธีการสอนของตนเอง 
 5.  การนิเทศแบบประชาธิปไตย การนิเทศรูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม ยึดถือมติข้อตกลงของกลุ่มเป็นหลัก ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของเหตุผล
โดยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  
 วราภรณ์  แสงพลสิทธิ์ (2554) ได้กล่าวถึงเทคนิคการนิเทศการศึกษา 5 แบบ ดังนี้ 
 1.  การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ การนิเทศแบบนี้เป็นแนวทางการนิเทศแบบหนึ่งที่อาศัยผลการวิจัยมา
ใช้ น าทฤษฎีการศึกษาที่เกิดขึ้น และการวัดผลการศึกษาได้เจริญขึ้น จึงได้น าสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆมาให้ครู
ประยุกต์ใช้ส าหรับครูเพ่ือที่จะได้ปรับปรุงครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพและท างานอย่างเป็นระบบและระเบียบตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ หมายถึง การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยในการพัฒนาการศึกษาใน
หน้าที่ขอบข่ายของผู้นิเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจสรุปแนวทางการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ได้ 2 
แนวทางควบคู่กัน คือ กระบวนการแสวงหาความหาความจริงทางการศึกษากับกระบวนการหาวิธีการ
แก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างประสิทธิภาพ 
 2.  การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) เป็นการนิเทศท่ีมุ่งให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
การเรียนการสอน ซึ่งจ าเพาะเจาะจงลงไป เป็นการนิเทศที่ใช้ในห้องเรียน โดยเฉพาะโดยผู้นิเทศมีบทบาท
คล้ายหมอ และผู้รับการนิเทศคือคนไข ้
 การนิเทศแบบคลินิก มุ่งการปรับปรุงครูในห้องเรียน ข้อมูลหลักได้จากการบันทึกเหตุการณ์ใน
ห้องเรียน หรือพฤติกรรมของครูและนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนได้แก่ การรับรู้ ความ
เชื่อ เจตคติของครูและนักเรียน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนั้นการนิเทศแบบ
คลินิกจึงหมายถึง การแนะแนวปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน ตลอดจนโครงการ
ด าเนินงานและวิธีการที่จะปรับปรุงการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงพฤติกรรมของครู อาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศเป็นรากฐาน 
 3.  กระบวนการนิเทศแบบคลินิกตามแนวของโคแกน (Morris L. Cogan) กระบวนการนิเทศแบบ
คลินิกตามแนวคิดของโคแกน แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้  
    3.1  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและครู โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศผู้
นิเทศจะเข้าไปสังเกตการสอนของครูในห้องเรียนให้ค าปรึกษาครูผู้สอนทั้งนี้เพ่ือให้ครูเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้
นิเทศและมีความเชื่อม่ันในตัวมากยิ่งขึ้น 
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   3.2  วางแผนร่วมกับครู ครูกับผู้นิเทศเตรียมการสอนร่วมกัน  
   3.3  วางแผนยุทธวิธีการสังเกตการสอนผู้นิเทศและครู ควรช่วยกันวางแผนแนวปฏิบัติแนวการ
สังเกตการณ์สอน 
   3.4  การสังเกตการณ์สอน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนพร้อมกับสถานการณ์ในห้องเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาปรับปรุงแก้ไขดีขึ้น 
 3.5  วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน หลังจากสังเกตการณ์สอน ครูและผู้นิเทศวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือวิเคราะห์ร่วมกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆการก าหนดข้อตกลงจะต้องเป็นไปในส่วน
ที่จะพัฒนาความสามารถในด้านการนิเทศแบบคลินิกและความจ าเป็นของครูในขณะนั้น 
 3.6  ก าหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือขั้นตอนต้นๆผู้นิเทศมักจะเป็นผู้วางแผนก าหนดวิธีการ
แก้ปัญหา และก าหนดเทคนิคการประชุมปรึกษาหารือกับครู 
 3.7  ประชุมปรึกษาหารือหรือมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้รับทราบถึงบทเรียนและพฤติกรรมการสอนที่
เสร็จสิ้นแล้ว และเพ่ิมพูนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมรวม เพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 3.8  ปรับปรุงแผนเมื่อตกลงกันแล้วว่า พฤติกรรมการสอนใดที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไขผู้นิเทศและครู
ควรน าพฤติกรรมนั้นมาเพ่ือปรับปรุงวางแผนการสอนต่อเนื่อง 
 4.  การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะทางสังคม สภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ท าให้สมาชิกในสังคมอยู่รวมกันอย่างไม่มีความสุข คนขาดคุณธรรมและจริยธรรม  
ซึ่งล้วนแต่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น เพ่ือช่วยขจัดปัญหาและลดปัญหาดังกล่าว หน่วยงานต่างๆจึงได้พยายามหา
วิธีการในการที่ส่งเสริมให้นักเรียนหรือเยาวชนได้มีทักษะทางสังคม ค าว่า “ทักษะทางสังคม” ในที่นี้หมายถึง 
การที่บุคคลมีใจตั้งม่ัน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจอย่างฉลาด และร่วมลงมือท าจนเป็นผลดีต่อคนส่วนใหญ่อย่างเป็น
นิสัยด้วยความภาคภูมิใจ 
 5.  การนิเทศแบบวิมังสา จากรายงานการวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาใน
ประเทศไทย พบว่า การนิเทศการศึกษาที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องกับการนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้รับผลส าเร็จสูงเท่าที่ควร เนื่องจากการ
นิเทศการสอนนั้นมีความเก่ียวข้องกับคุณภาพการสอนของครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ดังนั้น
ในช่วงเวลาต่อไปควรส่งเสริมให้ด าเนินการนิเทศการสอนมากขึ้น การนิเทศแบบวิมังสาเป็นการนิเทศเชิง
กระบวนการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ อาจจะเป็นลักษณะกลุ่มย่ อยหรือรายบุคคล มีการ
วิเคราะห์ไตร่ตรอง ตรวจสอบสาเหตุผลและหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดหลัก มนุษย์
สัมพันธ์ หลักของประชาธิปไตยหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลักของบูรณาการ และหลักของการพัฒนา
องค์กร 
 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการเรียนการสอนของครูนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา เป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการ
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยการส ารวจปัญหาและความต้องการนิเทศ การจัดท าแผนและ
ปฏิทินการนิเทศ การจัดท าเครื่องมือการนิเทศ การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เพ่ือให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การนิเทศเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใช้
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พัฒนางานวิชาการของวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายอ่ืน การเลือกรูปแบบการนิเทศควรเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษานั้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่อาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน
และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 2.4.7  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน 
และสังคมโดยรวม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน จึงได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2549 : 2) 
 การประกันคุณภาพในตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรา 47 ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
 มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 
1 ครั้ง ในทุก 5 ปี หลังจากนับการประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลงานการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 
 มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามค า
ร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
ส านักงานที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนดให้ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อต้นสังกัดที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
การท างานที่มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นั้นก็จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ (2545) กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ
และด าเนินกิจกรรมปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้รับบริการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และสร้างสรรค์การศึกษาให้
เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา (2553) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 แนวทางปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวถึง หลักการส าคัญของประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1.  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.  การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 3.  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆในสถานศึกษา โดยการด าเนินงานจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขต
พ้ืนที่ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายวางแผน ติดตาม และประเมินผล 
พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่
ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพ้ืนที่และต้นสังกัดก็เข้า
มาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้
สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ตามวงจร เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ 
(Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Act) 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 
 1.  จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. ประสานงานกับต้นสังกัดของสถานศึกษา เพ่ือรอรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  และประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ฐิตารีย์   ไชยชิน (2556) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 1.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 2.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 3.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 6.  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 8.  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกระบวนการตรวจสอบหรือ  ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดเป้าหมาย วางแผนการประกันคุณภาพ การ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระบบบริหาร
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จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีการท างานที่เป็นมาตรฐาน
การศึกษา 
 2.4.8  ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ว่า
เป็นการสร้างความเข้มแข็ง โดยการให้บุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันต่างๆและ
สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา 
อบรม แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ 
 สมาน  อ่อนสระ ( 2550) กล่าวถึงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน คืองานการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นการศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุน งานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้ 
เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
 แนวทางปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4 
ประการ ดังนี้ 
 1.  การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
 2.  จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
 3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) กล่าวถึง บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้ 
 1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
 2.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
 3.  ส่งเสริมให้ชุมชนการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญา และวิทยาต่างๆ 
 4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการและ
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ (2557) กล่าวถึงแนวและปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ คือ การที่ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ชุมชนต้องมีบทบาทในการพัฒนาและ
ร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหา ปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
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 สรุปได้ว่า การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นการส ารวจความต้องการการจัดให้ความรู้
ชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการจัดหลักสูต
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นหรือบริบทนั้น เสริมสร้างชุมชนพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาอีกด้วย 
 2.4.9  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 สมาน  อ่อนสระ (2550) กล่าวถึงความหมายของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน ว่าเป็นการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
 1.  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคีย งภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 3.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
 4.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 6.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ดังนี้ 
 1.ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 3.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน 
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 4.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติร่วมกันกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอ่ืน เป็นต้น 
 ฐิตารีย์  ไชยชิน (2556) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนไว้ ดังนี้ 
 1.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 3.  ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่
อ่ืนๆ 
 4.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอ่ืน 
 นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ โดยการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษากั บ
สถานศึกษาต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ทุกระดับ โดยการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการอ่ืนๆจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ
สถานศึกษาอ่ืน 
 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ (2557) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ว่าเป็นกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้
เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 
ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหาความต้องการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
แก้ไขบัญหา ค้นหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน 
 บทบาทของสถานศึกษาในด้านการส่งเสริมงานวิชาการ 
 1.  จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน หมายความว่า ผู้สอนต้องถือว่าผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุดเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนก็ต้องค านึงถึงความแตกต่างดังกล่าวด้วย 
 2.  ฝึกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหน้าที่ฝึกฝนผู้เรียนให้รู้จักคิด เพ่ิมพูนทักษะในการจัดการ ฝีก
ฝนการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆและสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
 3.  จัดให้เรียนรู้ตามประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากการฝึกฝนปฏิบัติจริงของผู้เรียน โดยครู
และสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการหรือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืน เป็นการวางแผนประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับงานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือพัฒนางานวิชาการ เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

 
 
 
2.5  บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
          2.5.1  ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 
20150 เบอร์โทรศัพท์ 038-222118, 038-221643 โทรสาร 038-221818 เว็บไซต์ 
www.pattayatech.ac.th E-mail chonburi05@vec.mail.go.th เนื้อที่ของสถานศึกษา 40 ไร่ 2 งาน – 
ตารางวา 
 2.5.2  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดยได้รับการ
สนับสนุนที่ดินของวัดช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมอาชีวศึกษา 
(ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้
ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ ดังนี้ 
 พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ. 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อารคารปฏิบัติการ 
 พ.ศ. 2539 เปิดรับนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบการ
เรียนปกติจ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาพณิชยการ 
 พ.ศ. 2540 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 พ.ศ. 2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก 1 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และเปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาการขาย 
 พ.ศ. 2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมดังนี้ 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเชื่อม และสาขาวิชา 
คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด 

http://www.pattayatech.ac.th/
mailto:chonburi05@vec.mail.go.th
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 พ.ศ. 2545 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
 พ.ศ. 2547 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
โรงแรมและการบริการ 
 พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน 
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมดังนี ้
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 
 พ.ศ. 2551 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 
 พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
 พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2556 

 
 

เครื่องหมายและความหมายวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ตราสัญลักษณ์สถาบัน ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองชั้น รอบเสมาธรรมจักร 
จารึกอักษร ทุ ส นิ ม มีข้อความด้านบนเป็นชื่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านล่างเขียนว่า PATTAYA 
TECHNICAL COLLEGE  
  ทุ ส นิ ม หมายความว่า อริยสัจ 4 สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
  1.  ทุ หมายความว่า ทุกข์ ความไม่สบายกายสบายใจ 
  2.  ส หมายความว่า สมุหทัย สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทะยานออก 
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  3.  นิ หมายความว่า นิโรธ ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความดิ้นรนทะยานออก 
  4.  ม หมายความว่า อริยมรรค 8 ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ ได้แก่ ความเห็นธรรม 
ความคิดชอบ วาจาชอบ กระท าชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตมั่นชอบ 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สีขาว – สีน้ าเงิน 

 
   
   
 
 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สุพรรณิการ์ ชื่อสามัญเรียก yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่นก าเนิด
ในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พ้ืนเมืองของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูกบริเวณ
พระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางภาคเหนือ เรียกว่า ฝ้ายค า น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปี
มาแล้ว เปลือกต้นน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็น
คลื่น ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งและบาน
พร้อมๆกัน ไม่มีกลิ่น ขณะออกดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อ
แห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีทั้งกลีบเดี่ยวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว 
เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี สุพรรณิการ์มีปลูกพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อ
ปี  พ.ศ. 2540 โดย ผู้อ านวยการนายบรรพต  ศิริ พัลลภ ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัย 
         วิสัยทัศน์ 
    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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         เอกลัษณ์ 
    ผลิตช่างเทคนิคและนักบริการวิชาชีพ 
        อัตลักษณ์ 
    มีจิตบริการ 
 

 รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอดีต-ปัจจุบัน 
  ล าดับ            ชื่อ-สกุล                                 ต าแหน่ง                    ปี พ.ศ. 
   1.  นายบรรพต    ศิริพัลลภ               ผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2536 - 2540 
   2.  นายวัลลภ                     สายพาณิชย์            ผู้อ านวยการ                        พ.ศ. 2540 - 2545 
   3.  นายสมคิด                      อ่วมเพ็ง                 ผู้อ านวยการ                        พ.ศ. 2546 - 2547 
   4.  นายวินิจ                        เพ็งประจักษ์           ผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2547 - 2550 
   5.  นายจิระ                      เฉลิมศักดิ์              ผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2550 - 2554 
   6.  นายปริวัฒน์                 ถานิสโร                 ผู้อ านวยการ                        พ.ศ. 2554 - 2558 
   7.  นายศักดิ์ชัย                    ธีระประทีป            ผู้อ านวยการ                        พ.ศ. 2558 - 2559 
   8.  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย      ตลุนจันทร์              ผู้อ านวยการ                       พ.ศ. 2559 - 2562 
   9.  ว่าที่พันตรี ดร.วานิช          สมชาติ                  ผู้อ านวยการ                     พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน 
  

รายนามรองผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน 
  ล าดับ              ชื่อ-สกุล                            ต าแหน่ง            ปี พ.ศ. 
   1.  นายประสิทธิ์                สุขพูนผล        รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2538 - 2540 
   2.  นายไพรัช                    วรรณศิริลักษณ์     รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2538 - 2540 
   3.  นายธนรัตน์                  ทองหยัด          รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2539 - 2556 
   4.  นายจินดา                    เปรมศร ี  รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2540 - 2554 
   5.  นายบุญเลิศ                  หมัดตะทวี          รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2540 - 2544 
   6.  นายสมบัติ                   อ่ าสาลิกา           รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2542 - 2555 
   7.  นายพรชัย                   ค่ายใส  รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2544 - 2550 
   8.  นายธวัชชัย                  มากมณี              รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2544 - 2547 
   9.  นางอารีย์                    พงษ์สมบูรณ์         รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2550 - 2552 
  10.  นายวิทยา                   อินสว่าง           รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2550 - 2561 
  11.  นางทองใบศรี               อินสว่าง             รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2552 - 2555 
  12.  นางนพพร                   สุรินทร์              รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2555 - 2559 
  13.  นายศิรเมศร์                พัชราอริยธรณ์      รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2556 - 2559 
  14.  นายนิทัศน์                  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2556 - 2559 
  15.  นายณรงค ์               สุขเจริญ           รองผู้อ านวยการ                         พ.ศ. 2559 - 2561 
  16.  นางสุจาริน                  แพงงา           รองผู้อ านวยการ               พ.ศ. 2561 - 2563 
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  17.  นายเรืองยศ                รัตนพงษ์           รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2561 - 2563 
  18.  นางเสาวลักษณ์            บุญบ ารุง           รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ 2560 -  ปัจจุบัน 
  19.  นายพงศ์สรณ์              บวรสุขวัฒน์          รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
  20.  นางนันทวัน                 เที่ยงธรรม           รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
  21.  นายบดีรัฎฐ์                 นิ่มเสนาะ           รองผู้อ านวยการ                                พ.ศ. 2563  
 

 
รายนามผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
   ล าดับ        ชื่อ-สกุล                         ต าแหน่ง                    ปี พ.ศ. 
   1.  ว่าที่พันตรีวานิช       สมชาติ  ผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน 
   2.  นางเสาวลักษณ์    บุญบ ารุง                  รองผู้อ านวยการ                       พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
   3.  นายพงศ์สรณ์          บวรสุขวัฒน์           รองผู้อ านวยการ                       พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
   4.  นางนันทวัน         เที่ยงธรรม  รองผู้อ านวยการ                      พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
   5.  นายบดีรฎัฐ์            นิ่มเสนาะ   รองผู้อ านวยการ                                 พ.ศ. 2563  
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 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

       แผนภูมโิครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ว่าที่พันตรีวานิช  สมชาต ิ

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายพงศ์สรณ์  บวรสขุวัฒน ์
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายบดีรัฎฐ์  นิ่มเสนาะ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายแผนวิชาการ 

นางนันทวัน  เที่ยงธรรม 

นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 
หน.งานความร่วมมือ 

นางสาวศศิธร อมรพันธ ์
หน.งานวิจยัพัฒนา นวัตกรรม 

นางสาวสมคิด หมั่นหาด ี
หน.งานประกันคุณภาพฯ 

 

นางประรินญา  ว่องไว 
หน.งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ 

นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ 
หน.งานประชาสัมพันธ ์

นายบอย โคตรภักด ี
หน.งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 

 
 นางสาวมณีรัตน์ บัวค า 

หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
 

นายวสันต ์ อารีย ์
หน.งานโครงการพิเศษ 

นายนที ลอยเมฆ 
หน.งานอาคารสถานที ่

นางอัญชลี บุญกอ่ 
หน.งานบุคลากร 

นายสง่า คูค า 
หน.งานทะเบียน 

นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ 
หน.งานพัสดุ 

นางวาสนา พานสวุรรณ 
หน.งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสมฤทัย บุญก่อ 
หน.งานบัญชี 

  นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง 
หน.งานการเงิน 

นางสาวกาญจนา อ่อนแสง 
หน.สวสัดกิารนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวสุชุญญญ์า นาชยัทอง 
หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 

นายจีราศักดิ ์วุฒิศิริพร 
หน.งานปกครอง 

นายชาตรี มว่งเขาแดง 
หน.งานกจิกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา 

นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์ 
หน.แผนกวิชาช่างยนต ์

นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน ์
หน.แผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 
นางอารีย์ เสียงเพราะ 

หน.แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 

นายสง่า คูค า 
หน. แผนกวิชาอิเล็กทรอฯ 

นางสุรีย์ แย้มสรวน 
หน.แผนกวิชาช่างเทคนิคฯ

อม 
นางสาวธนภรณ์ ศิราราช 
หน.แผนกวิชาการตลาด 

นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง 
หน.แผนกวิชาโลจิสติกส์ 

นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า 
หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฯ

พื้นฐาน 

นายจารึก จารุมิตร 
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

นายสง่า คูค า 
หน.แผนกวิชาเมคคาฯ 

นางสาวอรพินท ์อึ๊งเจริญ 
หน.แผนกวิชาการบัญช ี

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 
หน.แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

นางสาวกนกชญา ทองละมุล 
หน.แผนกวิชาการโรงแรมฯ 

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง 
หน.งานพัฒนาหลักสูตร 

นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง 
หน.แผนกวิชาสามัญ 

นางสาวเอ็นด ูมังกรแสงแกว้ 
หน. งานวัดและฯ
ประเมินผล 

นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง 
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาฯ
ภาคีภาค 

นางสาวอรพินท ์อึ๊งเจริญ 
หน.หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น 

นางสาวอรวรรณ เกตุโชต ิ
หน.งานวิทยบริการฯ 

นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์ 
หน.งานสื่อการเรียนการฯ 
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 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานอาคารสถานที ่

งานครูที่ปรึกษา 

งานประชาสัมพันธ ์

งานทะเบียน 

งานปกครอง 

งานแนะแนวและการจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

งานวัดและประเมินผล 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานสื่อการเรียนการสอน งานส่งเสริมผลิตผล 
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แผนภูมิบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
แผนภูมิบริหาร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 
  

นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวมณีรัตน์  บัวค า 
หัวหน้างานวางแผนงานและงบประมาณ 

นายบอย  โคตรภักดี 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางประรินญา  ว่องไว 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางสาวสมคิด  หม่ันหาดี 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ 

นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 
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 แผนภูมิบริหารฝ่ายบริหารทรัพยากร 
แผนภูมิบริหาร ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 
 
 
  

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางวาสนา  พานสุวรรณ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 
หัวหน้างานการเงิน 

 

นางอัญชลี  บุญก่อ 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 
หัวหน้างานบัญชี 

 

นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 
หัวหน้างานพัสดุ 

นายนที  ลอยเมฆ 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นายสง่า  คูค า 
หัวหน้างานทะเบียน 

นายณัฐพงษ์  ทรงอาจ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
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 แผนภูมิบริหารฝ่ายวิชาการ 
แผนภูมิบริหาร ฝ่ายวิชาการ 

 

  นางนันทวัน  เที่ยงธรรม 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวสัดิ ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 
นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 

นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะฯ 

 

นายจารึก  จารุมติร 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 
 

นายสง่า  คูค า 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

 
นายสง่า  คูค า 

หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
 

นางสาวสุรีย ์แย้มสรวน 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวฯ 

 

นางสาวอรพินท์ อ๊ึงเจริญ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี

 

นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช 
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

 

นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
นางสาวชญัญาณภ์ัช นาชยัทอง 
หัวหน้าแผนกวิชาธรุกิจค้าปลีก 

 
นางสาวกนกชญา ทองละมุล 
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

 
นายนที ลอยเมฆ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

นางสาวอรพินท์ อ๊ึงเจริญ 
หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้น 

 

นายปรปิูรต ิศรีรุ่งเรือง 
หัวหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์

 

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ จูปราง 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล 

 

นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 
นางสาวชญัญญาณ์ นาชัยทอง 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

นายศักดิ์ชัย ชมุไธสงค ์
หัวหน้างานสื่อการเรยีนการสอน 
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แผนภูมิบริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
แผนภูมิบริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

นายพงศ์สรณ์  บวรสุขวัฒน์ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร 
หัวหน้างานปกครอง 

นายวสันต์ อารีย ์
หัหน้างานโครงการพิเศษและบริการฯ 

นายสาวกาญจนา อ่อนแสง 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

นายชโลมพร แน่นหนา 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายชาตรี ม่วงเขาแดง 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 อภิชา  พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรีย น
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  พบว่า ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
คือ การวางแผนประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามล าดับ 

มูนา  จารง (2560) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์
เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารให้มีการบริการด้านวิชาการที่สามารถ
เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือผู้บริหารจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกค รอง
นักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน และริหารมีการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามล าดับ 
 นริศ  นอกตะแบก (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปีและ ครูที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน ระดับมาก ส่วนครูที่มีประสบการณ์ 
ในการท างาน น้อยกว่า 10 ปีมีส่วนร่วมด้านการบริหาร งานวิชาการอยู่ในระดับปานกลางโดยครูที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานวิชาการ มากที่สุด 
 กนกรัตน์  ท าจะดี (2560) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวม พบวา่ ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 4 ด้าน พบวา่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล พบวา่ ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับ  
 สุทธิศรี  ค ามะโน (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 4 มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนน
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เฉลี่ยการมีส่วนร่วมสูงสุดและรองลงมาคือด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 ธันชนก  บุตรศิริ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูใน
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครู ในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 2.1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปริญญาตรี-ป.บัณฑิต กับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้น
ไป โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู ในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์ (2561). ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านการวัดผลและประเมินผล 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีส่วนร่วมในการจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาและ  มีส่วนร่วมในการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน การเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนข้อทีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีส่วนร่วมใน
การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จ าแนกตามเพศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 
 ซอฟรอน  หะยีดอเลาะ (2562) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เอกชนศาสนาสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ก าหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด  และข้อที่น้อยที่สุดคือ จัดระบบการ
เทียบโอน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนๆตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดอย่างชัดเจน 



65 

 อัศวรินทร์  แก่นจันทร์ (2562) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมอยู่ ใน 
ระดับมาก คือ ด้าน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
หรือการ ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ  
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการแนะแนว 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ด้านการประสาน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
ด้านการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการ  
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การ ส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 พาตีฮะห์ เดเบาะ(2562)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมไม ่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 
 วัชราภรณ์  ค าหล้า (2563) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ได้ผลดังนี้  
 2.1) จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมโดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา เพ่ือให้ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความทางวิชาการเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ และ
ผู้บริหารได้มอบหมายงานให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการและให้รับผิดชอบงานด้านงานวิชาการใน
สถานศึกษาไม่ได้จ ากัดตามระดับวุฒิการศึกษา ท าให้พบว่าการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษาของ
ครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน เมื่อผู้วิจัยน าผลการศึกษาที่ได้มาเทียบเคียงกับงานวิจัยในต่างเขตพ้ืนที่พบว่าใกล้เคียงกับ
งานศึกษาของธัญชนก บุตรศิริ เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยาย
โอกาส อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่าง 
 ธันชนก บุตรศิริ (2560) จ าแนกตาม ประสบการณ์ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมุติ
ฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 และผู้บริหารในสถานศึกษา ได้
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการท างานในโรงเรียนไม่ได้จ ากัดประสบการณ์ เช่นการ
มอบหมายงานในสถานศึกษา และประสบการณ์การท างานไม่สามารถบ่งชี้ความรู้ความสามารถในการท างาน   
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    2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
   Mattox (1987) ได้ศึกษาถึงความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในรัฐอิลลิลนอยน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความต้องการที่อยู่ในระดับมาก คือความต้องการจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศ การประเมินผล และต้องการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาหลักสูตร 
     Duke (1992) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะต้อง
แสดงบทบาทหน้าที่เน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การบริหารงานวิชาการเรื่องทักษะการอ่านโดยมรโปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางภาษา การจัดโครงสร้างสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนและวันหยุดการบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งด้านระเบียบวินัยของนักเรียน การบริหารงานบุคคลโดยก าหนดให้ครูพัฒนา แก้ไขการสอนตามความ
ต้องการของนักเรียนภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นระบบ 
    UNESCO (1992) วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ได้สรุปปัญหาการใช้
หลักสูตรของประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศศรีลังกา พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตรเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดเอกสารหลักสูตร
ของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ต าราเรียนไม่
ทันสมัย ขาดแคลนหนังสือ ใช้อ่านประกอบ ประการสุดท้ายคือ ศูนย์พัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการน า
หลักสูตรไปใช้ 
   Brophy (2006) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเมืองฮาร์ท
ฟอท ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งนี้ เพราะครูมีงานในหน้าที่หลาย
อย่างนอกเหนือจากการสอน มีเวลาที่จะเตรียมท าสื่อน้อย และไม่มีความช านาญเรื่องจัดหาสื่อจากคอมพิวเตอร์ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญ ถือว่าเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องวางแผนการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และได้
ผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกัน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพ่ือน าผลการวิจัยไป
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครวูิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี จ านวนทั้งสิ้น 86 คน (จากข้อมูลสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 2564) ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 

