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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ �) เพื�อศึกษาผลการดําเนินงานในขั�นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนด �)  เพื�อศึกษาผลการเปลี�ยนแปลงตามสภาพที�คาดหวงั การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นใน

ตวับุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลยั และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ผูร่้วมวิจยั

คือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ จาํนวน 18 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบนัทึก 

ผลการวจิยั พบวา่ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญมีสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในภาพรวมทั�งดา้นกายภาพ

และจิตวิทยาถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ “พอใช”้ จากการประเมินยงัคงพบปัญหาในแต่ละดา้นอยูท่ั�ง ดา้นคุณลกัษณะของ

ครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และ

ชุมชน) ดา้น สภาพแวดลอ้มภายในชั�นเรียน และดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกชั�นเรียน ส่งผลใหว้ิทยาลยัฯมีจาํนวน

นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละปีไม่ถึง 600 คน (เกณฑ์ที�ขออนุญาตไวค้ือจาํนวน 1,000 คน) จึงดาํเนินงานใน 4 

โครงการ คือ 1) โครงการ Teacher development toward change 2) โครงการ Teaching development toward 

change 3) โครงการ Stakeholder relationship development toward change 4) โครงการ Physical environment 

development toward change มีผลทาํให้ปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นต่างๆไดรั้บการแกไ้ขจนบรรลุผล

ตามที�คาดหวงั ส่วนจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งพิจารณาในปีการศึกษาถดัไป (ปี 2557) 

นอกจากนี�ยงัพบวา่ ผูว้ิจยั ครู  ผูอ้าํนวยการ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิหลายประการ ทั�งในดา้นความรู้

และประสบการณ์ต่างๆ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบตัิ � ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัหลกัการของการ

วิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ “ขั�นตอนย่อยของการดาํเนินงาน � วงจร �� ขั�นตอน” 2) ความรู้ใหม่

เกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ไดจ้ากการนาํแผนปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบตัิ คือ “หลกัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิผล 13 ประการ” 3) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ คือ “รูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” 4) ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการถอดบทเรียนที�ไดจ้ากการ

ทํางานร่วมกันในขั�นตอนสุดท้ายของการวิจัย คือ “กรอบการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัย

เทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” และ “รูปแบบ

การจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model”  
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     ABSTRACT 

 The objectives of this research were:  1) to study the effect of implementation by various steps of 

determined Participatory Action Research, and  2) to study the effect of changes based on expected situation, 

learning occurred in person group as well as College, and new knowledge occurred by Participatory Action 

Research. The research participants were18 stakeholders of Learning Environment Enhancement in Phongpinyo 

Technological College.  The research  instruments were the Observation Form, the In-depth Interview, and the 

Checklist or Record Form.   

The research findings found that Phongpinyo Technological College had overall Learning 

Environment Enhancement in both of Physical, and Psychological aspects in “Moderate” level.  For the 

assessment, the problems were found in each aspect including:  the teachers’ characteristics, instructional 

process management, relationship, inside classroom environment, and outside classroom environment.  As a 

result, there were less than 600 students each year (the criterion = 1,000 students).  So, 4 projects were 

implemented : 1) Teacher development toward change, 2) Teaching development toward change, 3) 

Stakeholder relationship development toward change, and 4) Physical environment development toward 

change.  Consequently, different aspects of Learning Environment Situation were improved until they were 

accomplished as expectation.  For student number, next school year would be considered.  (2014) 

Besides, it was also found that the researcher, teachers, and director obtained many aspects of learning 

by doing:  the knowledge and experiences.  Three types of new knowledge from practice as: 1) the principle of 

Participatory Action Research included the “sub-step of implementation from 2 spirals and 10 steps,” 2) the 

experience of experience by putting the plan into practice included “Effective thirteen principles of 

Environmental Learning Enhancement,” 3) the model of Learning Environmental Learning Enhancement 

included “model of Environmental Learning Enhancement, and 4) the deciphering of lessons from collaborative 

working in final research step included “framework of Environment Enhancement in Phongpinyo 

Technological College, Khon Kaen Province through Participatory Action Research,” and “model of Learning 

Environment Enhancement in Phongpinyo Technological College,” or “Phongpinyo Model.” 
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 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  172 

 7. การเขียนรายงานการวิจยั  172 

บทที�  �             ผลการดาํเนินการวิจยั    �74 

                            �.     การปฏิบตัิจริง � วงจร  ��  ขั�นตอน    �75 

                            �.     การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบตั ิ    407 

                            3.     การเรียนรู้จากการกระทาํหรือการปฏิบตั ิ    420 

                            �.     ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น    427 

บทที�  �             สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ    438 

1.     พื�นที�และเป้าหมายในการวจิยั    438 

2.     คาํถามการวจิยั    439 

3.     วตัถุประสงคข์องการวิจยั    439 

4.     เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั    439 

5.     ขั�นตอนการวิจยั    439 

6.     สรุปผลการวิจยั    442 

7.     อภิปรายผลการวิจยั    457 

บรรณานุกรม    470 

ภาคผนวก    �77 

                 ภาคผนวก ก   เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั    �78 

                 ภาคผนวก ข   รายชื�อผูร่้วมวิจยั       512 

ประวตัิผูเ้ขียน    �14 
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สารบัญตาราง 
 
 

 

