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: รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง
ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2562-2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัว อย่างเป็นผู้บริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัย เทคนิคเทิง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 41 คน รวมจำนวน 44 คน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัว อย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น บุคคลในหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ จำนวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผ ู้ ทรงคุ ณวุฒ ิ จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 2 การ
สร้างรูป แบบการบริห ารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพผู้เ รียน
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง ประกอบด้วย การ
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในตอนที่ 1 ยกร่างรูปแบบ
โดยการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิค เทิงและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ/การบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ รวมจำนวน 13 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบ โดยการสนทนากลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ จำนวน 9 คน รวมทั้งประเมิ น รู ปแบบด้ านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเทิง โดยดำเนินการทดลองตามคู่มือการใช้ รูปแบบ และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลอง
ใช้รูปแบบ จำนวน 4 โครงการ กำหนดระยะเวลาทดลองใช้รูปแบบ 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563)
จากนั้นศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการ ที่ใช้ในการทดลอง

ค
รูปแบบ ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิค
เทิง ประกอบด้วยการศึกษา 4.1) คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 4.2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
4.3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ รูปแบบ 4.4) ศึกษาความคิดเห็น
ของภาคีเครือข่ายที่มีต่อ รูปแบบ 4.5) ศึกษาจำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ที่เพิ่มขึ้นหลังใช้ รูปแบบ
4.6) ศึกษาจำนวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4.7) ศึกษาจาก
รายงานรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับจากการดำเนินการตามรูปแบบ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ โดยสรุป ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีองค์คณะ
บุคคลภาคีเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกระบวนการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ และควรกำหนดผลการดำเนินงานและคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2) องค์คณะบุคคลภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) กระบวนการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ผล
การดำเนินงานและคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง พบว่า
ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัย
เทคนิคเทิง พบว่า
4.1 ผลการศึกษาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ
4.1.1 คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ง
4.1.2 คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ด้านความรู้และทักษะ พบว่าหมวดวิชาชีพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 29.72 และหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 34.70
4.1.3 คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย
ภาคีเครือข่ายความร่ว มมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.5 ผลการรายงานจำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ที่เพิ่มขึ้นหลังใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 28 แห่ง
4.6 ผลการรายงานจำนวนภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที ่ ส นั บ สนุ น ทรั พ ยากรทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเทิง พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 แห่ง
4.7 รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับด้านวิชาการและวิชาชีพจากการดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเทิง พบว่าเพิ่มขึ้นมีจำนวน 20 รางวัล
คำสำคัญ : รูปแบบ/ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ/หลักสูตรฐานสมรรถนะ/กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