 ตารางท่ี 3.1 จ านวนครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (จากข้อมูลสถานศึกษา 2564) 
 

ประเภทวิชา/แผนกวิชา จ านวน (คน) 
ครูประเภทวิชาอุตสาหกรรม 47 
ครูประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 
ครูประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 16 
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 

รวม 86 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบก าหนดตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ประเภทวิชา/แผนกวิชา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Ratting scale) 5 ระดับ มีข้อค าถามทั้งสิ้น จ านวน 60 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาจากการรวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) โดยมีทั้งหมด 9 ด้าน 
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  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 8 ข้อ 
  2. ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 11 ข้อ 
  3. ด้านการวัดผล และประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 11 ข้อ 
  4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จ านวน 6 ข้อ 
  5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จ านวน 6 ข้อ 
  6. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 5 ข้อ 
  7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จ านวน 5 ข้อ 
  8. ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
  9. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ านวน 3 ข้อ 
 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ล้วน สายยศ 
(2543) เป็นขั้นน้ าหนัก 5 4 3 2 1 ตามล าดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
  5 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ก าหนดเป็นช่วง
คะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 
     4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
     3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก 
     2.51-3.50           หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง 
     1.51-2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อย 
     1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

 
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

3.3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
  1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎี หลักการ ขอบข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครู ภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม 
  2) สร้างแบบสอบถามตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมข้อมูล โดยใช้เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิยามศัพท์เป็นกรอบก าหนด 
  3) สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ในงานวิจัยให้ครอบคลุมตามตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย  จ านวน 67 ข้อ  น าไปใช้จริง จ านวน 60 ข้อ 
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 3.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 การหาคุณภาพแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แยกออกเป็นการหาความเที่ยงตรง การทดสอบ
หาค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อม่ัน 
  1)  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
(Index of item objective congruence: IOC) เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแบบสอบถาม พร้อมข้อเสนอแนะ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
   1. นางคนึงลักขณ์   แสงประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   2. นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร        ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
   3. นางสาวระวีวรรณ  วุฒิยศ       ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 
       4. นายประสงค์  หอมจันทร       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  
    5. นางเสาวลักษณ์  บุญบ ารุง        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  2) น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปมาใช้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543) และมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

                        
x

IO C  =  
n

  

   เมื่อ IOC   คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
       (Index of item – objective congruence) 
   x       คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     n          คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยก าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น +1 ,0 และ -1 ดังนี้ 
  + 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
       0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
              -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง  
 พร้อมทั้งน าแบบทดสอบมาเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยปรับปรุงความสอดคล้อง และเหมาะสมกับเวลาในการท าแบบทดสอบโดยคัดเลือกข้อมูลที่สูง
กว่า 0.5 

ผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่วัดเป็นรายข้อ  (IOC)  ได้ค่า
ความสอดคล้องตั้งแต่  0.60  ถึง  1.00  ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข 
  3) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (โดยการใช้บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดชลบุรี) จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้ศึกษาได้ค านวณหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ  ตามวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (Item total Correlation)  และ
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คัดเลือกไว้เฉพาะข้อที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ในกรณีทางเดียว  จากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (  -Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามพบว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 
.86 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ .34 ถึง .65 
 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เนื่องจากผู้ศึกษาท าหน้าที่เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา การรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 3.4.1 ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3.4.2 ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 3.4.3 ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รวมจ านวน 86 ชุด 
 3.4.4 น าแบบสอบถามที่เก็บคืนมาด าเนินการจัดท ากระท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 
 
 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้
เกณฑ์ระดับแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน โดยการใช้ t – test (Independent samples)  

 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มีประสบการณ์
ในการท างานแตกต่างกันและที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันโดยการใช้ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ( One way ANOVA : F test)  
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
โปรแกรม SPSS for windows (Startistical Package for the Social Science for Window) และ
โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (ปกรณ์ ประจัญบาน. 2557) และประยุกต์ใช้สถิติดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ (percentage) 
  สูตรค่าร้อยละ 

           
F x1 0 0

P =
n

 

    เมื่อ  P  แทน  ค่าร้อยละ 
          F   แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้ค่าเป็นค่าร้อยละ 
          n  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 3.6.2 การวิเคราะห์ระดับเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ใช้การหาค่าเฉลี่ย () และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () และแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 
   
สูตรค่าเฉลี่ย 

    =
x

N


  

      เมื่อ   แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากร 
   x  แทน ผลรวมของข้อมูลในกลุ่มประชากร 

   N แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มประชากร 
 
  สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    

    = 
 μx -

N


 

  เมื่อ  
    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 
   X แทน ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือ ค่าจุดกลางชั้นของแต่ละชั้น 
    แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากร 
   N แทน จ านวนข้อมูลของกลุ่มประชากร 
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 3.6.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยการใช้ t – test (Independent samples)  

   2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่มี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันและที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาแตกต่างกันโดยการ ใช้ และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ( One way ANOVA : F test)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้การน าเสนอเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  N  แทน   จ านวนประชากร 
    แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 
                      แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                     ̅   แทน   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                    S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                     t    แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t – distribution) 
                 F    แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 
           Df   แทน   ชั้นแห่งความอิสระ (Degrees Freedom) 
                    SS   แทน    ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนก าลังสอง (Sum of Square) 
           MS  แทน    ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนก าลังสอง (Mean of Square) 
                    P     แทน    ค่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานตามระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 
(Significance) 
              *     แทน    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
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ตอนที่ 5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน  
          โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 44 51.16 
หญิง 42 48.84 
รวม 86 100 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่าเป็น 
เพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 และเป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน  
                    โดยจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

19 
27 
27 
13 

22.08 
31.40 
31.40  
15.14 

รวม 86 100 
 

 จากข้อมูลตารางที่ 4.2 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า  
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี และ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวนเท่ากัน คือ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 
รองลงมาช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปีขึ้นไปจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 ตามล าดับ 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน  
         โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

74 
12 
- 

86.04 
13.96 

- 
รวม 86 100 
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 จากข้อมูลตารางที่ 4.3 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 รองลงมาการศึกษาปริญญาโท จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.96 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน โดยจ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน 
 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 
6 - 10 ปี 

11 – 15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

15 
28 
35 
8 

17.44 
32.50 
40.70 
9.30 

รวม 86 100 
  

 จากข้อมูลตารางที่ 4.4 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า  
กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมา กลุ่มประสบการณ์
ท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 กลุ่มประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 16 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.30 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน โดยจ าแนก       
ตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 
 

ประเภทวิชา/แผนกวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

47 
16 
7 
 

16 

54.65 
18.60 
8.13 

 
18.60 

รวม 86 100 
  

 จากข้อมูลตารางที่ 4.5 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมด 86 คน โดยพบว่า  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่  
2 ประเภททวิชาและแผนกวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จ านวน  
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16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ านวน 7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.13 ตามล าดับ

ตอนที ่2 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  
ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 3.36 0.82 ปานกลาง 
2. การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียน 3.69 0.69 มาก 
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3.60 0.87 มาก 
4. มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 3.40 0.89 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน 3.35 0.89 ปานกลาง 
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 3.53 0.87 มาก 
7. มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.27 1.01 ปานกลาง 
8. มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 3.40 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.34 ปานกลาง 
ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)    

ด้านการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน 4.78 0.45 มากที่สุด 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอน 4.49 0.57 มาก 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

3.64 0.92 มาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัย
ของผู้เรียน 

3.84 0.91 มาก 

5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

3.44 0.90 ปานกลาง 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.69 0.82 มาก 
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 3.63 0.67 มาก 
8. มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.59 0.60 มาก 
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3.73 0.86 มาก 

10. มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอน 4.06 0.85 มาก 
11. ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน 3.69 0.73 มาก 



82 
 
 

 
 
 

รวม 3.87 0.27 มาก 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา 

4.03 0.77 มาก 

2. มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียน 3.95 0.81 มาก 
3. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 4.78 0.41 มากที่สุด 
4. มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 4.71 0.45 มากที่สุด 
5. มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 3.67 0.72 มาก 
6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 3.69 0.69 มาก 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.57 0.58 มากที่สุด 

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)    

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

8. มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย 4.08 0.70 มาก 
ตารางที่     
9. มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน 3.43 0.66 ปานกลาง 
10. มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.64 0.57 มาก 

11. มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

3.64 0.65 มาก 

รวม 4.01 0.21 มาก 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 3.52 0.90 มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 3.00 0.90 ปานกลาง 
3. จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 4.09 0.73 มาก 
4. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.26 0.78 ปานกลาง 
5. น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 3.49 0.77 ปานกลาง 
6. มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 

3.37 0.65 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.46 ปานกลาง 
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ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4.77 0.43 มากที่สุด 
2. มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.10 0.56 มาก 
3. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.74 0.69 มาก 

4. แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

3.78 0.56 มาก 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

5. มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.15 0.56 ปานกลาง 

6. มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัย 3.17 0.67 ปานกลาง 
รวม 3.79 0.22 มาก 

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน 4.03 0.66 มาก 
2. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

4.05 0.70 มาก 

3. การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.86 0.64 มาก 

4. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอน 

3.44 0.78 ปานกลาง 

5. มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 3.48 0.60 ปานกลาง 
รวม 3.77 0.35 มาก 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1. ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.63 0.65 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 

3.99 0.68 มาก 

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.42 0.73 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพใน 3.74 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

        จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพบว่า โดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 3.71,  = 0.14)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.01,  = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก(̅ = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก (̅ = 3.78,  = 0.22 ) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  

สถานศึกษา 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

3.64 0.57 มาก 

รวม 3.68 0.32 มาก 

ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  แปลผล 
1. มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน 3.05 0.61 ปานกลาง 
2. มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

3.26 0.49 ปานกลาง 

3. เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 3.59 0.60 มาก 
4. ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 3.90 0.58 มาก 
5. ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน 4.03 0.80 มาก 

รวม 3.56 0.28 มาก 

ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  แปลผล 
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน 

3.15 1.08 ปานกลาง 

2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 3.12 1.31 ปานกลาง 
3. มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 3.50 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.04 ปานกลาง 
รวมทุกด้าน 3.71 0.14 มาก 
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ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง  
 (= 3.26, = 1.04)  
        เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ข้อได้แก่ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.45) และปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  = 0.41) รองลงมาคือ  
มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (( = 4.77,  = 0.41) มีการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  0.43) มีการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  = 0.45) และเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (  ( = 4.57,  
 = 0.58) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.90)  

 

ตาราง 4.7 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
     โดยรวมทุกด้าน 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.71,  = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.01,   = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,  = 0.22) ตามล าดับ  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วน

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับการมีส่วนร่วม 
  แปลผล 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.45 0.34 ปานกลาง 
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       3.87 0.27 มาก 
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   4.01 0.21 มาก 
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.45 0.46 ปานกลาง 
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   3.79 0.22 มาก 

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 3.77 0.35 มาก 
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.68 0.32 มาก 
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 3.56 0.28 มาก 
9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน  
3.26 1.04 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.71 0.14 มาก 
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ร่วมน้อยที่สุด ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 3.26,  = 1.04) 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางที่  4.8 ผลการศึ กษาระดั บ การมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการบริ ห า รง านวิ ช าการ 
            ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยจ าแนกตาม  
                      ระดับการศึกษา 

 

         จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ( = 3.40,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
ได้แก่ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
( = 3.66,  = 0.84) รองลงมา ได้แก่ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการ
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.58,  = 0.70) มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 มีความเข้า ใจในการจัดท าหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
3.22 0.76 ปานกลาง 4.25 0.62 มาก 

2 การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

3.58 0.70 มาก 4.33 0.65 มาก 

3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

3.66 0.84 มาก 3.25 0.97 ปานกลาง 

4 มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

3.39 0.86 มาก 3.42 0.79 ปานกลาง 

5 มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตร
ก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

3.30 0.93 ปานกลาง 3.67 0.49 มาก 

6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

3.43 0.82 ปานกลาง 4.17 0.93 มาก 

7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.12 0.92 ปานกลาง 4.17 1.11 มาก 

8 มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน
อย่างต่อเนื่อง 

3.51 0.91 มาก 2.67 0.99 ปานกลาง 

โดยรวม 3.40 0.33 ปานกลาง 3.73 0.25 มาก 
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อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.43, = 0.82) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ  
มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.12,  
= 0.92) 

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ( = 3.73, = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้ เรียน อยู่ ในระดับมาก  
( = 4.33,  = 0.65) รองลงมาคือ มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.25,  = 0.62) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.17,  = 0.93) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ม า ก  
( ̅ = 4.17,  = 1.11)  และมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ  
มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.67,  = 0.99)  
ตารางที่  4.9  ผลการศึ กษา ระดั บการมี ส่ ว นร่ ว ม ในการบริ หา ร งานวิ ช าการ 
             ของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจ าแนก
    ตามระดับการศึกษา 

 

 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา

ในแต่ละภาคเรียน 
4.76 0.46 มากที่สุด 4.92 0.29 มากที่สุด 

2 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุก
ครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอน 

4.41 0.57 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

3.64 0.90 มาก 3.67 1.07 มาก 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียน 

3.86 0.88 มาก 3.67 1.07 มาก 

5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3.49 0.88 ปานกลาง 3.17 1.07 ปานกลาง 

