
การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ; การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

LEARNING ENVIRONMENT ENHANCEMENT 
IN PHONGPINYO TECHNOLOGICAL COLLEGE  KHON KAEN THAILAND; 

PATICIPATORY ACTION RESEARCH

รัฐสภา  พงษ์ภิญโญ
นกัศึกษาหลกัสูตร ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

(หน้า 1-10)

สถานการณ์การศึกษาไทย

47/193 (IMD)

• แผนฯ11

• รัฐธรรมนูญ 50

• พรบ.การศึกษา 42 (45)

• ข้อเสนอปฏิรูปรอบสอง (52-61) • ขั�นพื�นฐาน

• อาชีวศึกษา

• อุดมศึกษา

ความสําคัญของการอาชีวศึกษาในทศวรรษที� 21

USA, China, UNESCO (โลก) 

TDRI, รัฐบาล, กระทรวงแรงงาน (ไทย)

การจัดการอาชีวศึกษาไทย

• เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  (2551)

• บรรเลง ศรนิล และคณะ (2548)

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง ดา้นการอาชีวศึกษา 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื�อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ 

สมศ. รอบที�สอง  (พ.ศ.2548-2553)  ของวิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน

มาตรฐานที� 1 การประกนัคุณภาพภายใน 3.50 พอใช้

มาตรฐานที� 2 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 4.38 ดี

มาตรฐานที� 3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 3.30 พอใช้

มาตรฐานที� 4 นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 1.00 ตอ้งปรับปรุง

มาตรฐานที� 5 การให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม 1.00 ตอ้งปรับปรุง

มาตรฐานที� 6 การบริหารและการจดัการ 3.00 พอใช้

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 3.26 พอใช้

ไม่รับรองมาตรฐาน2. เป็นหวัใจสาํคญัที�บ่งชี� ถึง “คุณภาพของผูเ้รียนและสถานศึกษา”
3. ไดผ้ลการประเมิน “พอใช”้

1. ผลการประชุมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา (17 ก.ค. 55)

(หน้า 9)



คาํถามการวจิัย

(หน้า 11)

 ผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนดเป็นอยา่งไร ?
      การดาํเนินงานนั�น ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ?

 เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนด
 เพื�อศึกษาผลการเปลี�ยนแปลงตามสภาพที�คาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในตวับุคคล 
      กลุ่มบุคคล และวิทยาลยั และองคค์วามรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

วตัถุประสงค์ของการวจิัย



(หน้า 11)

1. PPY ?
 มีปัญหาเรื�อง LE เนื�องจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์

ขอบเขตการวจิัย & ข้อตกลงเบื�องต้น

2. PAR ? (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2555)
 ดวงใจ กฤดากร (2545), เกจ็กนก เอื�อวงศ ์(2546), ศิริ ถีอาสนา (2549), 

นงคใ์ย สุดา (2551), สรกมล แจ่มจนัทร์ (2547) 
 วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555

3. ระยะเวลาในการวจิยั
 ปีงบประมาณ 55 (ต.ค.55 – ก.ย.56) 



(หน้า 13)

ในเชิง
วิชาการ

ในดา้นการ
นาํไปใช้



บทที� 2
วรรณกรรมและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง

1. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  (LE)

2. กรอบความคิดเพื�อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

3. การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในระดบัอาชีวศึกษา

4. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื�อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

5. การประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา

6. บริบทชุมชนและบริบทวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ



1. แนวคดิเชิงทฤษฎเีกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

(Learning Environment, LE)



(หน้า 15-16)

 Learning 
environment 

(LE)
สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้

สิ�งรอบตวัที�มีผลต่อการเรียนรู้ของ
มนุษยท์ั�งทางตรงและทางออ้ม ซึ� งมนุษย์
สามารถที�จะนาํเอาหลกัการแปลงสู่การ
ปฏิบติัไดต้ามวตัถุประสงคห์รือความมุ่ง
หมายของการเรียนรู้ในระดบัหรือใน
ประเภทนั�นๆ 