 หน้า 
ตารางที�    1   1     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบที�สอง  (พ.ศ.����-����)     9 

ตารางที�    1   2     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศญี�ปุ่ น   122 

ตารางที�    1   3     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสาธารณรัฐเกาหลี)   123 

ตารางที�    1   4     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสาธารณรัฐสิงคโปร์   125 

ตารางที�    1   5     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหราชอาณาจกัร   126 

ตารางที�    1   6     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหพนัธรัฐเยอรมนั   127 

ตารางที�    1   7     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหรัฐอเมริกา   128 

ตารางที�    1   8     สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศออสเตรเลีย   129 

ตารางที�    1   9     ตารางเปรียบเทียบเพื�อแสดงการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอก   157 

  1        ของ สมศ. และการ ประกนัคุณภาพภายในของ สอศ.    

ตารางที�    1  10     แผนการดาํเนินงาน   174 

ตารางที�    1  11     สรุปการดาํเนินงานขั�นการเตรียมการ   175 

ตารางที�    1  12  กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� � ของขั�นตอนที� � การเตรียมการ   176 

ตารางที�    1  13  กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� 2 ของขั�นตอนที� � การเตรียมการ   178 

ตารางที�    1  14  กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� 3 ของขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ   183 

ตารางที�    1  15  รายละเอียดโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของผูร่้วมวิจยัแต่ละคน   190 

ตารางที�    1  16  ปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม   192 

ตารางที�    1  17  ขอ้สรุปจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเมื�อสิ�นสุดขั�นตอนการเตรียมการ   195 

ตารางที�    1  18  กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการวางแผน   196 

ตารางที�    1  19  กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการวางแผน (ต่อ)   197 

ตารางที�    1  20  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น   203 

ตารางที�    1  21  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   204 

ตารางที�    1  22  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   205 

ตารางที�    1  23  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   206 

ตารางที�    1  24  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   203 

ตารางที�    1  25  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   207 

ตารางที�    1  26  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   209 

ตารางที�    1  27  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   210 

ตารางที�    1  28  การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ)   211 
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สารบัญตาราง 
 
 

 หน้า 
ตารางที�    1  29      ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นคุณลกัษณะของครู   213 

ตารางที�    1  30      ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน   214 

ตารางที�    1  31      ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นความสัมพนัธ ์

(ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

  215 

ตารางที�    1  32      ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน   216 

ตารางที�    1  33      ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาย 

นอกชั�นเรียน 

  216 

ตารางที�    1  34      สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

    “ดา้นคุณลกัษณะครู” 

  219 

ตารางที�    1  35  สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั  

“ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน” 

  219 

ตารางที�    1  36  สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้น

ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)” 

  220 

ตารางที�    1  37    สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้น

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน” 

  220 

ตารางที�    1  38  สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั  

“ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน” 

  220 

ตารางที�    1  39     การวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลกัษณะของครู 

(เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

  221 

ตารางที�    1  40  การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดักระบวนการ

เรียนการสอน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

  222 

ตารางที�    1  41  การวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ (ครู

และบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) (เรียงลาํดับจากปัญหามากไป

นอ้ย) 

  223 

ตารางที�    1  42  การวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

  223 

ตารางที�    1  43  การวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

  223 

ตารางที�    1  44  การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหา ดา้นคุณลกัษณะของครู   226 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

   

 หน้า 
ตารางที�    1  45      การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหาดา้นการจดักระบวนการเรียน

การสอน 

  227 

ตารางที�    1  46      การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหาดา้นความสัมพนัธ ์(ครูและ

บุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

  227 

ตารางที�    1  47  การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพภายในชั�นเรียน 

  228 

ตารางที�    1  48      การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพภายนอกชั�นเรียน 

  228 

ตารางที�    1  49  กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนก่อนลงมือปฏิบตัิจริงตามแผน   242 

ตารางที�    1  50      สรุปเครื�องมือการวจิยัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัทาํขึ�นในขั�นตอนการ

ปฏิบตั ิ

  244 

ตารางที�    1  51  ดา้นที� � คุณลกัษณะของครู   245 

ตารางที�    1  52  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   246 

ตารางที�    1  53    ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   247 

ตารางที�    1  54  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   248 

ตารางที�    1  55     ตารางที� �� ดา้นที� � คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   249 

ตารางที�    1  56  ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน   250 

ตารางที�    1  57  ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ)   251 

ตารางที�    1  58  ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ)   252 

ตารางที�    1  59  ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)   253 

ตารางที�    1  60  ดา้นที� � ความสัมพนัธ์ (ต่อ)   254 

ตารางที�    1  61  ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน   255 

ตารางที�    1  62  ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน   256 

ตารางที�    1  63  ขอ้มูลประกอบและเกณฑก์ารตดัสิน   273 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 

 หน้า 
ตารางที�    1  64      สรุปขอ้มูลผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพตรงตามสาขาที�สอนปีการศึกษา 

���5 

  273 

ตารางที�    1  65     สรุปขอ้มูลผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพตรงตามสาขาที�สอนปีการศึกษา 

���5 

  273 

ตารางที�    1  66  สรุปอตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวชิา 

  273 

ตารางที�    1  67      คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายอาํพล เดชชยั   310 

ตารางที�    1  68  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางนงนิตย ์ทวิลา   310 