6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 3.74 0.81 มาก 3.33 0.79 ปานกลาง 



88 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.86, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( = 4.76,  = 0.63) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้
ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.41,  = 0.57) มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลปรับปรุง
และพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.82) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.88) ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,  = 0.88)  

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.87,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด  
( = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.92,  = 0.29) มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.90)  และมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.83,  = 0.57) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วน

เรียนการสอน 
7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี

ระบบ 
3.65 0.62 มาก 3.50 0.90 ปานกลาง 

8 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.55 0.60 มาก 3.83 0.58 มาก 

9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ 
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

3.76 0.85 มาก 3.58 0.90 มาก 

10 มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน 

4.00 0.82 มาก 4.42 0.90 มาก 

11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ของผู้เรียน 

3.70 0.75 มาก 3.58 0.67 มาก 

รวม 3.86 0.26 มาก 3.87 0.33 มาก 
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ร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (= 3.17,  = 1.07)   
 

ตารางที่  4.10  ผลการศึกษาระดับการมีส่ วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของ 
              ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
              โดยแยกจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 
 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและ

ประเมินผลกับผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนทราบ
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่ละ
รายวิชา 

4.05 0.77 มาก 3.92 0.79 มาก 

2 มีการก าหนดระยะ เวลา ในการวั ดและ
ประเมินผลการเรียน 

3.99 0.81 มาก 3.75 0.75 มาก 

3 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล 

4.78 0.41 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 

4 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 4.72 0.45 มากที่สุด 4.67 0.49 มากที่สุด 
5 มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 3.69 0.70 มาก 3.58 0.90 มาก 

 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 3.73 0.69 มาก 3.42 0.67 ปานกลาง 
7 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
4.62 0.57 มากที่สุด 4.25 0.62 มาก 

8 มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย 4.01 0.71 มาก 4.50 0.52 มาก 
9 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอน

ผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน 
3.53 0.60 มาก 2.83 0.72 ปานกลาง 

10 มี ก า ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.66 0.58 มาก 3.50 0.52 มาก 

11 มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผล 

3.65 0.62 มาก 3.58 0.79 มาก 

โดยรวม 4.03 0.20 มาก 3.87 0.33 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยจ าแนกตาม 
ระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 4.03, = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78,  
= 0.41) รองลงมาคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72,  
= 0.45) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.62,  = 0.57) และมีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก 
 ( = 4.01,  = 0.71) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 3.53,  = 0.60)  

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.87,  = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  
= 0.45) รองลงมาคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, 
= 0.49) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.52)   
และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก  
( = 4.25,  = 0.62) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
การเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.83,  = 0.72)  

 

ตารางที่  4.11  ผลการศึกษาระดับการมีส่ วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของ 
          ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจ าแนก ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยแยกตาม 
          ระดับการศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้น

เรียน 
3.31 0.76 ปานกลาง 4.83 0.89 มากที่สุด 

2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2.73 0.63 ปานกลาง 4.67 0.49 มากที่สุด 

3 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 3.97 0.68 มาก 4.83 0.58 มากที่สุด 
4 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
3.15 0.75 ปานกลาง 3.92 0.67 มาก 
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5 น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

3.34 0.69 ปานกลาง 4.42 0.67 มาก 

6 มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

3.43 0.62 ปานกลาง 3.00 0.73 มาก 

โดยรวม 3.32 0.33 ปานกลาง 4.28 0.23 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยจ าแนกตาม ระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
(= 3.32, = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.97,  = 0.68) รองลงมาได้แก่มีการน า
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.43, = 0.62) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.34,  = 0.69) และมีให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.31, = 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.73,  = 0.63)  

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 4.28, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ 2ข้อได้แก่ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, 
  = 0.89) จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83,  = 0.58) 
รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67,  
 = 0.49)  และน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
( = 4.42,  = 0.67) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
( = 3.92,  = 0.67) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือมีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก( = 3.00 ,  
 = 0.73)   

 

ตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาจ าแนก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยแยกตาม ระดับ
การศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4.76 0.43 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 
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2 มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.16 0.55 มาก 3.75 0.62 มาก 
3 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.76 0.71 มาก 3.67 0.65 มาก 

4 แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

3.74 0.60 มาก 4.00 0.00 มาก 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.79, = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, = 0.43) 
รองลงมาคือ มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, = 0.55) น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.76, = 0.71) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.60) ตามล าดับ ส่วน
ข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14, = 0.58) 

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.73, = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, = 0.38) 
รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.00, = 0.00)  และมีการจัดท าสื่อตรง

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
5 
 
 

มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.14 0.58 ปานกลาง 3.25 0.45 ปานกลาง 

6 มีการเผยแพร่สื่ อการเรียนการสอนทาง 
website ของวิทยาลัย 

3.22 0.70 ปานกลาง 2.92 0.29 ปานกลาง 

โดยรวม 3.79 0.22 มาก 3.73 0.17 มาก 
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กับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก( = 3.75, = 0.62) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67, = 0.65) ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.92, = 0.29) 

 

ตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูวิทยาลัยเทคนิค  
        พัทยาจ าแนก ด้านการนิเทศการเรียนการสอน  โดยแยกตาม ระดับการศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน 3.97 0.66 มาก 4.42 0.52 มาก 
2 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
3.99 0.71 มาก 4.42 0.52 มาก 

3 การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.86 0.62 มาก 3.83 0.72 มาก 

4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือ
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน 

3.36 0.75 มาก 3.92 0.79 มาก 

5 มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.42 0.57 มาก 3.83 0.72 มาก 

โดยรวม 3.72 0.33 มาก 4.08 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.72, = 0.33) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
( = 3.99, = 0.71) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ
มาก( = 3.97, = 0.71) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.62) มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.42, = 0.57) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.36, = 0.75)  

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08,  
= 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 2 ข้อคือ  
ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = 0.52) มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  
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= 0.52) รองลงมาได้แก่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, = 0.79) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
มี 2ข้อคือ การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.83, = 0.72) มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก (= 3.83, = 0.72)   
 

ตารางที่  4.14 ตารางผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
  ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจ าแนก ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยแยกตาม 
           ระดับการศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.50 0.56 ปานกลาง 4.42 0.67 มาก 

2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการ
ด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

3.89 0.65 มาก 4.58 0.51 มากที่สุด 

3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.27 0.64 ปานกลาง 4.33 0.49 มาก 

4 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท า
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

3.72 0.60 มาก 3.92 0.52 มาก 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

3.68 0.58 มาก 3.42 0.26 ปานกลาง 

โดยรวม 3.61 0.26 มาก 4.13 0.26 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.61, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( = 3.89, = 0.65) รองลงมาได้แก่มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท า
การประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.72, = 0.60) มีการน าผลการประกัน
คุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.68,  
= 0.57) ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง 
( = 3.50, = 0.56) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27, = 0.64)  
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การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 4.13, = 0.26) โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการ
ด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58,  
= 0.51) รองลงมา ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.42, = 0.67) มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, = 0.49) มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท าการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, = 0.52) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.42, = 0.26)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4 .15  ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของ 
            ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจ าแนก ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยแยกตาม
            ระดับการศึกษา 
 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของ

ชุมชน 
3.05 0.61 ปานกลาง 3.00 0.60 ปานกลาง 

2 มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3.24 0.49 ปานกลาง 3.33 0.49 ปานกลาง 

3 เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษา 

3.51 0.56 มาก 4.08 0.66 มาก 

4 ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 

3.86 0.60 มาก 4.08 0.28 มาก 

5 ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริม
ความรู้ให้ชุมชน 

4.19 0.63 มาก 3.08 0.99 ปานกลาง 

โดยรวม 3.57 0.28 มาก 3.51 0.27 มาก 
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         จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยจ าแนกตาม 
ระดับการศึกษา  พบว่า 
         การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.57,,  = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ให้เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19,  
 = 0.63) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.86, = 0.60) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.51, = 0.56) มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24, = 0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.05,  
 = 0.61)  
         การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.51, = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
มี2ข้อได้แก่ เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ ในระดับมาก  
( = 4.08,  = 0.66)ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.08, = 0.28)  รองลงมา มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33, = 0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  
 = 0.60) 

 

ตารางที่  4 .16 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
            ครู วิทยาลัยเทคนิค พัทยาจ าแนก ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
            วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดยแยกตาม ระดับการศึกษา 
 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1 มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความ

ร่ ว มมื อ ใ นก า ร พัฒนา ง านวิ ช า ก า รกั บ
สถานศึกษาอ่ืน 

3.15 1.14 ปานกลาง 3.17 0.58 ปานกลาง 

2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

3.15 1.41 ปานกลาง 2.92 0.29 ปานกลาง 

3 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา
อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

3.55 1.38 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง 

โดยรวม 3.28 1.11 ปานกลาง 3.08 0.32 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดย
จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 3.28, = 1.11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่
ในระดับมาก ( = 3.55,  = 1.38) รองลงมามี2ข้อได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงาน
ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.15,  
 = 1.14) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.15,  = 1.14)  ตามล าดับ  

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.08,  = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
 2 ข้อคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17,  = 0.58) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17,, = 0.72)  รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.92,  
 = 0.29) ตามล าดับ  
 

ตาราง 4.17 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
                โดยรวมทุกด้าน แยกตามระดับการศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

  แปลผล   แปลผล 
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.40 0.33 ปานกลาง 3.73 0.25 มาก 
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.86 0.26 มาก 3.87 0.33 มาก 
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน 
4.03 0.20 มาก 3.87 0.20 มาก 

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.32 0.33 ปานกลาง 4.28 0.23 มาก 
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
3.79 0.22 มาก 3.73 0.17 มาก 

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 3.72 0.33 มาก 4.08 0.30 มาก 
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.61 0.26 มาก 4.13 0.26 มาก 
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 3.57 0.28 มาก 3.51 0.27 มาก 
9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
3.28 1.11 มาก 3.08 0.32 มาก 
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จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดย
จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.69, = 1.13) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = ) 
รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.26)  
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.79, = 0.22) 
ด้านการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานมาก ( = 3.72,  = 0.33)  ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32,  = 0.33) 

การศึกษาระดับปริญญาโท ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.85,  = 0.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.28,  = 0.23) รองลงมาได้แก่  
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.26) ด้านการนิเทศการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.08,  = 0.30) ด้านการนิเทศการเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
มาก (= 3.87,  = 0.33) และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับ
ปานมาก ( = 3.87,  = 0.20)  ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.08,  = 0.32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4.18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ 
    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยจ าแนก ระดับการศึกษา 

 โดยรวม 3.69 0.13 มาก 3.85 0.07 มาก 
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หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ระดับ

การศึกษา 
N   t-test P 

1 ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

ปริญญาตรี 74 3.40 0.33 
3.45* .001 

ปริญญาโท 12 3.73 0.25 
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 
ปริญญาตรี 74 3.86 0.26 

0.120 .905 
ปริญญาโท 12 3.87 0.33 

3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 

ปริญญาตรี 74 4.03 0.20 
2.428* .017 

ปริญญาโท 12 3.87 0.20 
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี 74 3.32 0.33 

9.421* .000 
ปริญญาโท 12 4.28 0.23 

5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ปริญญาตรี 74 3.79 0.22 
0.874 0.385 

ปริญญาโท 12 3.73 0.17 
6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ปริญญาตรี 74 3.72 0.33 

3.539* .001 
ปริญญาโท 12 4.08 0.30 

7 ด้ า นกา ร พัฒนาร ะบบประกั น
คุณภาพ 

ปริญญาตรี 74 3.61 0.26 
6.430* .000 

ปริญญาโท 12 4.13 0.26 
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน ปริญญาตรี 74 3.57 0.28 

0.653 .523 
ปริญญาโท 12 3.51 0.27 

9 ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

ปริญญาตรี 74 3.28 1.11 
0.616 .540 

ปริญญาโท 12 3.08 0.32 

โดยรวม 
ปริญญาตรี 74 3.69 0.13 

4.251* .000 
ปริญญาโท 12 3.85 0.07 
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 
         ตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของครู วิทยาลยัเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 

ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 2.80 0.56 ปานกลาง 3.18 0.82 ปานกลาง 3.57 0.77 มาก 4.12 0.64 มาก 
2 การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียน 
3.73 0.60 มาก 3.32 0.61 ปานกลาง 3.80 0.75 มาก 4.38 0.74 มาก 

3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.27 0.96 มาก 3.75 0.80 มาก 3.63 0.91 มาก 3.00 0.92 ปานกลาง 

4 มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในท้องถิ่น 

3.33 0.72 ปานกลาง 3.39 0.83 ปานกลาง 3.34 0.93 ปานกลาง 3.75 0.70 มาก 

5 มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้
ในการเรียนการสอน 

3.67 0.98 มาก 3.46 1.03 ปานกลาง 3.06 0.72 ปานกลาง 3.62 0.51 มาก 

6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 3.73 0.59 มาก 3.21 0.83 ปานกลาง 3.49 0.85 ปานกลาง 4.50 0.75 มาก 
7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
2.80 0.86 ปานกลาง 3.54 0.79 มาก 2.97 1.04 ปานกลาง 4.50 0.53 มาก 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
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 จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร  
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
  ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.36, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี2ข้อคือ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียน อ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 3.73,  
 = 0.60) และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 3.73,  = 0.59) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของ
หลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.98) ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.60,  = 0.82) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33,  = 0.72) ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดมี2ข้อคือ มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.80  = 0.56) และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.80,  = 0.86)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45,  = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ  มี ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า อ่ื น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( = 3.79,  = 0.79) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, 
  = 0.80) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.79) มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46,  = 1.03) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.18,  = 0.82)  