หมายถึง 

ความหมาย



(หน้า 12)

LE

2. Physical 
environment

1. Psychological 
environment

2.1 สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน 
2.2 สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน 

1.1 คุณลกัษณะของครู
1.2 การจดักระบวนการเรียนการสอน
1.3 ความสัมพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน )



1. Psychological environment



1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning, PBL) 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning, PBL)

ศตวรรษที� 21

Psychological environment

การเรียนรู้เริ�มต้นจาก
การตั�งปัญหาที�เกี�ยวกบัแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ แลว้จึงสร้างทีมเพื�อวางแผนการทาํโครงงาน 

(หน้า 22-23)



New tech  high ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA 

นักเรียนต้องทํางาน! 
ไม่ใช่นั�งฟังครูเฉยๆในลกัษณะเป็นเพียงผูรั้บฝ่ายเดียว ;
ภาพนกัเรียน กาํลงัทาํโครงงานโดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต

Bob Pearlman  (2010) (หน้า 64)



นักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ !
 คาํถามที�ตั�งไวจ้ากความสงสยัในเรื�องที�อยากรู้ของนกัเรียนจะ

เป็นกระตุ้นและช่วยขับเคลื�อนการเรียนการสอนรวมถงึ
กจิกรรมต่างๆในชั�นเรียน 

 บางครั� งสิ�งนี� จาํเป็นสาํหรับ นักเรียนทั�งชั�นเรียน
บางครั� งอาจจาํเป็นสาํหรับ นักเรียนแค่เพยีงบางคน 

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA  

Bob Pearlman  (2010) (หน้า 65)



นักเรียนเรียนรู้จากการทดสอบสมมติฐาน ทดลองปฏิบัติจริง ! 
เพื�อค้นหาคาํตอบด้วยตนเอง  โดยมีครูทาํหน้าที�เพียงให้คาํแนะนาํ

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA  

Bob Pearlman  (2010) (หน้า 65)



นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลของโครงงานในชั�นเรียน 
มีการอภิปรายผล สุดทา้ยผลของโครงงานนั�นจะถูกประเมินผลการนาํเสนอโดย

เพื�อนในชั�นเรียน ผูป้กครอง รวมถึงคนในชุมชน ที�เขา้มาร่วมฟัง

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA  

Bob Pearlman  (2010) (หนา้ 49)



(หน้า 44-48)

ทาํไมตอ้ง e-Learning ?

เกรียงศกัดิ�  
เจริญวงศกัดิ�  

(ม.ม.ป.)

สมาคมอเีลิร์นนิ�ง
แห่งประเทศไทย

(2555) 

   การใช้ e-Learning จะเป็นการเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ไดผ้ลมากยิ�งขึ�น แต่
คงไม่สามารถใหเ้รียนแบบ e-Learning ทั�ง 100% 

   ทางออกที�ดีคือน่าจะเลือกใช้ประโยชน์จาก e-Learning เพื�อเติมช่องว่างการ เ รี ย น ก า ร
สอนในห้องเรียน  และกระตุ้ นการเรียนรู้แบบใหม่ในยุคข้อมูลข่าวสารที� มีเด็กเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ�น 

   RSU Cyber U. , เริ�มเปิดปี49   มีนกัศึกษาที�จบหลกัสูตรทั�งหมด 126 คน 

Total cost  ที�ต ํ�ากวา่  การเรียนรู้ในชั�นเรียน 40%

  การเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบัหรือเป็นโปรแกรมแบบเส้นตรง

  ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ�มขึ�น 30% > การเรียนรู้แบบเดิม

  ผูเ้รียน จะเป็นคนที�มีความสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง

  ทาํใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทางความคิด > การเรียนรู้แบบเดิม