ตารางที�    1  69      คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวิศณุภพ ไกรแจ่ม   310 

ตารางที�    1  70  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสุทิน สมสมยั   310 

ตารางที�    1  71  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวปราณี ภูเงินช่อ   310 

ตารางที�    1  72    คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวไอรินทร์ อุปลี   311 

ตารางที�    1  73  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาววลิาสิณีย ์มากนาคา   311 

ตารางที�    1  74     คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั   311 

ตารางที�    1  75  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   311 

ตารางที�    1  76  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวีระยทุธ โคระดา   311 

ตารางที�    1  77  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายคมกริช แสนวงษ ์   312 

ตารางที�    1  78  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์   312 

ตารางที�    1  79  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางทศพร สิงห์ปรุ   312 

ตารางที�    1  80  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง   312 

ตารางที�    1  81  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั   312 

ตารางที�    1  82  คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคน   313 

ตารางที�    1  83  คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคน   314 



15 

 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 

 หน้า 
ตารางที�    1  84      ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1   324 

ตารางที�    1  85     ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1 (ต่อ)   325 

ตารางที�    1  86  ผลในภาพรวมจากการนาํแผนปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบตัิจริงในวงจรที� 1   328 

ตารางที�    1  87      การระบุทางเลือกที�หลากหลาย และการประเมินเลือกทางเลือกในขั�นตอนการที� 

6 การวางแผนใหม ่

  332 

ตารางที�    1  88  การระบุทางเลือกที�หลากหลาย และการประเมินเลือกทางเลือกในขั�นตอนการที� 

6 (ต่อ) 

  333 

ตารางที�    1  89      การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม ่   335 

ตารางที�    1  90  การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม่ (ต่อ)   336 

ตารางที�    1  91  การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม่ (ต่อ)   337 

ตารางที�    1  92     ผลการสงัเกตการจดักิจกรรมในขั�นตอนการที� 6 การวางแผนใหม่   337 

ตารางที�    1  93  กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการปฏิบตัิใหม่   338 

ตารางที�    1  94     สมาชิกในแต่ละทีมโครงการใหม่ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบตัิใหม่ ในวงจรที� 2   343 

ตารางที�    1  95  นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ

วสัดุช่วยสอน 

  349 

ตารางที�    1  96  นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ

วสัดุช่วยสอน (ต่อ) 

  350 

ตารางที�    1  97  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายอาํพล เดชชยั   378 

ตารางที�    1  98  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางนงนิตย ์ทวิลา   378 

ตารางที�    1  99  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง � ดา้นจาก IDP ของนายวิศณุภพ ไกรแจ่ม   378 

ตารางที�    1 100  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสุทิน สมสมยั   378 

ตารางที�    1 101  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวปราณี ภูเงินช่อ   378 

ตารางที�    1 102 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวไอรินทร์ อุปลี   379 

ตารางที�    1 103  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาววลิาสิณีย ์มากนาคา   379 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

 
 
 

 

 หน้า 
ตารางที�    1 104      คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั   380 

ตารางที�    1 105     คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวีระยทุธ โคระดา   380 

ตารางที�    1 106  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายคมกริช แสนวงษ ์   380 

ตารางที�    1 107      คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง � ดา้นจาก IDP ของนางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์   380 

ตารางที�    1 108  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางทศพร สิงห์ปรุ   380 

ตารางที�    1 109      คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง   380 

ตารางที�    1 110  คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง � ดา้นจาก IDP ของนางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั   380 

ตารางที�    1 111  คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคน   381 

ตารางที�    1 112     คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคน   382 

ตารางที�    1 113  ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1   389 

ตารางที�    1 114     ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1 (ต่อ)   390 

ตารางที�    1 115  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู   392 

ตารางที�    1 116  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   393 

ตารางที�    1 117  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   394 

ตารางที�    1 118  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   395 

ตารางที�    1 119  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)   396 

ตารางที�    1 120  ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน    397 

ตารางที�    1 121  ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ)   398 

ตารางที�    1 122 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ)   399 

ตารางที�    1 123  ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)   400 

ตารางที�    1 124  ดา้นที� � ความสัมพนัธ์ (ต่อ)   401 

ตารางที�    1 125  ดา้นที� � ความสัมพนัธ์ (ต่อ)   402 

ตารางที�    1 126  ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน   402 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้า 
ตารางที�    1 127      ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน (ต่อ)   403 

ตารางที�    1 128     ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน   404 

ตารางที�    1 129  สรุปผลการดาํเนินงานขั�นตอนที� � – �   406 

ตารางที�    1 130      สรุปผลการดาํเนินงานขั�นตอนที� � – � (ต่อ)   407 

ตารางที�    1 131  ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู   409 

ตารางที�    1 132  ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 2 การจดักระบวนการ

เรียนการสอน 

  410 

ตารางที�    1 133  ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 3 ความสัมพนัธ ์   411 

ตารางที�    1 134  ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นที��สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพภายในชั�นเรียน 

  411 

ตารางที�    1 135     ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

  411 

ตารางที�    1 136  สรุปการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัฯเพื�อแกไ้ขปัญหาในแต่ละ

ดา้น 

  413 

ตารางที�    1 137  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิตามโครงการในแผนปฏิบตัิการ   414 