ที ่   แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
8 มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 3.27 0.96 ปานกลาง 3.79 0.79 มาก 3.23 1.03 ปานกลาง 3.00 0.92 ปานกลาง 

โดยรวม 3.36 0.26 ปานกลาง 3.45 0.32 ปานกลาง 3.38 0.35 ปานกลาง 3.85 0.18 มาก 
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ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38, = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.80,  
 = 0.75) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก ( = 3.63,  = 0.91) มีความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.77) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,  
 = 0.85) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.97,  = 1.04)  

ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี 2 ข้อคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.75) และมีส่วน
ร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.53 รองลงมาคือ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ( = 3.75,  = 0.74) มี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.51)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
มี 2 ข้อคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.92) และมีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.92)  

ตารางที่  4.20 ผลการศึ กษา ระดับการมี ส่ วน ร่ ว ม ในการบริ ห าร งานวิ ช าการของครู วิ ทย าลั ย เทคนิ ค พัทย า  ด้ านการ พัฒนาการจั ดการ เ รี ย นการสอน  
 โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน   

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละ
ภาคเรียน 

4.93 0.26 มากที่สุด 4.82 0.39 มากที่สุด 4.63 0.54 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

2 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อน 4.40 0.50 มาก 4.18 0.54 มาก 4.66 0.53 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 

น าไปใช้ในการสอน 
3 การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความ

ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
3.60 0.73 มาก 4.04 0.79 มาก 3.29 0.95 ปานกลาง 3.75 0.70 มาก 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
ของรายวิชาและวัยของผู้เรียน 

3.60 0.50 มาก 4.43 0.74 มาก 3.46 0.91 ปานกลาง 3.62 0.74 มาก 

5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

4.00 0.66 มาก 3.32 0.72 ปานกลาง 3.31 1.02 ปานกลาง 3.38 1.06 ปานกลาง 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.66 มาก 4.00 0.81 มาก 3.34 0.72 ปานกลาง 3.50 0.92 ปานกลาง 
7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 3.33 0.62 ปานกลาง 3.86 0.52 มาก 3.66 0.72 มาก 3.25 0.70 ปานกลาง 
8 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
3.47 0.52 ปานกลาง 3.57 0.63 มาก 3.60 0.60 มาก 4.25 0.46 มาก 

9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

3.53 0.64 มาก 4.04 0.99 มาก 3.54 0.74 มาก 4.00 0.75 มาก 

10 มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและ 4.07 0.96 มาก 4.21 0.78 มาก 3.77 0.80 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.20 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97,  = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่า เฉลี่ ยของระดับการมีส่วนร่ วมมากที่สุ ดมี2ข้อคือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน อยู่ ในระดับมากที่ สุด 
 ( = 4.93, = 0.26) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ ในระดับมาก ( = 4.40,  = 0.50) 
 มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.07,  = 0.80) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.07,  = 0.80) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  
( = 4.00,  = 0.66) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.66) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33,  = 0.62)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02,  = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉลี่ ย ขอ ง ระดั บก า รมี ส่ ว น ร่ ว มม ากที่ สุ ดคื อ  มี ก า รจั ดท า แผนกา รจั ด กา ร เ รี ย นรู้ ทุ ก ร า ย วิ ช า ในแต่ ล ะภาค เ รี ย น อยู่ ใ น ร ะดั บม าก ที่ สุ ด  
( = 4.82,  = 0.39) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,  
 = 0.73) มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.21,  = 0.78) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,  = 0.99) ) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.32,  = 0.72)  

พัฒนาการสอน 
11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน 4.07 0.80 มาก 3.68 0.54 มาก 3.51 0.81 มาก 3.75 0.70 มาก 

โดยรวม 3.97 0.20 มาก 4.02 0.17 มาก 3.70 0.29 มาก 4.01 0.19 มาก 
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 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่า เฉลี่ ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มี แผนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการตรวจสอบทุกครั้ งก่อนน าไปใช้ ในการสอน อยู่ ในระดับมากที่สุด  
( = 4.66,  = 0.53)) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  
( = 4.63,  = 0.54) มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.77,  = 0.80)) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.66, = 0.72) ) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29,  = 0.95)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่ า เฉลี่ ยของระดับการมีส่ วนร่ วมมากที่ สุ ดมี2ข้อคือ  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
(= 5.00,  = 0.00) และแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ มี
การจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.46) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก 
 ( = 4.00,  = 0.75)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25,  
 = 0.70)  
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ตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยแยกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน 

 

 

ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับ
ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
ของแต่ละรายวิชา 

4.27 0.70 มาก 4.11 0.78 มาก 3.74 0.65 มาก 3.75 0.88 มาก 

2 มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียน 4.27 0.70 มาก 4.29 0.71 มาก 3.57 0.81 มาก 3.88 0.64 มาก 
3 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 4.47 0.64 มาก 4.79 0.41 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 
4 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 4.80 0.41 มากที่สุด 4.71 0.46 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 4.62 0.51 มากที่สุด 
5 มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 3.60 0.63 มาก 3.82 0.81 มาก 3.60 0.65 มาก 3.62 0.91 มาก 
6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 4.20 0.86 มาก 3.75 0.51 มาก 3.54 0.65 มาก 3.13 0.35 มาก 
7 เครื่องมือที่ ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
4.27 0.80 มากที่สุด 4.64 0.48 มากที่สุด 4.46 0.70 มาก 4.50 0.53 มาก 

8 มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย 3.60 0.63 มาก 4.18 0.61 มาก 4.14 0.77 มาก 4.38 0.51 มาก 
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 จากตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.41) รองลงมาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.47,  = 0.64) มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์
ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70) มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก  
( = 4.27, = 0.70)เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.20,  = 0.86) ) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการ
เรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27,  = 0.45)  

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

9 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการ
เรียนจากสถาบันอ่ืน 

3.27 0.45 ปานกลาง 3.50 0.57 ปานกลาง 3.63 0.69 มาก 2.62 0.51 ปานกลาง 

10 มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.67 0.61 มาก 3.61 0.62 มาก 3.66 0.53 มาก 3.62 0.51 มาก 

11 มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

3.80 0.86 มาก 3.71 0.53 มาก 3.51 0.65 มาก 3.62 0.51 มาก 

โดยรวม 4.12 0.16 มาก 4.10 0.18 มาก 3.94 0.19 มาก 3.86 0.22 มาก 
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 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ป ีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79,  = 0.41) รองลงมาคือ  
มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  = 0.46) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.48)  มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.71) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50,  = 0.57)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.40) รองลงมาคือ 
 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69,  = 0.47) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
อยู่ในระดับมาก ( = 4.46,  = 0.70)  มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.14,  = 0.77) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลอยู่ในระดับมาก (= 3.51,,  = 0.65)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.8,  = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.42) รองลงมาคือ 
 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.71,  = 0.46) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ( = 4.50, = 0.53)  มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.51) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ 
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.62, S.D. = 0.51)  

 

ตารางที่ 4.22 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
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 จากตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.10,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.60,  = 0.63) มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.20,  = 0.41) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( 
= 3.00, 
  = 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.40,  = 0.51)  

ที ่   แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 2.40 0.51 ปานกลาง 3.75 0.71 ปานกลาง 3.54 0.74 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 
2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 2.60 0.63 ปานกลาง 2.71 0.65 ปานกลาง 3.00 0.80 ปานกลาง 4.75 0.46 มากที่สุด 
3 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 3.80 0.68 มาก 4.29 0.76 มาก 3.86 0.60 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
3.60 0.63 มาก 3.14 0.80 ปานกลาง 3.06 0.72 ปานกลาง 3.88 0.83 มาก 

5 น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.00 0.76 ปานกลาง 3.46 0.79 ปานกลาง 3.51 0.65 มาก 4.38 0.51 มาก 

6 มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.20 0.41 ปานกลาง 3.54 0.57 ปานกลาง 3.40 0.73 ปานกลาง 3.00 0.75 ปานกลาง 

โดยรวม 3.10 0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21 มาก 
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 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ป ีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.48,  = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.76) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญในการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.75,  = 0.71) มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
(= 3.54,  = 0.57) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46,  = 0.79) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วน
ร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.71,  = 0.65)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39,  = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.60) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญในการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.74) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.51, = 0.65) มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40,  = 0.73) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.80)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาในระดับมากที่สุด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมามี2ข้อคือ ให้ความส าคัญใน
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46)  
น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.51) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.88,  = 0.83) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.75)  
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ตารางท่ี 4.23 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ           
           การศึกษาโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการท างาน   

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4.80 0.41 มากที่สุด 4.86 0.35 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 4.75 0.46 มากที่สุด 
2 มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.77 0.51 มากที่สุด 4.21 0.49 มาก 3.94 0.53 มาก 3.75 0.70 มาก 
3 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อ

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.47 0.74 มาก 3.79 0.68 มาก 3.89 0.67 มาก 3.50 0.53 ปานกลาง 

4 แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสม
กับผู้เรียน 

3.80 0.68 มาก 3.61 0.62 มาก 3.86 0.49 มาก 4.00 0.00 มาก 

5 มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.13 0.64 ปานกลาง 3.21 0.56 ปานกลาง 3.06 0.53 ปานกลาง 3.38 0.51 มาก 

6 มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของ 3.20 0.41 ปานกลาง 3.43 0.79 ปานกลาง 3.03 0.66 ปานกลาง 2.87 0.35 ปานกลาง 



112 
 
 

 
 
 

 

 จากตารางที่ 4.23 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.41) รองลงมาคือ มีการจัดท า
สื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77,  = 0.51) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
รายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.80,  = 0.68) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.47,   = 0.74) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.13,  = 0.64)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 – 10 ป ีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.86,  = 0.35) รองลงมาคือ มีการจัดท าสื่อ
ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.21,  = 0.49) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.79,  = 0.68) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดบั
มาก 
 ( = 3.61,  S.D. = ) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.21,  = 0.56)  

วิทยาลัย 
โดยรวม 3.81 0.23 มาก 3.85 0.26 มาก 3.74 0.15 มาก 3.70 0.19 มาก 
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 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74,  = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.69,  = 0.47) รองลงมาคือ  
มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.53) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.89,  = 0.67) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน
อยู่ในระดบัมาก ( = 3.86,  = 0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปาน
กลาง (= 3.21, = 0.56)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.46) รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ 
ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00,  = 0.00) มีการจัดท าสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.70) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
(= 3.50,  = 0.53) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.87, 
 = 0.35)  

 
 
 
 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
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ตารางที่  4.24  ผลการศึ กษาระดับการมีส่ วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลั ย เทคนิค พัทยา  ด้ านการนิ เทศการ เรี ยนการสอน  
       โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนโดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,  
 = 0.72)  รองลงมาคือ ผู้นิ เทศและผู้ รับการนิ เทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน อยู่ ในระดับมาก 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1  ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน 3.53 0.64 มาก 4.11 0.78 มาก 4.09 0.44 มาก 4.50 0.53 มาก 
2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา 
3.67 0.72 มาก 3.96 0.79 มาก 4.20 0.58 มาก 4.38 0.51 มาก 

3 การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.33 0.72 มาก 3.68 0.54 มาก 3.86 0.60 มาก 3.62 0.51 มาก 

4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน 

4.00 0.66 มาก 3.39 0.73 ปานกลาง 3.14 0.69 ปานกลาง 3.88 0.83 มาก 

5 มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.40 0.50 ปานกลาง 3.36 0.67 ปานกลาง 3.46 0.50 ปานกลาง 4.13 0.84 มาก 

 โดยรวม 3.78 0.37 มาก 3.70 0.40 มาก 3.12 0.20 ปานกลาง 4.10 0.33 มาก 
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 ( = 4.00,  = 0.66) มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.72) ให้ความส าคัญและ
สนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.53,   = 0.64) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.40,  = 0.50)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.11,  = 0.78) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.96,  = 0.73) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.68,  = 0.54) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.39,  = 0.73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.36,  = 0.67)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.12,  = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.20,  
 = 0.58) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.09, = 0.44) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.60) มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.46,  = 0.50) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 0.69)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่ า เฉลี่ ยของระดับการมีส่ วนร่ วมมากที่ สุ ดคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุน ในการนิ เทศการสอนวิชาอยู่ ในระดับมาก ( = 4.50 , 
  = 0.53) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.51) มีการน าผลการ
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นิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.13,  = 0.84) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (= 3.88,  = 0.83) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าผลการนิเทศการสอนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.51)  

 
 
 
 
 
 

  ตารางท่ี 4.25 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.27 0.46 ปานกลาง 3.54 0.63 มาก 3.69 0.58 มาก 4.38 0.74 มาก 

2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานใน
การจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

3.47 0.64 ปานกลาง 4.07 0.66 มาก 4.03 0.67 มาก 4.50 0.53 มาก 

3 มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.33 0.49 ปานกลาง 3.11 0.62 ปานกลาง 3.49 0.74 ปานกลาง 
 

4.38 0.51 มาก 

4 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท าการ 3.37 0.51 ปานกลาง 3.89 0.68 มาก 3.71 0.51 มาก 4.12 0.35 มาก 
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 จากตารางที่ 4.25 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแยกตามตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45,  = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกอยู่ในระดับปาน
ก ล า ง  
( = 3.87, = 0.74) รองลงมาคือ ผู้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 3.47, = 0.64) มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33,  = 0.49) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37,  = 0.51)ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ 
 ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27, S.D. = 0.46)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
( = 4.07,  = 0.66) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก าหหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.89,  
 = 0.68) มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.64,  = 0.55) ให้ความส าคัญในการ
จัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,  = 0.63) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าเสนอผลการนิเทศการ
สอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.11,  = 0.62)  