  การศึกษาชิ�นหนึ�ง พบวา่นกัศึกษาทางไกลระบบออนไลน์ (online students) ไดม้ี  

- การติดต่อกบัผูเ้รียนคนอื�นๆในชั�นเรียน

- เรียนรู้ดว้ยความสนุก

- ใหเ้วลาในการทาํงานในชั�นเรียน

 - มีความเขา้ใจสื�อการสอน 

 - การปฏิบติัจริง

> ผูเ้รียนที�ไดรั้บการสอนในชั�น
เรียนแบบเดิมโดยเฉลี�ย 20%



(หน้า 48-58)

• มหาวิทยาลยัรังสิต (2555), สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย 
(2555), เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  (ม.ม.ป.) วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.)

• มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) 

• มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) 

• กานดา วอ่งไวลิขิต (2555) 

• Qing (2012) 

• ศรีเชาวน์ วิหคโต (2555) 

• วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.) 

• มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) 

http://www.it24hrs.com/2012/e-learning-going-mobile-in-asia/m-learning-mobile-learning/


Physical environment 



แผนผังแสดง
ห้องการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integrated Learning Studio)

 มีขนาด 2 เท่า

Columbus signature academy ตั�งอยูที่�เมือง Columbus มลรัฐ Indiana, USA  

Bob Pearlman  (2010) (หนา้ 44)



แผนผังแสดงพื�นที�การใช้งาน

Bob Pearlman  (2010) 

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA  

(หนา้ 46)

small-group collaboration zones
project rooms
facilitator collaboration areas
single-subject-matter learning environments
dual-subject- matter learning environments
digital media library
large multigroup collaboration zones



The  Metropolitan Regional Career and Technical center ตั�งอยูที่�เมือง 
Providence Rhode Island, USA

แผนผังพื�นที�อาคารเรียน
 ห้องให้คาํปรึกษา
 ห้องทดลองโครงงาน
 พื�นที�อเนกประสงคส์าํหรับ   

กิจกรรมทั�วไปที�ไม่
เฉพาะเจาะจง

Bob Pearlman  (2010) (หนา้ 51)



High tech high ตั�งอยูที่�เมือง San Diego มลรัฐ California, USA  

สัญลักษณ์ รายการห้องต่างๆ

H มนุษยศ์าสตร์ (humanities)

M/S คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (math/science)

T หอ้งพกัครู (teacher 's office)

E การสาํรวจ (exploratory)

C ห้องประชุม (conference)

O สาํนกังาน (office)

R ตอ้นรับ (reception)

W ห้องทาํงาน (work room)

RR หอ้งนํ� า (rest room)

แผนผังอาคาร
 แสดงลกัษณะห้องเรียนรวมที�ใชใ้นวิชาต่างๆจาํนวน 4 ห้อง ลอ้มรอบห้องสตูดโิอ สาํหรับทาํ

โครงงานของนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย

Bob Pearlman  (2010) (หนา้ 53)



ห้องเรียนสําหรับการเรียนรู้
แบบสหวิทยาการแบบบูรณาการ

Bob Pearlman  (2010) 

Columbus signature academy ตั�งอยูที่�เมือง Columbus มลรัฐ Indiana  

(หนา้ 44)



ห้องให้คําปรึกษา & ห้องทํา
โครงงาน (The Met)

 มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่า
ของขนาดหอ้งในโรงเรียนทั�วไป

ทีมโครงงาน (New tech high)
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มขณะทาํงาน

   ในหอ้งเรียนที�มีขนาดใหญ่เป็น 
2 เท่าของโรงเรียนปกติทั�วไป 

Bob Pearlman  (2010) (หนา้ 49, 51)



(หนา้ 45, 47)

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas  

ทีมโครงการนักเรียนกาํลงัทํางานใน
ห้องสมุดสื�อดิจิตอลแบบเปิดโล่ง

Bob Pearlman  (2010) 



(หนา้ 54)