ตารางที�    1 138  ตารางสรุปผลการปฏิบตัิตามโครงการในแผนปฏิบตัิการ (ต่อ)   415 

ตารางที�    1 139  สรุปแนวคิด “รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” (ต่อ) 

  433 

ตารางที�    1 140  สรุปแนวคิด “รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” (ต่อ) 

  434 
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  สารบัญภาพ 

 

 

  หน้า 

ภาพที�  1 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความตอ้งการแรงงานและผูส้มคัรงาน จาํแนก 

ตามระดบัการศึกษาเดือนมิถุนายน ���� 

    4 

ภาพที�  2 ชีวิตในศตวรรษที� ��    18 

ภาพที�  3 บณัฑิตยคุใหมใ่นศตวรรษที� ��    19 

ภาพที�  4 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21  

(a framework for 21stcentury learning) 

   21 

ภาพที�  5 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning, PBL)      23 

ภาพที�  6 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning, PBL)      24 

ภาพที�  7 ห้องเรียนในศตวรรษที� 21  (A 21st century classroom design)    29 

ภาพที�  8 Bob Pearlman    31 

ภาพที�  9 เกณฑก์ารออกแบบสาํหรับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในศตวรรษที� 21 (design criteria for 21st century collaborative 

 learning environments) 

   34 

ภาพที� 10 การเรียนแบบ e-Learning    47 

ภาพที� 11 แสดงความนิยมและแพร่หลายในการใชง้านแท็ปเล็ตและโทรศพัทมื์อถือ    53 

ภาพที� 12 มโนคติของผูเ้รียนที�ส่งผลต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้เกี�ยวกบั 

 e-learning โดย Lyme Schrum 

   55 

ภาพที� 13 ขอ้มูลผลงานการศึกษาของ Willie Yip    57 

ภาพที� 14 โมเดลจากการคิดคน้ของ Martin Jame    57 

ภาพที� 15 ห้องเรียนสาํหรับการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการแบบบูรณาการที� 

โรงเรียน Columbus signature academy 

   60 

ภาพที� 16 แผนผงัพื�นห้อง A-3-D ของ Columbus signature academy  แสดงถึง 

ห้องอุปกรณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีขนาด 2 เท่า, ห้องนาํเสนอ,  

และบริเวณห้องเอนกประสงคเ์ขียนโดยบริษทัสถาปนิก CSO) 

   61 

ภาพที� 17 ทีมโครงการนกัเรียนกาํลงัทาํงานในห้องสมุดแบบเปิดโล่ง 

ที�โรงเรียน  New tech high เมือง Coppell 

   62 

ภาพที� 18 แผนผงัแสดงพื�นที�กิจกรรมที�มีความยืดหยุน่สูง  

ที�โรงเรียน New tech high เมือง Coppell 

 

 

   63 



19 

 

 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 

   หน้า 

ภาพที� 19 ทีมโครงงานแบบความร่วมมือกาํลงันั�งทาํงานในห้องสมดุสื�อดิจิตอล 

ที�โรงเรียน New tech high   

   64 

ภาพที� 20 การเรียนรู้เริ�มตน้จากการตั�งปัญหาที�เกี�ยวกบัแต่ละหน่วยสาระ 

การเรียนรู้แลว้จึงสร้างทีมโครงงานเพื�อวางแผนการทาํงาน   

   64 

ภาพที� 21 นักเรียนต้องทาํงาน! ไม่ใช่นั�งฟังครูเฉยๆในลกัษณะเป็นเพียงผูรั้บฝ่ายเดียว  

ภาพนกัเรียนกาํลงัทาํโครงงานโดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตใส่ลงใน 

โครงงานดว้ย ขอ้มูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตจะ ช่วยนาํทางให้พวกเขาทาํ 

โครงงานไดบ้รรลุเป้าหมายหรือตอบคาํถามปัญหาที�ตั�งไวใ้นตอนแรก 

   64 

ภาพที� 22 นกัเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ คาํถามที�ตั�งไวจ้ากความสงสัยในเรื�องที�อยากรู้ของ

นกัเรียนจะเป็นกระตุน้  และช่วยขบัเคลื�อนการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ

ในชั�นเรียน บางครั� งสิ�งนี�จาํเป็นสาํหรับ นกัเรียนทั�งชั�นเรียน...บางครั� งอาจจาํเป็น

สาํหรับนกัเรียนแค่เพียงบางคน   

  65 

ภาพที� 23 นกัเรียนเรียนรู้จากการทดสอบสมมติฐาน ทดลองปฏิบตัิจริง  

เพื�อคน้หาคาํตอบดว้ยตนเองโดยมีครูทาํหนา้ที�เพียงใหค้าํแนะนาํ 

   65 

ภาพที� 24 ภาพนกัเรียนกาํลงัแยกกนัคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยเครื�องมือที�ทนัสมยั  

หลงัจากการปรึกษาหารือเกี�ยวกบัโครงงานของกลุ่มโดยใชห้ลกั 

ความร่วมมือและพวกเขาจะกลบัมารวมกนัอีกครั� งหลงัจากที� 

แต่ละคนไดข้อ้มูลของตนเองแลว้ 

   65 

ภาพที� 25 นกัเรียนกาํลงัเตรียมตวันาํเสนองานเพื�อแสดงผลของโครงงานของตนเอง   66 

ภาพที� 26 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลของโครงงานในชั�นเรียน และมีการ 