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
5 มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.87 0.74 มาก 3.64 0.55 มาก 3.60 0.49 มาก 3.38 0.51 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.45 0.22 ปานกลาง 3.65 0.27 มาก 3.70 0.29 มาก 4.15 0.29 มาก 
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 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
(= 4.03, = 0.67) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก าหหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  
 = 0.51) ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.69,  = 0.49) มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.60,  = 0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.49,  = 0.74)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 4.15,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก  
( = 4.50,  = 0.53) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,  = 0.74) มีส่วนร่วมในการก าหหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.35) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.38,  = 0.51)  
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  ตารางที่  4.26  ผลการศึกษาระดับการมีส่ วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของครู  วิทยาลัย เทคนิค พัทยา ด้านส่ ง เสริมความรู้ ให้กับชุมชนโดยแยกตาม  
    ประสบการณ์ในการท างาน 

 

 จากตารางที่ 4.26 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับ
ชุมชน โดยแยกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน 3.13 0.64 ปานกลาง 3.07 0.66 ปานกลาง 2.94 0.59 ปานกลาง 3.25 0.46 ปานกลาง 
2 มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน 
3.40 0.50 ปานกลาง 3.18 0.54 ปานกลาง 3.23 0.42 ปานกลาง 3.38 0.51 ปานกลาง 

3 เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษา 

3.53 0.51 มาก 3.57 0.63 มาก 3.60 0.65 มาก 3.75 0.46 มาก 

4 ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

4.00 0.66 มาก 3.68 0.47 มาก 4.00 0.64 มาก 4.00 0.00 มาก 

5 ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้
ชุมชน 

4.27 0.59 มาก 4.39 0.62 มาก 3.86 0.73 มาก 3.12 0.99 ปานกลาง 

โดยรวม 3.67 0.30 มาก 3.57 0.30 มาก 3.52 0.24 มาก 3.08 0.35 ปานกลาง 



120 
 
 

 
 
 

 ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.67,  = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ ให้ชุมชน อยู่ ในระดับมาก ( = 4.27, 
  = 0.59) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.66) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.53, = 0.51) มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 3.40, = 0.50) มีส่วนร่วมในการ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (= 3.13,  = 0.46)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่า เฉลี่ ยของระดับการมีส่วนร่ วมมากที่ สุ ดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่ง เสริมความรู้ ให้ชุมชน อยู่ ในระดับมาก (= 4.39, 
 = 0.63) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.68, = 0.47) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.63) มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.18,  = 0.54) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 3.07,  = 0.66)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.52,  = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ  ส่ ง เ ส ริ ม ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก  
( = 4.00, = 0.64) รองลงมาคือ มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  
 = 0.73) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.60, = 0.65) มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.23,  = 0.42) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.59)  
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 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.08, = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ  ส่ ง เ ส ริ ม ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก  
(= 4.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 4.75, = 0.46) มีการจัดท าแผนในการ
ส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.38, = 0.51) มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.25,  = 0.46) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  
(= 3.12,  = 0.99)  
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
 โดยแยกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
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  จากตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดยแยกตาม ประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
           ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, = 0.59) 
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.70) มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 4.27,  = 0.88)  
 ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดข้อคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก (= 4.11,  = 0.95) รองลงมาคือ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับน้อย ( = 3.86,  = 0.89) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 3.50,  = 0.52) ตามล าดับ  
  ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32,  = 0.52) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.69,  

1 มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

4.27 0.70 มาก 3.50 0.69 ปานกลาง 2.17 0.98 น้อย 3.25 0.70 ปานกลาง 

2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

4.27 0.88 มาก 3.86 0.89 มาก 1.91 1.12 น้อย 3.00 0.00 ปานกลาง 

3 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.80 0.59 มากที่สุด 4.11 0.95 มาก 2.69 1.13 ปานกลาง 2.38 0.75 น้อย 

โดยรวม 4.44 0.53 มาก 4.29 0.42 มาก 3.32 0.52 ปานกลาง 3.08 0.34 ปานกลาง 
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 = 1.13) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับน้อย (= 2.17,  
S.D. = 0.98) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนระดับน้อยที่สุด ( = 1.91, = 0.86) ตามล าดับ  
 ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.08,  = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.25,  = 0.70) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  
 = 0.00) มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย (= 2.38,  = 0.34) ตามล าดับ  
 

 
ตารางท่ี 4.28 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวมทุกด้าน แยกตามประสบการณ์ในการท างาน  

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
น้อยกว่า 5 ปี (n = 15) 6 -10 ปี (n = 28) 11 – 15 ปี (n = 35) 16 ปีขึ้นไป (n = 8) 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.36 0.26 ปานกลาง 3.45 0.32 ปานกลาง 3.38 0.35 ปานกลาง 3.85 0.18 มาก 
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.99 0.19 มาก 3.79 0.31 มาก 3.79 0.19 มาก 3.85 0.36 มาก 
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4.12 0.16 มาก 4.10 0.18 มาก 3.94 0.19 มาก 3.86 0.22 มาก 
4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.10 0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21 มาก 
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พ่ือ

การศึกษา 
3.81 0.23 มาก 3.85 0.26 มาก 3.74 0.15 มาก 3.70 0.19 มาก 

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 3.81 0.23 มาก 3.85 0.26 มาก 3.74 0.15 มาก 3.70 0.19 มาก 
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.45 0.22 ปานกลาง 3.65 0.27 มาก 3.70 0.29 มาก 4.15 0.29 มาก 
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จากตารางท่ี 4.28 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิค  พัทยาสรุปรายโดยรวมทุกด้าน 

แยกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ระดับการมีส่วน ร่วมมากที่สุด คือ ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมาก  
( = 3.89, = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปีอยู่ในระดับมาก (= 3.73,  = 0.10)  และประสบการณ์ในการ
ท างาน น้อยกว่า 5 ปี อยู่ในระดับมาก ( = 3.62,  = 0.92)  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปีอยู่
ในระดับมาก ( = 3.58, = 0.10)   
 

 
 

8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 3.67 0.30 มาก 3.57 0.30 มาก 3.52 0.24 มาก 3.08 0.35 ปานกลาง 
9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 
4.44 0.53 มาก 4.29 0.42 มาก 3.32 0.52 ปานกลาง 3.08 0.34 ปานกลาง 

โดยรวม 3.62 0.92 มาก 3.73 0.10 มาก 3.58 0.10 มาก 3.89 .066 มาก 



125 
 
 

 
 
 

 

ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบการค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ โดยจ าแนก
         ตามประสบการณ์ในการท างาน  
ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 

 

ด้านการมีส่วนร่วม df SS MS F P 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.590 .530 

5.360* .002 ภายในกลุ่ม 82 8.109 .099 
รวม 85 9.699  

2 
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.169 .564 
10.050* .000 ภายในกลุ่ม 82 4.599 .056 

รวม 85 6.029  

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3 .773 .258 
7.255* .000 ภายในกลุ่ม 82 2.910 .035 

รวม 85 3.683  

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 3 7.636 2.545 

19.469* .000 ภายในกลุ่ม 82 10.721 .131 
รวม 85 18.357  

5 
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.242 .081 
1.768 .160 ภายในกลุ่ม 82 3.739 .046 

รวม 85 3.981  

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.028 .343 

2.995** .035 ภายในกลุ่ม 82 9.385 .114 
รวม 85 10.413  

7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.580 .860 

11.567* .000 ภายในกลุ่ม 82 6.097 .074 
รวม 85 8.677  

8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 3 .248 .083 

1.045 .337 ภายในกลุ่ม 82 6.487 .079 
รวม 85 6.735  

ด้านการมีส่วนร่วม df SS MS F P 
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หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน น้อย
กว่า 5 ปี 6 ถึง10 ปี 11 ถึง 15 และ 16 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
. 0 5  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั้ ง ไ ว้

9 
ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 60.172 20.057 

51.078* .000 
ภายในกลุ่ม 82 32.200 .393 

รวม 85 92.372  

โดยรวมทุกด้าน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 .867 .289 

30.791* .000 
ภายในกลุ่ม 82 .769 .009 

รวม 85 1.636  
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ตอนที่ 5 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 
 

ตารางท่ี 4.30 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 3.53 0.61 มาก 2.38 0.61 น้อย 3.00 0.57 ปานกลาง 2.25 0.57 น้อย 
2 การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของ

ผู้เรียน 
3.91 0.61 มาก 2.62 0.61 ปานกลาง 3.43 0.78 ปานกลาง 2.12 0.34 น้อย 

3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.83 0.87 มาก 2.69 0.87 ปานกลาง 3.71 0.95 มาก 2.75 0.57 ปานกลาง 

4 มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3.53 0.99 มาก 3.06 0.99 ปานกลาง 2.86 0.69 ปานกลาง 2.50 0.51 น้อย 

5 มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

3.62 0.50 มาก 2.62 0.50 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก 2.38 0.71 น้อย 

6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 3.57 0.85 มาก 3.25 0.85 ปานกลาง 3.14 1.06 ปานกลาง 2.56 0.89 ปานกลาง 
7 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.47 0.73 ปานกลาง 2.50 0.73 น้อย 2.43 0.78 น้อย 2.06 0.44 น้อย 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ประเภทวิชา ประเภทวิชา ประเภทวิชา แผนกวิชา 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
 

 จากตารางที่ 4.30 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.52, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (= 3.91, = 0.61) รองลงมาคือ ส่งเสริม
ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, = 0.87) มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับมาก ( = 3.68, = 0.77) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  ( = 3.57, = 0.85) ตามล าดับ มีส่วนร่วมใน
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, = 0.73)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25, = 0.85) รองลงมาคือ  
มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, . = 0.99) มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.75, = 0.77) ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.69, = 0.87) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ( = 2.38, 
 = 0.61)  

ที ่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามัญสัมพันธ์ 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

8 มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 3.68 0.77 มาก 2.75 0.77 ปานกลาง 3.29 0.95 ปานกลาง 2.38 0.80 น้อย 
 โดยรวม 3.52 0.37 มาก 3.50 0.37 ปานกลาง 3.17 0.21 ปานกลาง 2.98 0.67 ปานกลาง 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17, = 0.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่า เฉลี่ ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่ ง เสริมให้สถานประกอบการมีส่ วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก  
( = 3.71, = 0.53) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.53) การน า
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.43 = 0.87) มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29, = 0.95) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ปานน้อย ( = 2.43, = 0.78)  
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.98, = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.75,  
= 0.57) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.56,  = 0.89) มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย(  = 2.50,  = 0.51) มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับน้อย ( = 2.38,  = 0.71) มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 2.38, = 0.71)  ตามล าดับ มีส่วนร่วมใน
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ( = 2.06,,  = 0.44)  

ตารางที่ 4.31 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยแยกตาม 
   ประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละ

ภาคเรียน 
4.85 0.36 มากที่สุด 3.25 1.06 ปานกลาง 4.86 0.37 มากที่สุด 4.94 0.25 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 

2 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อน
น าไปใช้ในการสอน 

4.30 0.54 มาก 4.50 0.63 มาก 4.86 0.57 มากที่สุด 4.88 0.34 มากที่สุด 

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

3.85 0.83 มาก 3.56 0.96 มาก 3.43 0.53 ปานกลาง 3.31 1.13 ปานกลาง 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
ของรายวิชาและวัยของผู้เรียน 

4.15 0.75 มาก 3.75 0.85 มาก 3.43 0.53 ปานกลาง 3.44 1.09 ปานกลาง 

5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3.57 0.80 มาก 3.37 1.08 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 3.12 0.88 ปานกลาง 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

6 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.96 0.77 มาก 3.44 0.72 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก 3.25 0.68 ปานกลาง 

7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 3.68 0.59 มาก 3.69 0.70 มาก 3.29 0.95 ปานกลาง 3.50 0.81 ปานกลาง 

8 
มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.53 0.58 มาก 3.62 0.61 มาก 3.71 0.75 มาก 3.69 0.60 มาก 

9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของ 3.85 0.88 มาก 3.81 0.83 มาก 2.86 0.69 ปานกลาง 3.56 0.89 มาก 
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 จากตารางที่ 4.31 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85,  = 0.36) รองลงมาคือ 
จัดแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.30,  = 0.54) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  ( = 4.15,  = 0.75) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรมมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
( = 4.11,  = 0.84) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.53,  = 0.58)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,  = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.63) รองลงมา
คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.83) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.85) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบอยู่ในระดับมาก 

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

10 
มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาการสอน 

4.11 0.84 มาก 3.75 0.85 มาก 3.71 0.75 มาก 4.31 0.87 มาก 

11 ครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน 3.79 0.65 มาก 3.38 0.71 ปานกลาง 3.57 0.78 มาก 3.69 0.87 มาก 
โดยรวม 3.99 0.19 มาก 3.79 0.31 มาก 3.79 0.19 มาก 3.85 0.36 มาก 
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( = 3.69,  = 0.70) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.37,  = 0.61)    
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ2 ข้อ คือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86,  
 = 0.37) และแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอน ( = 4.8,6  = 0.57) รองลงมาคือ มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือ
น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,   = 0.75) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรมมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
(= 3.57,  = 0.53) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53)  การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้อง
กับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, . = 0.53) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของ
รายวิชาและวัยของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, . = 0.53) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86,  = 0.69)   
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.94,  = 0.25) รองลงมาคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนน าไปใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88,  = 0.34) มีการจัดท าบันทึกหลังสอนเพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.31,  = 0.87) มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.69, = 0.60) และครูผู้สอนร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน ( = 3.69, = 0.87) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.12, = 0.88)    
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ตารางที่ 4.32 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  โดยแยก ตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ตารางท่ี 4.32 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับ

ผู้ เ รี ยน เ พ่ือให้ ผู้ เ รี ยนทราบ เกณฑ์ ในการวัดและ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชา 