New line learning academy ตั�งอยูท่างตอนใตข้องเมือง Maidstone, 
มณฑล Kent, สหราชอาณาจกัร

“ลานการเรียนรู้ learning plaza” 
สามารถจัดปรับเปลี�ยนให้เป็น 

 สภาพการเรียนรู้แบบรายบุคคล  
 สภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย
 สภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ 

Bob Pearlman  (2010) 



(หนา้ 55)

New line learning academy ตั�งอยูท่างตอนใตข้องเมือง Maidstone, 
มณฑล Kent, สหราชอาณาจกัร

“ลานการเรียนรู้ learning plaza”   

Bob Pearlman  (2010) 



(หนา้ 48)

New tech high  ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas, USA  

  แยกกนัคน้ควา้หาขอ้มูล ดว้ยเครื�องมือที�ทนัสมยั 
       หลงัจากการปรึกษาหารือเกี�ยวกบัโครงงานของกลุ่ม
  พวกเขาจะกลบัมารวมกนัอีกครั� ง หลงัจากที�แต่ละคนไดข้อ้มูลของตนเองแลว้

Bob Pearlman  (2010) 



(หน้า 59)

Miller  (2009)  
  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการทาํวิจยัอยา่งกระตือรือร้น เมื�อนาํ 

        เครื�องมือทางเครือข่ายสังคม (Facebook, Diigo, Google sites, Google docs และ Twitter)

ใชร่้วมในการเรียนการสอน 

  และขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่การใชเ้ครื�องมือเหล่านี�  สามารถพฒันาการสื�อสาร การมีส่วนร่วม 

       และทักษะการใช้ดิจติอลในศตวรรษที� 21 ได้อีกด้วย                 

Miller  (2009)  
  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการทาํวิจยัอยา่งกระตือรือร้น เมื�อนาํ 

        เครื�องมือทางเครือข่ายสังคม (Facebook, Diigo, Google sites, Google docs และ Twitter)

ใชร่้วมในการเรียนการสอน 

  และขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่การใชเ้ครื�องมือเหล่านี�  สามารถพฒันาการสื�อสาร การมีส่วนร่วม 

       และทักษะการใช้ดิจติอลในศตวรรษที� 21 ได้อีกด้วย                 

Hogue  (2011) 
 ครูผูส้อนสงัเกตไดว้า่ จากเดิมนกัเรียนที�ไม่ค่อยสนใจเรียนกลบัมีความกระตือรือร้นและมีส่วน

      ร่วมในการทาํโครงการตลอดกิจกรรม  หลังจากนํา  Application ของเครื�องแอปเปิล  (Mac) 

      มาให้เดก็ๆใช้ร่วมในการเรียนการสอน

Hogue  (2011) 
 ครูผูส้อนสงัเกตไดว้า่ จากเดิมนกัเรียนที�ไม่ค่อยสนใจเรียนกลบัมีความกระตือรือร้นและมีส่วน

      ร่วมในการทาํโครงการตลอดกิจกรรม  หลังจากนํา  Application ของเครื�องแอปเปิล  (Mac) 

      มาให้เดก็ๆใช้ร่วมในการเรียนการสอน



2. กรอบความคดิเพื�อการวจิัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 



แนวคดิหลกั

วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) 

• คาํนึงถึง 2 กระบวนทศัน์ที�เป็นรากฐาน
ของการแสวงหาความรู้ทฤษฎีสังคมเชิง
วพิากษ ์(critical social theory) และ
ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of 
postmodernism)

• คาํนึงถึง 10 หลกัการของผูว้ิจยั

• คาํนึงถึง 10 จรรยาบรรณของผูว้จิยั

• คาํนึงถึง 10 บทบาทของผูว้ิจยั

(หน้า 74-93)



3. การพฒันาสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ในระดบัอาชีวศึกษา



การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดบัอาชีวศึกษา
1. แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเกี�ยวกบัการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ี(หน้า 94-98)
2. การใหค้วามสาํคญักบัการจดัการอาชีวศึกษาไทยของภาครัฐ (หน้า 98-101)
3. สภาพปัญหาและการผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยใีนประเทศไทย (หน้า 101-

104)
4. กรณีศึกษาเส้นทางการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆ 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 

ออสเตรเลีย เยอรมนั สหราชอาณาจกัรอเมริกา ญี�ปุ่ น เกาหลี และสิงคโปร์ (หน้า 104-132)
5. กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 โรงเรียนอาชีวศึกษาใน 10 เมืองสาํคญัทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา Atlanta, 
Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York City, Philadelphia, 
Phoenix, San Francisco (หน้า 132-148)

 ตวัอยา่งโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 1. ITT Technical Institutes 
(ITT) 2. The Peterson School 3.  University of Phoenix 4. Triangle Tech (หน้า 148-
153)

(หน้า 94-162)



4.  กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎเีพื�อการ
วจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม



(หน้า 155)



6. บริบทชุมชนและ
บริบทวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภญิโญ



ข้อมูลชุมชน
1. ประธานชุมชน คือ นายคาํผ่าน ทิพย์นาง 
2. รองประธานชุมชน คือ นางเจือจันทร์ สุวรรณโชติ 
3. มีคณะกรรมการชุมชนรวมทั�งสิ�นจํานวน 24 คน 
4. จํานวนครัวเรือนโดยประมาณ 290 หลงัคาเรือน 
5. จํานวนประชากรโดยประมาณ 1,420 คน 
6. ทิศเหนือจรดกบัถนนมะลวิลัย์ , ทิศใต้จรดกบั
โรงพยาบาลขอนแก่นราม, ทิศตะวันออกจรดถนน
มิตรภาพ, ทิศตะวันตกจรดกบัโรงเรียนบ้านศรีฐาน

ประวตัิโดยสังเขป
เมื�อประมาณ พ.ศ. 2504  
คุณยายเป่ง, คุณยายแพง,
คุณแม่เกี�ยก พงษภิ์ญโญ,
คุณแม่เจือจนัทร์



บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์ภญิโญ

จัดตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2526 เดิมมีชื�อวา่ “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” 
โรงเรียนในขณะนั�นจดัตั�งบนเนื�อที�โดยประมาณ 72 ไร่ 

ประกอบดว้ยอาคารคอนกรีตชั�นเดียวจาํนวน 6 หลงั 

พ.ศ. 2526 
1. ปวช.
เกษตรกรรม
ช่างอุตสาหกรรม 
ช่างไฟฟ้ากาํลงั
2. ปวท.
เกษตรกรรม
ธุรกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2528

1. ปวช. (เพิ�ม)
ช่างยนต์
ช่างก่อสร้าง
บญัชีและบริการธุรกิจ
สถานพยาบาล
บญัชีและเลขานุการ

โดยประมาณ  700-1,000 คน 



พ.ศ. 2539-2550
ปวช. และ ปวส.
บญัชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ช่างไฟฟ้ากาํลงั

พ.ศ. 2539 
เปลี�ยนชื�อเป็น “โรงเรียนพงษภิ์ญโญเทคโนโลย”ี
บนพื�นที� 6 ไร่ อาคารขนาด 5 ชั�น  40 หอ้งเรียน 600 คน 

พ.ศ. 2550 มีจาํนวน
นกัเรียนเหลือไม่ถึง 100 คน
ดร. เสรี เขา้มาบริหาร 

พ.ศ. 2554 
เพิ�มขึ�นเป็น 680 คน 

บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์ภญิโญ



บทที� 3
วธีิดาํเนินการวจิัย



ผู้ร่วมวจิยั และบทบาทของผู้ร่วมวจิยั

(หน้า 169)



ขั�นตอนการวิจัย
(หน้า 169-173)