อภิปรายถึงผลดงักล่าวจากเพื�อนร่วมชั�น สุดทา้ยผลของโครงงาน 

นั�นจะถูกประเมินผลการนาํเสนอโดยเพื�อนในชั�นเรียนเอง ผูป้กครอง  

รวมถึงคนในชุมชน ที�เขา้มาร่วมฟังดว้ย   

  66 

ภาพที� 27 ทีมโครงงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ขณะทาํงานในห้องเรียนที�มีขนาด 

ใหญ่เป็น 2 เท่าเมื�อเทียบกบัโรงเรียนปกติทั�วไป ที�โรงเรียน New tech high 

  66 

ภาพที� 28 ทีมโครงงานแบบความร่วมมือแตล่ะกลุ่มขณะกาํลงัทาํงานในหอ้งสมุด 

แบบสื�อดิจิตอล และบริเวณทางเดินนอกห้องเรียนภายในตึก และภาพที� 

เห็นแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายขอบเขตพื�นที�การเรียนรู้ ซึ�งไม่จาํกดัเฉพาะ 

เพียงภายในห้องเรียนเท่านั�น ที�โรงเรียน New tech high   

 

  67 



20 

 

 
 

  สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 

 

   หน้า 

ภาพที� 29 ห้องให้คาํปรึกษาและห้องทาํโครงงาน มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของขนาด 

ห้องในโรงเรียนทั�วๆไป 

  68 

ภาพที� 30 ภาพนกัเรียนภายในห้องให้คาํปรึกษา ที�โรงเรียน The Met   68 

ภาพที� 31 แผนผงัพื�นที�อาคารเรียนของโรงเรียน The Met ที�แสดงห้อง 

ใหค้าํปรึกษา ห้องทดลองโครงงาน ห้องโครงงาน และพื�นที� 

อเนกประสงคส์าํหรับกิจกรรมทั�วไปที�ไม่เฉพาะเจาะจง   

  68 

ภาพที� 32 ห้องเรียนจะเป็นแบบห้องโถงใหญ่ ซึ�งแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้เล็กๆ 

ที�โรงเรียน High tech middle, เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย   

(Cluster area studio surrounded by four flexible classroom at  

High tech middle, San Diego, California) 

  69 

ภาพที� 33 แผนผงัอาคารที� High tech middle แสดงมีการจดัในลกัษณะเป็นหอ้งชุด  

(ห้องเรียนจาํนวน 4 ห้องลอ้มรอบห้องสตดิูโอสาํหรับทาํงาน) 

  70 

ภาพที� 34 “ลานการเรียนรู้ learning plaza” ที�โรงเรียน  New line learning   

academy แสดงใหเ้ห็นการใชพ้ื�นที�ที�สามารถจดัปรับเปลี�ยนใหเ้ป็น  

สภาพการเรียนรู้แบบรายบุคคล  สภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย  

หรือสภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ ได ้  

  71 

ภาพที� 35 พื�นที�ชั�นล่าง (ชั�น 1)  ของ “ลานการเรียนรู้ learning plaza”  

ที�โรงเรียน  New line learning academy เมือง Maidstone   

ในสหราชอาณาจกัร 

  72 

ภาพที� 36 ลานชั�นลอย  (mezzanine) ของ “ลานการเรียนรู้ learning plaza”  

ที�โรงเรียน New line learning academy  เมือง  Maidstone   

ในสหราชอาณาจกัร 

  72 

ภาพที� 37 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม จากผลการศึกษา 

ของ วิโรจน์ สารรัตนะ 

  75 

ภาพที� 38 แสดงกระบวนการสะทอ้นผล   84 

ภาพที� 39 มิติความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม   88 

ภาพที� 40 แนวการนาํเสนอผลการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายรูปแบบ   89 

ภาพที� 41 ปีระมิดการเรียนรู้   89 

ภาพที� 42 แนวการตั�งคาํถามเพื�อระบุ “การเรียนรู้จากการกระทาํ”   90 

ภาพที� 43 ความรู้ � ประเภท และความรู้ใหม่เกิดจากการทาํงานร่วม   91 
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   หน้า 

ภาพที� 44 แนวการกาํหนดความรู้ใหมใ่นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม   92 

ภาพที� 45 การเสวนาในหัวขอ้  “ทิศทางพฒันาเด็กพนัธ์ุอาร์รองรับตลาดอาเซียน ��”   

ในงานแถลงข่าวประกาศสนบัสนุนโครงการส่งเสริมนวตักรรมสร้างสรรค ์

การเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาครั� งที� �/���� ของสาํนกังานส่งเสริมสังคมแห่ง 

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ร่วมกบั สาํนกังานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา (เมื�อวนัที� � มิถุนายน พ.ศ.����, ที�โรงแรมรามาการ์เดน้ท์) 

 104 

ภาพที� 46 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ดา้นการอาชีวศึกษา  

จาํแนกตามประเภทสถานศึกษา และระดบัคุณภาพ 

 106 

ภาพที� 47 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย  109 

ภาพที� 48 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  111 

ภาพที� 49 แผนภูมิระบบการศึกษาของสหราชอาณาจกัร  113 

ภาพที� 50 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  115 

ภาพที� 51 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศญี�ปุ่ น  117 

ภาพที� 52 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  119 

ภาพที� 53 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Atlanta  134 

ภาพที� 54 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Boston  135 

ภาพที� 55 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Chicago  137 

ภาพที� 56 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Dallas     138 

ภาพที� 57 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Houston    140 

ภาพที� 58 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง LA  141 

ภาพที� 59 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง New York  143 

ภาพที� 60 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Philadelphia  144 

ภาพที� 61 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Phoenix  145 

ภาพที� 62 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง San Francisco  147 