4.28 0.74 มาก 3.62 0.61 มาก 3.29 0.75 มาก 3.87 0.80 มาก 

2 มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการ
เรียน 

4.21 0.72 มาก 3.50 0.33 ปานกลาง 3.57 0.78 มาก 3.75 0.85 มาก 

3 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 4.79 0.41 มากที่สุด 4.75 0.44 มากที่สุด 4.14 1.06 มาก 4.81 0.40 มากที่สุด 
4 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 4.74 0.44 มากที่สุด 4.62 0.50 มากที่สุด 4.43 1.13 มาก 4.56 0.51 มากที่สุด 
5 มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน 3.70 0.74 มาก 3.56 0.51 มาก 3.57 0.53 มาก 3.63 0.88 มาก 
6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 3.87 0.64 มากที่สุด 3.69 0.70 มาก 3.29 0.75 ปานกลาง 3.31 0.60 ปานกลาง 
7 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
4.68 0.47 มากที่สุด 4.25 0.77 มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 4.44 0.62 มาก 

8 มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลาย 4.02 0.70 มาก 3.94 0.77 มาก 3.29 0.95 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ประเภทวิชา ประเภทวิชา ประเภทวิชา แผนกวิชา 
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 จากตารางที่ 4.32 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10,  = 0.18) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79,  = 0.41) รองลงมาคือ มีการ
วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74,  = 0.44) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.68,  = 0.47) มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่
ละรายวิชาอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ( = 4.28,  = 0.74) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถาบันอื่นอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.45,  = 0.54)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.75,  = 0.44) รองลงมาคือ 

ที ่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามัญสัมพันธ์ 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

9 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการ
เรียนจากสถาบันอ่ืน 

3.45 0.54 
 

ปานกลาง 3.69 0.60 มาก 3.14 1.06 ปานกลาง 2.94 0.77 ปาน
กลาง 

10 มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.64 0.60 มาก 3.69 0.60 มาก 3.29 0.75 ปานกลาง 3.56 0.51 มาก 

11 มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

3.72 0.64 มาก 3.38 0.50 ปานกลาง 3.14 0.69 ปานกลาง 3.56 0.81 มาก 

โดยรวม 4.10 0.18 มาก 3.88 0.16 มาก 4.03 0.21 มาก 3.90 0.19 มาก 
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 มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก ( = 4.67,  = 0.50) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.77) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.77) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คือ มีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38,  = 0.50)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03,  = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.57,  
 = 0.53)  รองลงมาคือ  มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก (= 4.43,  = 1.13) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก ( = 4.14,  = 1.06) มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.78) และมีการวัดผลก่อน
เรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดมี2ข้อคือ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผล
การเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 1.06) และมีการน าผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14,  = 1.69)  
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90,  = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.40) รองลงมาคือ มีการ
วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,  = 0.51) มีการใช้เครื่องมือในการวัดที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,  = 0.51) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.62) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ 
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.77)  
 

ตารางที่  4.33 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านการวิจัยเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อ ประเด็นข้อค าถาม ประเภทวิชา ประเภทวิชา ประเภทวิชา แผนกวิชา 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
 

ที ่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามัญสัมพันธ์ 
  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 

1 ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 2.87 0.76 ปานกลาง 3.81 0.40 มาก 3.86 0.37 มาก 4.44 0.89 มาก 
2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 2.40 0.53 ปานกลาง 2.94 0.25 ปานกลาง 2.43 0.53 น้อย 4.25 0.93 มาก 
3 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 3.85 1.00 มาก 4.63 0.50 มากที่สุด 3.86 0.37 มาก 4.44 0.62 มาก 
4 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
3.26 0.76 ปานกลาง 4.19 0.25 มาก 3.57 0.53 มาก 3.75 0.68 มาก 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
5 น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนการสอน 
2.91 0.77 ปานกลาง 3.31 0.47 ปานกลาง 3.00 0.81 ปานกลาง 4.12 0.80 มาก 

6 มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.26 0.70 ปานกลาง 3.31 0.70 ปานกลาง 3.43 0.53 ปานกลาง 3.06 0.68 ปานกลาง 

โดยรวม 3.54 0.29 มาก 3.34 0.23 ปานกลาง 3.61 0.26 มาก 4.07 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 4.33 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานมาก ( = 3.54,  = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.85,  = 1.00) รองลงมามี 2 ข้อคือ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 0.76) และมีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 0.70)  น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 2.91,  = 0.77) ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ( = 2.87, = 0.76) ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.40,  = 0.53)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.34,  = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63,  = 0.50) รองลงมาคือ 
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19,  = 0.25) ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 3.81,  = 0.40)  มีน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.47) มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.70)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94,  = 0.25)  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.61, = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
 ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดมี2ข้อคือ ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.37) และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
ทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.37)  รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.57,  = 0.53) มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43,  



138 
 
 

 
 
 

 = 0.53) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.00,  = 0.81) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.43,  = 0.53)  

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 4.07,  = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดมี2ข้อคือ ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก  (= 4.44,  = 0.89) และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปี
การศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.62) รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.25,  = 0.93)  
น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.80) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.68) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06,  = 0.68)  
 

ตารางที่ 4.34 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                   โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 4.81 0.39 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 4.57 0.33 มากที่สุด 4.81 0.40 มากที่สุด 
2 มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.23 0.56 มาก 3.81 0.40 มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 3.81 0.89 มาก 
3 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

ท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.72 0.71 มาก 3.94 0.68 มาก 3.29 0.48 ปานกลาง 3.81 0.65 มาก 

4 แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและ

3.86 0.62 มาก 3.94 0.44 มาก 3.57 0.53 มาก 4.00 0.36 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 (ต่อ) 
  

 จากตารางที่ 4.34 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82,  = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.39) รองลงมาคือ มีการจัดท าสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 4.23,  = 0.56) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา  
และเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,  = 0.62)  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน 

เหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
5 มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.21 0.58 ปานกลาง 3.06 0.68 ปานกลาง 2.86 0.37 ปานกลาง 3.19 0.40 ปานกลาง 

6 มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website 
ของวิทยาลัย 

3.32 0.66 ปานกลาง 2.81 0.75 ปานกลาง 3.71 0.48 มาก 2.87 0.34 ปานกลาง 

โดยรวม 3.82 0.24 มาก 3.70 0.17 มาก 3.76 0.13 มาก 3.75 0.16 มาก 
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ระดับมาก ( = 3.72,  = 0.71) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.21,  = 0.58)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69,  = 0.42) รองลงมาคือ 
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.68) และแสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.44) มีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์
รายวิชาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.81,  = 0.40) มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.06,  = 0.68)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 2.81,  = 0.75)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76,  = 0.13) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ยของระดับการมีส่ วนร่ วมมากที่ สุ ดมี2ข้อคือ มีการจัดท าสื่ อการเรียนการสอนทุกรายวิชา อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ( = 4.57 ,  
 = 0.33) และมีการจัดท าสื่อตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,  = 0.33)  รองลงมาคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง 
website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ( = 3.71,  = 0.48) แสวงหาวิธีการ ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและ
เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.57,  = 0.53) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 3.29,  = 0.48) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86,  = 0.37)  
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.75,  = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81,  = 0.40) รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการ 
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ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.36) มีการจัดท าสื่อตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับมาก ( = 3.81,  = 0.54) และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ใน  
ระดับมาก ( = 3.81, = 0.89) มีการประเมินผลการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
 ( = 3.19,  = 0.40) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทาง website ของวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.87,  = 0.34)  
 

ตารางที่  4.35 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน โดยแยกตาม  
    ประเภทวิชาและแผนกวิชา 

 

ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1  ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอน 3.89 0.75 มาก 4.06 0.44 มาก 4.00 0.00 มาก 4.44 .0.51 มาก 
2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา 
3.83 0.76 มาก 4.12 0.50 มาก 4.43 0.53 มาก 3.59 0.42 มาก 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
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 จากตารางที่ 4.35 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดมี 2 ข้อคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, = 0.75) และการนิเทศการสอนภายใน
สถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก (= 3.89, = 0.75) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, = 0.56) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.57,  = 0.74) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.36, = 0.60)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.50) รองลงมา
คือให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก (= 4.06, = 0.44) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, = 0.54)  มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.56, 

3 การนิ เทศการสอนภายในสถานศึ กษามี กา ร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.89 0.66 มาก 3.81 0.54 มาก 3.86 0.69 มาก 3.81 0.65 มาก 

4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน 

3.57 0.74 มาก 3.00 0.63 ปานกลาง 3.14 0.69 ปานกลาง 3.62 0.88 มาก 

5 มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.36 0.60 ปานกลาง 3.56 0.51 มาก 3.29 0.48 ปานกลาง 3.67 0.55 มาก 

 โดยรวม 3.71 0.39 มาก 3.71 0.17 มาก 3.74 0.15 มาก 4.02 0.29 มาก 
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 = 0.51)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 3.00, = 0.63)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด2ข้อคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,  
= 0.53) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.00) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษามีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, = 0.69) มีการน าเสนอผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.29, = 0.48) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14, = 0.69)  
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก (= 4.44, = 0.51) รองลงมาคือ การนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 3.81, = 0.65) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.62, = 0.88)  

 

ตารางที่ 4.36 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โดยแยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน 3.47 0.58 ปานกลาง 3.62 0.50 มาก 3.43 0.53 ปานกลาง 4.19 0.75 มาก 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 

  

 จากตารางที่ 4.36 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแยกตาม ประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า 

สถานศึกษา 
2 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานใน

การจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
3.83 0.70 มาก 3.87 0.34 มาก 3.71 0.48 มาก 4.69 0.47 มากที่สุด 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
3 มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
3.17 0.56 ปานกลาง 3.06 0.57 ปานกลาง 3.71 0.48 มาก 4.37 0.50 มาก 

4 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท าการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

3.70 0.65 มาก 3.62 0.61 มาก 4.00 0.00 มาก 3.87 0.50 มาก 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

3.70 0.62 มาก 3.50 0.51 ปานกลาง 3.86 0.37 มาก 3.50 0.51 ปานกลาง 

โดยรวม 3.57 0.25 มาก 3.53 0.21 มาก 3.74 0.09 มาก 4.12 0.23 มาก 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
( = 3.83, = 0.70) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก าหหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.70,  
= 0.65) และมีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, = 0.62) ให้ความส าคัญใน
การจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.47, = 0.58)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17, = 0.56)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (= 3.53, = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ( = 3.87, = 0.34) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.62, = 0.50) และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.62 = 0.61)  มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, = 0.51)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, = 0.57)   
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.09) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, 
 = 0.37) รองลงมาคือ มีการน าผลการประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.48)และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = 0.48) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ให้
ความส าคัญในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43,  = 0.53)   
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานในการจัดท าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอยู่ใระดับมาก ( = 4.69, 
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= 0.41) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = 0.50) ให้ความส าคัญในการ
จัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.19, = 0.75) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการน าผลการประกันคุณภาพ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.50, = 0.51)  
 

ตารางที่  4.37 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านส่งเสริมความรู้ ให้กับชุมชนโดยแยกตาม  
  ประเภทวิชาและแผนกวิชา 

 

 

ตารางท่ี 4.37 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชน 3.11 0.63 ปานกลาง 3.13 0.61 ปานกลาง 2.71 0.48 ปานกลาง 2.94 0.57 ปานกลาง 
2 มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน 
3.23 0.52 ปานกลาง 3.19 0.40 ปานกลาง 3.43 0.53 ปานกลาง 3.31 0.47 ปานกลาง 

3 เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษา 

3.55 0.58 มาก 3.38 0.50 ปานกลาง 3.43 0.53 ปานกลาง 3.19 0.54 ปานกลาง 

4 ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

3.77 0.56 มาก 4.06 0.68 มาก 4.14 0.37 มาก 2.87 0.50 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.37 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ด้านส่งเสริมความรู้ให้กับ
ชุมชนโดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59, = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, = 0.62) รองลงมาคือ ส่งเสริมชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, = 0.56) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.55, = 0.58) มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23, 
= 0.52) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.11, = 0.63)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.52, = 0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, = 0.68) รองลงมาคือ 
 ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.87,  = 0.50) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38 = 0.50)  เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.19, 
 = 0.40)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.13, = 0.61)  

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
5 ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้

ชุมชน 
4.32 0.62 มาก 3.87 0.50 มาก 4.00 0.57 มาก 3.37 0.10 ปานกลาง 

โดยรวม 3.59 0.29 มาก 3.52 0.24 มาก 3.54 0.19 มาก 3.05 0.30 ปานกลาง 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 4.14 ,  
= 0.37) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก (= 4.00 = 0.57)มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43, = 0.53)เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( = 3.43, = 0.53)  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.71,  = 0.48)  

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.05, = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ให้ความส าคัญกับชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37, = 0.10) รองลงมา
คือ มีการจัดท าแผนในการส่งเสริมความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31, = 0.47) เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.19, = 0.54) มีการส ารวจความต้องการด้านความรู้ของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 
 ( = 2.94,  = 0.57) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.87, = 0.50) 

ตารางที่ 4.38 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนโดย
แยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อที่ ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือใน

การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
3.74 0.77 มาก 3.63 0.71 มาก 2.43 0.53 น้อย 2.62 0.95 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.38 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้านประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถาน ศึกษาอ่ืน โดยแยกตาม ประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04, = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, = 0.87) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, = 0.86) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ  
มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับมาก (= 3.74, = 0.77)  
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37, = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก  
( = 3.63, = 0.71) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับอย่างต่อเนื่อง ( = 3.44, = 0.57) ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06 , 
= 0.57)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.61, = 0.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.71, . = 0.95) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.57, = 0.53) ตามล าดับ 

