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ชื่อเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ผู้วิจัย ทองค า  ตินะลา 
ค ำส ำคัญ รูปแบบการบริหาร, การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, 

วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม สู่การเป็นชุมชนการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สัมภาษณ์แนวทางการบริหารกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
และจากการสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 118 คน  
2) สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร โดย การสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 22 คน 
เพื่อร่วมกันยกร่างรูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน  
3) ทดลองใช้รูปแบบในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
และประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 123 คน 
4) ประเมินรูปแบบโดยการประเมินด้วยแบบสอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 26 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง และแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ควรส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีความเป็นครูมืออาชีพ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชน์ของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และควรออกแบบกระบวนการด าเนินการ การนิเทศ การก ากับ การติดตาม และ
การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. รูปแบบท่ีสร้าง
ขึ้นมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สู่การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
3) การบริหารความร่วมมือในการด าเนินงาน สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ครูผู้สอนมีความ    พึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
หลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนการทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05  4. ผลการประเมินรูปแบบ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 The research, characterized and development, was intended to develop   
participatory management model to become a professional learning community of 
Kamphaengphet Technical College under Office of the Vocational Education 
Commission. The research procedure comprised four steps: 1.) Studying the conditions 
and guidelines for participatory management to become a professional learning 
community. Collecting data by synthesizing relevant documents and research. 
Interview management guidelines with 6 experts and from asking the sample group of 
22 administrators and teachers. 2.) Create a participatory management model to 
become a professional learning community of Kamphaengphet Technical College.by 
discussing with 22 administrators and teachers. In order to jointly draft the form and 
check the format by discussing with 9 experts 3.) Trial form in Kamphaengphet 
Technjcal College. Collecting data with a performance report form of the professional 
learning community center and evaluating satisfaction with the sample group of 123 
administrators and teachers. 4) Evaluate the model by evaluating with a questionnaire 
with 26 experts. Analyze data by finding frequencies, percentages, mean, standard 
deviation t – test and content analysis. 

 The research found that 1) The conditions of participatory management was at 
a moderate level. And the participatory management approach found that it should 
encourage teachers to be aware their duties as a professional teacher and should create 
knowledge and understanding of patterns, methods, and benefits of professional 
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learning community and should design the process of supervision, monitoring and 
supervision and participatory assessment to practice in school effectively.  2) There are 
3 main forms that are created: 2.1) participatory management committee  
2.2) participatory management process 2.3) the result of the trial 3) The administrators 
and teachers are satisfied with the model at a high level. The teachers are satisfied 
with the development of teachers for the development of learners’ quality. The mean 
after using the experimental model was higher than before using the experimental 
model with statistical significance at the level of 0.05. 4) The results of the model 
evaluation are consistent, appropriate, possibility and usefulness at the highest level. 

 