ภาพที� 63 ตวัอยา่ง ITT Campus ที�เมือง Chicago, Spokane, Atlant  148 

ภาพที� 64 ตวัอยา่ง Classroom ของ ITT Campus ที�เมือง Orlando  148 

ภาพที� 65 โรงเรียน The Peterson School ที�เมือง Woburn, Westwood, Worcester  149 

ภาพที� 66 รูปภาพการลงมือปฏิบตัิจริงหรือเรียกวา่ “Hand on Lab”  149 

ภาพที� 67 Phoenix Main Campus (Phoenix, Arizona)  150 
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ภาพที� 68 School of Business, College of Nursing, School of Advanced Studies,  

College of Education, College of Criminal Justice and Security,  

College of Information Systems and Technology, College of Humanities, 

College of Social Sciences, College of Natural Sciences 

 150 

ภาพที� 69 โรงเรียน Triangle Tech ตั�งอยูใ่นเมือง Greensburg, Dubois, Pittsburgh (ตามลาํดบั)  151 

ภาพที� 70 โรงเรียน Triangle Tech ตั�งอยูใ่นเมือง Erie, Sunbury, Bethlehem (ตามลาํดบั)  152 

ภาพที� 71 นกัเรียนที�โรงเรียน Triangle Tech  152 

ภาพที� 72 กรอบแนวคิดเพื�อการวิจยัเรื�องการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น 

 153 

ภาพที� 73 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 

 155 

ภาพที� 74 ภาพในสมยัที�เป็น “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” (พ.ศ. 2526)  165 

ภาพที� 75 ภาพปัจจุบนัในชื�อ “วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ” (พ.ศ. 2555)  166 

 
 

  ภาพที�    1  76      ลาํดบัขั�นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั   174 

  ภาพที� 1  77      การประชุมวนัที� 12 พฤศจิกายน 2555   179 

  ภาพที� 1  78  การประชุมวนัที� 19 พฤศจิกายน 2555   181 

  ภาพที� 1  79     การอบรมใหค้วามรู้โดยวิทยากรจากภายนอก (วนัที� 26 พฤศจิกายน 2555)   182 

  ภาพที� 1  80  การร่วมอภิปรายสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555   189 

  ภาพที� 1  81     การร่วมอภิปรายสภาพ แวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 (ต่อ)   189 

  ภาพที� 1  82  การร่วมอภิปรายสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 18 ธนัวาคม 2555   189 

  ภาพที� 1  83  การประชุมวนัที� 23 ธนัวาคม 2555   191 

  ภาพที� 1  84    การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานและกิจกรรมสะทอ้นผล (23 

ธนัวาคม 2555) 

  194 

  ภาพที� 1  85  การประชุมครั� งแรกในขั�นตอนการวางแผน (5 มกราคม 2556)   198 

  ภาพที� 1  86     การประชุมในวนัที� �� มกราคม ���� และการสมัภาษณ์ท่านผูอ้าํนวยการเพื�อ

รับทราบประวตัิความเป็นมาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 

  200 
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  ภาพที� 1  87  การประชุมในวนัที� 15 มกราคม 2556 สรุปตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

แต่ละดา้น 

  222 

  ภาพที� 1  88  การประชุม “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั”  

ในวนัที� 22 มกราคม 2556 

  218 

  ภาพที� 1  89  ประชุมการวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาแต่ละดา้น (23 

มกราคม 2556) 

  224 

  ภาพที� 1  90  สภาพที�คาดหวงัจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญ 

  224 

  ภาพที� 1  91  ประชุมการวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาแต่ละดา้น (24 

มกราคม 2556) 

  225 

  ภาพที� 1  92  การประชุมการจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (วนัที� 26 มกราคม 2556)   230 

  ภาพที� 1  93      การอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการและแผนพฒันารายบุคคล  

    โดย นายศิริกุล นามศิริ เป็นวิทยากร (วนัที� �� มกราคม ����) 

  231 

  ภาพที� 1  94      การประชุมจดัทาํแผนปฏิบตัิงาน (วนัที� 29-30 มกราคม 2556)   232 

  ภาพที� 1  95  การประชุมสรุปแผนปฏิบตัิงานก่อนนาํสู่การปฏิบตัิจริง (วนัที� 31 มกราคม 

2556) 

  233 

  ภาพที� 1  96      การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (9 กุมภาพนัธ์ 2556)   259 

  ภาพที� 1  97  การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (ต่อ)   260 

  ภาพที� 1  98      ศึกษาดูงานที�วิทยาลยัฯเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (วนัที� �� มีนาคม ���6)   263 

  ภาพที� 1  99  ศึกษาดูงานสนามฟตุบอลสโมรสรชลบุรี เอฟซี อบจ. ชลบุรี (ต่อ)   265 

  ภาพที� 1 100  ศึกษาดูงานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อบจ. ชลบุรี (วนัที� �� มีนาคม 

���6) 

  265 

  ภาพที� 1 101    กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “การนาํหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช ���� ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนดงันี� ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ 

ประเภทอาชีวศึกษา” ระหวา่งวนัที� ��-�� มีนาคม ���� ที�โรงแรมขอนแก่น

โฮเตล็ 

  267 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 

  ภาพที� 1 102  ศึกษาดูงานที�วิทยาลยัฯเทคโนโลยีอีสานเหนือ (E-SARN TECH) 

ในวนัที� �� มีนาคม ���� ระหวา่งช่วงเวลา �.��-��.�� น. 