ขั�นตอน รายการ ขั�นตอนย่อย วัน/เดือน/ปี

1
การเตรียมการ 
(Preparation) 

การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกนั 
การสร้างแผนที�การทํางานเพื�อการวิจยั และการประเมนิและสรุป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที� 28 ต.ค.55 

2
การวางแผน 
(Planning) 

การวิเคราะห์สภาพที�เคยเป็นมาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา การกําหนดปัญหาและทาํความ
เข้าใจปัญหา การประเมินประเด็นปัญหาที�ต้องการแก้ไขหรือพฒันา การวางแผนปฏิบัตกิาร/
โครงการ/กิจกรรม และการประเมินและสรุป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที� 15, 16, 22, 23 ธ.ค.55 

3 การปฏิบัติ (Acting) การกําหนดแนวปฏิบัติ การปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินและสรุป 
นําแผนไปปฏิบัต ิ
ช่วงเดือน ธ.ค.55– ก.ค.56 

4 การสังเกต (Observing) 
การกําหนดรูปแบบและวธิีการ 
การนําเสนอรายงาน และการประเมินและสรุป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ในวันที� 16 ก.พ.56 

5 การสะท้อนผล (Reflecting) การสังเคราะห์ความรู้ การนําเสนอรายงาน และการประเมินและสรุป 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันที� 6 เม.ย.56 

6
การวางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะห์และวพิากษ์  การประเมินปัญหาที�ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
การจัดทําแผนปฏิบัติใหม่ และการประเมินและสรุป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที� 29 ม.ิย.56 

7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) การกําหนดแนวปฏิบัติ การปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินและสรุป 
นําแผนปฏิบัตกิารใหม่ไปลงมอื
ปฏิบัติในช่วงเดือน ก.ค.– ก.ย.56

8
การสังเกตผลใหม่
 (Re-observing) 

การกําหนดรูปแบบและวธิีการ การสังเกตและเสนอรายงานผล และขั�นตอนการประเมินและสรุป
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ในวันที� 31 ส.ค.56 

9 การสะท้อนผล (Re-reflecting) การสังเคราะห์ความรู้  การนําเสนอรายงาน  และการประเมินและสรุป 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที� 14 ก.ย.56 

10 การสรุปผล (conclusion) สรุปผลทั�งหมด

ระยะที� 1 ประชุมเชิงปฏิบัติในวัน
ศุกร์ที� 21 ก.ย.56 เพื�อถอดบทเรียน
, ระยะที� 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันที� 28 ก.ย.56



(หน้า 173)

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย
กาํหนดเครื�องมือเพื�อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ� งจาํแนกเป็นสามกลุ่ม ดงันี�
1. แบบสังเกต  (observation form
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview)  และ

เป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  (focus group interview
3. แบบตรวจสอบหรือบนัทึก  (examining/records)

ผู้เชี�ยวชาญมีทั�งหมด 6 คน 

ดา้นการวดัและ
ประเมินผล

ดา้นหลกัสูตร
และการเรียน

การสอน  

การจดัการ
ศึกษาดา้นการ

อาชีวศึกษา

การประกนั
คุณภาพภายใน
และภายนอก

ระดบั
อาชีวศึกษา

การบริหารงาน
วิทยาลยั

อาชีวศึกษาของ
รัฐ หรือ เอกชน 

ฯลฯ 



การวเิคราะห์ข้อมูล

ประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพชิญ์  (2526)  ดังนี�
6.1     จดัทาํขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 6 สถานการณ์ ดงันี�

6.1.1     การกระทาํ  (acts)  
6.1.2     กิจกรรม  (activities)  
6.1.3     ความหมาย  (meaning)  
6.1.4     ความสมัพนัธ์  (relationship)  
6.1.5     การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  (participation)  
6.1.6     สภาพสงัคม  (setting)  

6.2     จดัแบ่งขอ้มูลจากการบนัทึกภาคสนาม
6.3     การวิเคราะห์ขอ้มูล 

(หน้า 174-175)