2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

4.00 0.86 มาก 3.06 0.57 ปานกลาง 2.71 0.95 ปานกลาง 1.94 0.99 น้อย 

3 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.36 0.87 มาก 3.44 0.51 ปานกลาง 2.57 0.53 ปานกลาง 2.25 0.77 น้อย 

โดยรวม 4.04 0.54 มาก 3.37 0.31 ปานกลาง 2.61 0.23 ปานกลาง 1.52 0.57 น้อย 
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ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.43,   
= 0.53)  
 ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( = 1.57, = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับน้อย ( = 2.62, 
S.D. = 0.95) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย ( = 2.25, = 0.77) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับน้อย ( = 1.94, = 0.99)  

ตารางท่ี 4.39 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวมทุกด้าน แยกตามประเภทวิชาและแผนกวิชา 

ข้อ
ที ่

ประเด็นข้อค าถาม 
ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์ 

  แปลผล   แปลผล   แปลผล   แปลผล 
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.52 0.37 มาก 3.50 0.37 ปานกลาง 3.17 0.21 ปานกลาง 2.98 0.67 ปานกลาง 
2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.99 0.19 มาก 3.79 0.31 มาก 3.79 0.19 มาก 3.85 0.36 มาก 
3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน 
4.12 0.16 มาก 4.10 0.18 มาก 3.94 0.19 มาก 3.86 0.22 มาก 

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.10 0.19 ปานกลาง 3.48 0.36 ปานกลาง 3.39 0.43 ปานกลาง 4.29 0.21 มาก 
5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
3.81 0.23 มาก 3.85 0.26 มาก 3.74 0.15 มาก 3.70 0.19 มาก 

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 3.71 0.39 มาก 3.71 0.17 มาก 3.74 0.15 มาก 4.02 0.29 มาก 
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.57 0.25 มาก 3.53 0.21 มาก 3.74 0.09 มาก 4.12 0.23 มาก 
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8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 3.59 0.29 มาก 3.52 0.24 มาก 3.54 0.19 มาก 3.05 0.30 ปานกลาง 
9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอ่ืน 
4.04 0.54 มาก 3.37 0.31 ปานกลาง 2.61 0.23 ปานกลาง 1.52 0.57 น้อย 

 โดยรวม 3.74 0.10 มาก 3.62 0.10 มาก 3.65 0.82 มาก 3.55 0.13 มาก 
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จากตารางท่ี 4.39 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยาสรุปโดยรวม  โดยแยกตามประเภท

วิชา/แผนกวิชาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, = 0.10) รองลงมา ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, = 0.82) และประเภทวิชาพาณิชยกรรมอยู่ในระดับมาก (= 3.62, = 0.10) ตามล าดับ  
ส่วนประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (̅ = 3.55, = 0.13)   
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ตารางที่  4.40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ  
    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปรประเภทวิชาและแผนกวิชา 
 
 
 
 

ด้านการมีส่วนร่วม df SS MS F P 

1 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3 .868 .289 
2.687 0.52 ภายในกลุ่ม 82 8.831 .108 

รวม 85 9.699  

2 
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.042 .347 
5.427 .002 ภายในกลุ่ม 82 5.248 .064 

รวม 85 6.290  

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3 .835 .278 
8.019* .000 ภายในกลุ่ม 82 2.848 0.35 

รวม 85 3.638  

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 3 6.700 2.233 

15.710* .000 ภายในกลุ่ม 82 11.657 .142 
รวม 85 18.357  

5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3 .211 0.70 
1.533 .212 ภายในกลุ่ม 82 3.769 .046 

รวม 85 3.981  

6 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.264 .421 

3.775* .014 ภายในกลุ่ม 82 9.149 .112 
รวม 85 10.413  

7 ด้ านการ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 3 4.043 1.348 
23.849* .000 ภายในกลุ่ม 82 4.634 .057 

รวม 85 8.677  

ด้านการมีส่วนร่วม df SS MS F Sig 
8 ด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน ระหว่างกลุ่ม 3 .099 .033 .408 .748 
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ตารางท่ี 4.40 (ต่อ) 
หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปรประเภทวิชา/แผนกวิชา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจ าแนกตามตัวแปรประเภทวิชาและแผนกวิชา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

ภายในกลุ่ม 82 6.636 .081 
รวม 85 6.735  
รวม 85 6.735  

9 
ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 3 71.518 23.839 
93.741* .000 ภายในกลุ่ม 82 20.854 .254 

รวม 85 92.372  

โดยรวมทุกด้าน 
ระหว่างกลุ่ม 3 .686 .229 

19.719* .000 ภายในกลุ่ม 82 .951 .012 
รวม 85 1.636  
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัย ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 5.1.1  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.1.2  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 5.1.3  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 5.1.4  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประเภทวิชาและแผนก
วิชา 
5.2 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 5.2.1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การมีส่วนร่วมในการการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ทั้ง 9 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.71,  = 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.01,  = 0.21) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.87,  = 0.27) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก  
( = 3.79,  = 0.22) ตามล าดับ  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.26,  = 1.04) 

 5.2.2  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69,  

 



166 
 

 = 1.13) และการศึกษาระดับปริญญาโทระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.85, 
 = 0.07)  ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 5.2.3  ผลศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมาก  
( = 3.89,  = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมาก 
( = 3.73,  = 0.10)  ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า5 ปีอยู่ในระดับมาก ( = 3.62, 
  = 0.92) ตามล าดับ และระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปีขึ้น
ไปอยู่ในระดับมาก (= 3.58,  = 0.10)  ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตามตัวแปร  ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี 6 ถึง10 ปี 11 ถึง 15 และ 16 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 5.2.4.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ าแนกตามประเภทวิชาและแผนก
วิชา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และประเภทวิชาพาณิชยกรรมอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับและประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนก
ตามตัวแปรประเภทวิชาและแผนกวิชา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ  
ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยจ าแนกตามตัวแปรประเภทวิชา/แผนกวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.3 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อค้นพบส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 5.3.1.  การมีส่วนร่วมในการการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการวัดผล 
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ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าครูวิทยาลัยเทคนิค
พัทยาให้ความส าคัญในการวัดผล ประเมินผล เนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการวัดและประเมินผลกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
ทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา มีการก าหนดระยะเวลาในการวัดผลอย่างชัดเจน 
โดยก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการวัดตามจุดประสงค์รายวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน
ต้องผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ประเมินตามสภาพจริงมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเพื่อไปพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพ
เรียน เพราะจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอมอร  บูรณศักดิ์ (2548) ที่ว่า
การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาและวัดความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน และแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ที่สรุปไว้ว่า การวัดผลและ
ประเมินผลมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ ติดตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องช่วยผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝันด้านการวัดผลและประเมินผล 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซอฟรอน  หะยีดอเลาะ (2562)  
ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัดปัตตานี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะบางแผนกวิชายังขาดการวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ขาดการประสานความ
ร่วมมือการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เป็นเพราะการเรียนการสอนบาง
แผนกวิชาอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอ่ืนและไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนใน
สถานศึกษานั้นๆ อีกท้ังครูผู้สอนมีภาระการสอนและงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอนใน
สถานศึกษาของตนเองไม่สามารถแบกภาระการสอนของสถานศึกษาอ่ืนๆได้ จึงท าให้การสร้างเครือข่าย
หรือการท าความร่วมมือทางวิชาการไม่ เกิดสัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อภิชา  พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนโดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มูนา  จารง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
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วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกลับ
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  
 5.3.2 จากผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการมากกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมี
ส่วน พบว่า ระดับการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าวุฒิการศึกษาท าให้มีคนความรู้มากขึ้น  
มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรืออาจจะกล่าวได้อีกว่า ระดับการศึกษาก็มีส่วนส าคัญในการปฏิบัติงาน 
การบริหารงาน มีความเข้าใจในการบริหารงานด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน เน้นด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ความส าคัญในการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน โดยการน าเอาผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นของตัวผู้เรียนหรือ
เทคนิคการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Schwab, Klausandsala-i-Martin,Xavier. 
(World Economic Forum, 2017). ได้จัดอันดับโลกด้านการศึกษาเพ่ืออนาคตในปี คศ.2018 ปรากฏว่า 
ฟินแลนด์ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด  ครูฟินแลนด์ทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพครู ด้วยเหตุผลที่ว่าการเรียนครูเป็นสิ่งที่ยากมากแต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่มี
ผลการเรียนดีก็อยากเป็นครู และถ้าครูท างานได้ไม่ดีจะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ในการด าเนินการแก้ไขและพัฒนาครูต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรัตน์  ท าจะดี (2560)  
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการมากกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 5.3.3 จากผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ในการท างานมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วม
มากที่สุด เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมีการปฏิบัติงานมานาน จะทราบถึงกระบวนการใน
การท างานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น มีความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดระบบการท างานที่ดี เรียงล าดับความส าคัญในการปฏิบัติงานและ
เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด ครูที่มีประสบการณ์ท างานสามารถทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้อย่างลง
ตัว มีการประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีภาวะการเป็นผู้น าค่อนข้างสูง กล้าตัดสินใจ
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่ืนรับฟังซึ่งสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ท างาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ  
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ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี อาจเป็นเพราะครูกลุ่มนี้ยังขาดความเข้าใจในการท างาน 
ขาดคนชี้แนะในการท างานและการประสานงานหรือการสร้างเครือข่ายในการท างานยังไม่ครอบคลุม
ภายในหน่วยงานท าให้การท างานเกิดอุปสรรค หรือแม้กระทั่งเรื่องของความถนัดในแต่ละงานรวมไปถึง
ขาดภาวะการเป็นผู้น า ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ หรือขาดความมั่นใจในกระบวนการคิดของตัวเองจึงไม่กล้าที่
จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ยิ่งระยะเวลาในการปฏิบัตินานเท่าใด ประสบการณ์ความช านาญ ตลอดจนความสามารถก็จะ
มากตามไปด้วย ท าให้สามารถน าประสบการณ์มาช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงเป็นผลต่อองค์กร
มากขึ้น นอกนี้จากผลการวิจัยของผู้วิจัยยังแสดงให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานที่มีอายุงานน้อยมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ประสบการณ์ในการท างานมานาน อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ได้รับมอบหมายงานจากวิทยาลัยอยู่บ่อยๆจึงท าให้มีประสบการณ์หรือมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมากกว่าคนที่ ท างานมานาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นริศ  นอกตะแบก (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 6 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี ด้านการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของ ธันชนก  บุตรศิริ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส 
อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอศรีราชาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 5.3.4. จากผลการวิจัยพบว่า ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยาที่สังกัดประเภทวิชาและแผนกวิชาที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
มากที่สุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อาจเป็นเพราะบริบทของการจัดการเรียนการสอนของ 
ช่างอุตสาหกรรมมีบทบาทและมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ 
จัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ในเรื่องของการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการท า
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  อีกทั้งในเรื่องของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน โดยการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกับโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ตั้งกับวิทยาลัยในรูปแบบ “ห้องเรียนอาชีพ” โดยการจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพของอาชีวศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ท า
ให้วิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Charles A. Prosser (1925)  
ซึ่งเป็นนักกฎหมาย ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีอาชีวศึกษา Prosser’s Sixteen Theorem ที่ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีทั้งหมด 16 ข้อ ซึ่งพอจะ
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สรุปได้ว่า โครงสร้างหลักสูตรของอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นปรับตัวตาม
กาลเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลาครูผู้สอนต้องจัดเตรียมเนื้อหาวิชาที่น ามาสอนต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและใช้ประโยชน์ได้ในสาขาอาชีพนั้นจริงๆ ผู้เรียนต้องฝึกทักษะพ้ืนฐานและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนต้องมี
ประสบการณ์การท างานจริงมาก่อนในสาขาวิชาชีพที่ตนสอน ฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคมและชุมชนเป็นหลัก และประเภทวิชาที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า  
ครูแผนกวิชาสามัญมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน และ
การจัดท าประกันคุณภาพของสถานศึกษา เช่นเดียวกับช่างอุตสาหกรรม แต่ยังมีงานวิชาการบางส่วนที่
แผนกสามัญสัมพันธ์ยังขาดการมีส่วนร่วม อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
ความรู้ให้กับชุมชน ขาดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน อาจเป็นเพราะ
รายวิชาของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนจะเป็นในเรื่องภาคทฤษฎีเสียเป็น
ส่วนใหญ่  จึงท าให้ผลการวิจัยในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการน้อยกว่าครูช่างอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากโครงสร้างของหลักสูตรของอาชีวศึกษาให้
ความส าคัญกับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติด้านวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องตาม แนวการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : เว็ปไซต์) ที่ผู้เรียน
อาชีวศึกษาต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยน าความรู้ทางทฤษฎีและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และพัฒนาคุณธรรม น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสมรรถนะจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
      5.4.1  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองโดยส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือ
จะได้น าความรู้ความสามารถมาใช้ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
      5.4.2  ผู้บริหารควรสนับสนุน ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของ
แผนกวิชาสามัญร่วมกับแผนกวิชาชีพให้มีส่วนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
      5.4.3  ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในทุกๆด้าน
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ไปทิศทางเดียวกัน 
      5.4.4  ผู้บริหารควรมอบหมายการจัดสรรด้านภาระงานของครูทุกคนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนและกระจายภาระงานให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเพ่ือให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการมากขึ้น 
5.5 ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 
      5.5.1  ควรศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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      5.5.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานวิชาการของครูวิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      5.2.3   ควรน าผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน  
ในแต่ละด้าน เช่น ด้านระดับการศึกษา ด้านการมีประสบการณ์ในการท างาน ของสถานศึกษาอ่ืน 
เพ่ือศึกษาความแตกต่างและน าผลมาพัฒนาต่อไป 
      5.2.4  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน ที่ส่งผลต่อผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 

 

  

 