  270 

  ภาพที� 1 103     ศึกษาดูงานที�วิทยาลยัฯเทคโนโลยอีีสานเหนือ (ต่อ)   271 

  ภาพที� 1 104  กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อ

การสอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงานต่อคน 

  271 

  ภาพที� 1 105  จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�

มีคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการ

บญัชี) 

  274 

  ภาพที� 1 106  การเชิญผู ้เชี�ยวชาญและปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่คณะผูบ้ริหารครูและ

นกัศึกษา (วนัที� �� กุมภาพนัธ ์����) 

  277 

  ภาพที� 1 107  กิจกกรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์   279 

  ภาพที� 1 108  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน นกัศึกษา ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 

  282 

  ภาพที� 1 109     ภาพการประชุมประธานชุมชนเทศบาลฯเขต 4 (วนัที� � มีนาคม ���6)   285 

  ภาพที� 1 110  ภาพกิจกรรม “พงษภิ์ญโญชุมชนสมัพนัธ์ครั� งที� 1” วนัที� �4 มีนาคม ���6   287 

  ภาพที� 1 111      ภาพกิจกรรม “พงษภิ์ญโญชุมชนสัมพนัธ์ครั� งที� 1” วนัที� �4 มีนาคม ���6 (ต่อ)   288 

  ภาพที� 1 112  ภาพกิจกรรมประชุมวางแผนกลุ่มยอ่ยทีมที� 4 (วนัที� 13 กุมภาพนัธ์ ���6)   289 

  ภาพที� 1 113     ภาพกิจกรรมประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัของทีมที� 4 (วนัที� 5 มีนาคม ���6)   294 

  ภาพที� 1 114  พื�นที�ก่อนก่อสร้างเป็นสนามฟตุบอลหญา้เทียม   295 

  ภาพที� 1 115 ระหวา่งการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม    295 

  ภาพที� 1 116    สนามฟตุบอลหญา้เทียมหลงัดาํเนินการแลว้เสร็จ   295 

  ภาพที� 1 117  พื�นที�ก่อนก่อสร้างเป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค ์   296 

  ภาพที� 1 118    การก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งการกาํลงัดาํเนินการ)   296 

  ภาพที� 1 119  การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวิทยาลยัฯ  

 (เป็นภาพเดิมที�ยงัไม่ไดด้าํเนินการปรับปรุง) 

  298 

  ภาพที� 1 120  การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวิทยาลยัฯ (ระหวา่งการกาํลงั

ดาํเนินการ) 

 

  298 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 หน้า 

 
  ภาพที� 1 121  ภาพกิจกรรมประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัของทีมที� 4 (วนัที� 27 กุมภาพนัธ์ ���6)   299 

  ภาพที� 1 122  ภาพกิจกรรมประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัของทีมที� 4 (วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ ���6)   299 

  ภาพที� 1 123  ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัความปลอดภยัดา้นการจราจร 

ระหวา่งช่วงเวลา �.�� - ��.�� น. (วนัที� �� มีนาคม ����) 

  302 

  ภาพที� 1 124  ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัเกี�ยวกบัการป้องกนัอคัคีภยัและการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ภาคทฤษฎี ระหวา่งช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น. (วนัที� �� 

มีนาคม ����) 

  303 

  ภาพที� 1 125  การประชุมนาํเสนอผลการประเมินของทีมประเมินต่อผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพื�อ

ขอความคิดเห็นและความพึงพอใจ (วนัที� 8 เมษายน 2556) 

  322 

  ภาพที� 1 126      การประชุมนาํเสนอการสะทอ้นผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาทั�งหมด (วนัที� 18 

เมษายน 2556) 

  326 

  ภาพที� 1 127     การจดักิจกรรมในขั�นตอนการวางแผนใหม่ วนัที� (�� เมษายน ����)   327 

  ภาพที� 1 128  ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมสร้างนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 

1 ชิ�นงาน/คน 

  329 

  ภาพที� 1 129      ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมพฒันาระบบแจง้ผลการ

เรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั 

  329 

  ภาพที� 1 130  ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัหาพื�นที�แสดงผลงาน

และนวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน นกัศึกษาและเผยแพร่ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์

  330 

  ภาพที� 1 131      ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมก่อสร้างสนามฟตุบอล

หญา้เทียมและอาคากีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนน

มะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาติ 

  330 

  ภาพที� 1 132  ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัหาเครื�อง

คอมพิวเตอร์ และเครื�องถ่ายเอกสาร 

  331 

  ภาพที� 1 133  ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้ และ

จดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

  331 

  ภาพที� 1 134     ขั�นตอนการจดัทาํแผนปฏิบตัิการใหม่ในขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม ่   334 