การเขียนรายงานการวจิัย

โดยนาํรายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยนาํรายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัที�วเิคราะห์แลว้ ไปใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ
ช่วยยนืยนัตรวจแกไ้ขผลการวเิคราะห์ และใหค้าํแนะนาํเพื�อปรับปรุงรายงาน
ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์มากขึ�น การตรวจสอบขอ้มูลจะใชบุ้คลากรหลายคนใน
เหตุการณ์ของกิจกรรม 

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลที�เป็นเชิงปริมาณ ผูว้ิจยักใ็ชค่้าสถิติพื�นฐาน คือ ค่า
ร้อยละ และ ค่าเฉลี�ย เพื�อใหเ้ป็นขอ้มูลเพื�อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือแสดง
ใหเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น

(หน้า 175-176)



ขอจบการนําเสนอไว้แต่เพยีงเท่านี�

กราบขอบพระคุณครับ



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

Institute for Management 
Development หรือ IMD 47/193

สิงคโปร์ (13) ญี�ปุ่น (29)  ฮ่องกง (30)  มาเลเซีย (33)  และจีน (46)

อินโดนีเซีย (55)  ฟิลิปปินส์ (56)  และอินเดีย (58) 

พ.ศ. 2548-2553 พบวา่สมรรถนะดา้นนี�ของไทยลดลงมาโดยตลอด

(หนา้ 1)



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

(หนา้ 5-6)

การจดัการอาชีวศึกษาของไทยในปัจจุบนัพบปัญหาที�สาํคญั  

(เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� , 2551)

1)  ดา้นคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาและดา้นมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2)   ดา้นการจดัการเรียนการสอน และ ดา้นครูผูส้อน 

3)  ดา้นความร่วมมือ  

4)  ดา้นการสนบัสนุนของรัฐบาลและดา้นการบริหารจดัการ

5)  ดา้นค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 



20.25%

77.78%

1.79%

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้านอาชีวศึกษา สถานศึกษาของรัฐ

ดีมาก (4.51-5.00)

ดี (3.51-4.5)

พอใช ้(2.51-3.5)

12.37%

69.61%

11.56%
3.23% 3.23%

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้านอาชีวศึกษา โรงเรียนเอกชน

ดีมาก (4.51-5.00)

ดี (3.51-4.50)

พอใช ้(2.51-3.50)

ควรปรับปรุง (2.01-2.50)

ตอ้งปรับปรุง (1.00-2.00)



(หนา้ 8)

ประเมนิรอบสาม (54-58)
(3 กลุ่มตวับ่งชี� , 18 ตวับ่งชี� )

ประเมนิภายนอกรอบสอง 
(48-53)

6 มาตรฐาน 25 ตวับ่งชี�  

1. ประกนัคุณภาพ
ภายใน

(2 ตบช.) 2.คุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา

(4 ตบช.)

3. การจดัการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษา

(10 ตบช.)4. สร้างองค์ความรู้ของ
อาจารย์และ นักศึกษา

(3 ตบช.)

5. บริการวชิาการและ
วชิาชีพต่อสังคม ชุมชน

(2 ตบช.)

6. บริหารและการ
จดัการ

(4 ตบช.)

ประเมนิภายใน

6 มาตรฐาน 34

 ตวับ่งชี�  

1. ผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษาวชิาชีพ

(9 ตบช.) 2.หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน

(10 ตบช.)

3. กจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน

(5 ตบช.)4. การบริการวชิาชีพสู่
สังคม

(5 ตบช.)

5. นวตักรรมและการวจิยั

(3 ตบช.)

6. ภาวะผู้นําและการ
จดัการ

(3 ตบช.)



แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความตอ้งการแรงงานและผูส้มคัรงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา เดือนมิถุนายน 2555



1.    ความพร้อมในการสนับสนุนด้านกฎหมายยงัมีข้อจํากดั
2.    ทศิทางและเป้าหมายการพฒันากาํลงัคนโดยรวมไม่ชัดเจน
3.    มีการขยายสถานศึกษาเร็วเกนิไป ทาํให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐไม่เพยีงพอ
4.    ครู-อาจารย์ บางสาขามีจํานวนน้อยต้องรับภาระงานสอนมาก แต่บางสาขามีจํานวนมากเกนิความต้องการ
5.    คุณภาพครูไม่สอดคล้องกบัภารกจิ
6.    อตัราการเข้าออกของครู-อาจารย์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน
7.    การพฒันาครู-อาจารย์ยงัขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื�อง
8.    อตัรากาํลงับุคลากรสายสนับสนุนการสอนยงัขาดแคลน
9.    ไม่สามารถเปิดหลกัสูตรใหม่ที�เป็นความต้องการได้อย่างทนัท่วงที
10.   ผู้เรียนส่วนหนึ�งมีพื�นฐานความรู้ตํ�า
11.   ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลง
12.   เครื�องมือ เครื�องจักร อุปกรณ์ เก่า ล้าสมัย เสื�อมคุณภาพ
13.   อุปกรณ์ สื�อการเรียนการสอน ขาดแคลน
14.   มีงบประมาณวสัดุฝึกไม่เพยีงพอ ส่งผลต่อการเรียน การฝึกทกัษะ
15.   ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนยงัมีจํากดั
16.   การระดมทรัพยากรการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ไม่จริงจังและต่อเนื�อง
17.   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศที�เกี�ยวข้องกบัการอาชีวศึกษายงัมีจํากดั และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร
18.   ผู้จบอาชีวศึกษามีความรู้ และทกัษะ รวมทั�งคุณลกัษณะที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ
19.   อตัราผู้จบอาชีวศึกษาที�ออกไปทาํงานยงัไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายในการผลติ และการมีงานทาํเท่าที�ควร
20.   หน่วยงานที�รับบุคลากรเข้าทาํงานจะเน้นวุฒิบัตรมากกว่าที�จะคํานึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริง
21.   ผลการวจัิยด้านการสนับสนุนการพฒันาระบบการอาชีวศึกษายงัมีน้อย
22.   สถานศึกษาบางแห่งยงัไม่ตระหนักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
23.   ระบบรองรับการกาํหนดมาตรฐานของชาติเกี�ยวกบัอาชีพและวชิาชีพยงัไม่ชัดเจน

ผลการศึกษาวจิยัสภาพปัญหาและการผลติกาํลงัคนด้านอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยขีองสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกดั (บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548)  



ปัญหาสาํคญัที�เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากร และกระบวนการทาํงาน ซึ� ง ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดต้รง
จุด เนื�องจากเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเนน้การพฒันา
คน ดงันั�นจึงทาํใหบุ้คลากรเมื�อไดผ้า่นการร่วมดาํเนินการวจิยัดว้ย
ระเบียบวธีิวจิยันี�แลว้ จะมีทศันคติที�ดีต่อระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในงานประกนัคุณ
ภาพเสมือนเป็นส่วนหนึ�งของภาระงานประจาํของตนเอง



การวจิยัทางการบริหารการศึกษา แนวคดิและกรณศึีกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555)  



หลกัฐานเชิงประจักษ์; ปัญหาที�มีความกงัวลใจร่วมกนั

1. ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. รอบสอง 2. ผอ. เชิญวทิยากรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา สมศ.

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2555





The Peterson School ที�เมือง Woburn, Westwood, Worcester
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Triangle Tech ตั�งอยู่ในเมือง Erie, Sunbury, Bethlehem (ตามลําดับ)
 

Triangle Tech ตั�งอยู่ในเมอืง Greensburg, Dubois, Pittsburgh (ตามลาํดบั)

นักเรียนที� Triangle Tech 