  ภาพที� 1 135  กิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบตัิใหม ่(วนัที� 27 เมษายน ���6)   341 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 หน้า 
  ภาพที� 1 136    กิจกรรมการกาํหนดแนวปฏิบตัิร่วมกนั (29 เมษายน ����)   344 

  ภาพที� 1 137  กิจกรรมการกาํหนดแนวปฏิบตัิร่วมกนั (30 เมษายน ����)   344 

  ภาพที� 1 138  การประชุมขอมติผูร่้วมวิจยัเรื�องการอบรม (วนัที� 3 มิถุนายน 2556)   347 

  ภาพที� 1 139  บรรยากาศการอบรมในหัวขอ้ “กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อ 

การศึกษาศตวรรษที� ��” (วนัที� �� มิถุนายน ����) 

  348 

  ภาพที� 1 140      บรรยากาศการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ในวนัที� 20 พฤษภาคม 2556   350 

  ภาพที� 1 141 ภาพผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการ

สอนและวสัดุช่วยสอน ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 

  354 

  ภาพที� 1 142  บรรยากาศการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556   354 

  ภาพที� 1 143      ภาพการนาํเสนอระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษาผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

ทีมที� � ให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดรั้บชมกนัเมื�อวนัที� �� มิถุนายน ���� 

  380 

  ภาพที� 1 144  บรรยากาศการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ในวนัที� �� พฤษภาคม ����   355 

  ภาพที� 1 145      บรรยากาศการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ในวนัที� 24 พฤษภาคม 2556 (ต่อ)   356 

  ภาพที� 1 146  ภาพการดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย ์

(วนัที� � พฤษภาคม - � มิถุนายน ����) 

  359 

  ภาพที� 1 147  ภาพการดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย ์(ต่อ)   360 

  ภาพที� 1 148     ภาพการประชุมในวนัที� 27 พฤษภาคม   360 

  ภาพที� 1 149  งานติดตั�งไฟส่องสวา่งถนน (วนัที� �� พฤษภาคม และ � มิถุนายน ����)   361 

  ภาพที� 1 150     ภาพการประชุมการระดมสมองปัญหาและอปุสรรคในควบคุมงานก่อสร้าง

อาคารกีฬาอเนกประสงคแ์ละงานปรับปรุงเสาธงชาติ (วนัที� �� พฤษภาคม ����) 

  362 

  ภาพที� 1 151  ภาพการประชุมเพื�อขอมติในการชะลอการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

(วนัที� 17 มิถุนายน 2556) 

  363 

  ภาพที� 1 152  ภาพสภาพงานกิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ที�ยงัไม่แลว้

เสร็จ(วนัที� �� มิถุนายน ����) 

  363 

  ภาพที� 1 153  ภาพก่อสร้างหลังคาอฒัจันทร์สนามหญ้าเทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่ 

  365 

  ภาพที� 1 154  ภาพก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่   366 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน้า 
  ภาพที� 1 155  ภาพก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ (ต่อ)   367 

  ภาพที� 1 156  ภาพกิจกรรมก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่  

(วนัที� �-� มิถุนายน ����) 

  368 

  ภาพที� 1 157      ภาพรถตูค้นัเก่าของวิทยาลยัฯจาํนวน 2 คนัที�ขายออกไป   369 

  ภาพที� 1 158     ภาพกิจกรรมจดัซื�อรถตูว้ิทยาลยัฯใหม ่(วนัที� 29 พฤษภาคม 2556)   370 

  ภาพที� 1 159  ภาพเจา้หนา้ที�จาก บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั (นายพิพฒันพงษ ์ชนะมรกต

ไพศาล) มาให้ขอ้มูลเรื�องเครื�องถ่ายเอกสาร (วนัที� �� มิถุนายน ����) 

  371 

  ภาพที� 1 160      ภาพเจา้หนา้ที�จาก บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั มาแนะนาํการใชง้าน 

     เครื�องถ่ายเอกสาร (วนัที� � กรกฎาคม ����) 

  372 

  ภาพที� 1 161  ภาพการประชุมเพื�อขอความเห็นจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบัรายละเอียด 

ของอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน (วนัที� � กรกฎาคม ����) 

  373 

  ภาพที� 1 162  การประชุมนาํเสนอผลการประเมินของทีมประเมินตอ่ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพื�อ

ขอความคิดเห็นและความพึงพอใจ (วนัที� 9 สิงหาคม 2556) 

  388 

  ภาพที� 1 163  การสะทอ้นผลการปฏิบตัิงานโครงการหลงัการปฏิบตัิแลว้เสร็จ (วนัที� 12 

สิงหาคม 2556) 

  391 

  ภาพที� 1 164  การเขา้ร่วมการสัมภาษณ์และคดัเลือกรับครูเขา้ทาํงานใหมข่องรองผูอ้าํนวยการ

ทุกคน (วนัที� � มิถุนายน ����) 

  436 

  ภาพที� 1 165     “กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 

จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” 

  437 

  ภาพที� 1 166  “รูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ

ในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” 

  413 
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บทที� � 

บทนํา 

 

�.   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 “เด็กฉลาด ชาติเจริญ” คาํพูดนี� เป็นสิ�งสะทอ้นสภาพสังคม รวมถึงการพฒันาประเทศไดดี้เป็นอย่างยิ�ง 

ประชากรในประเทศไดรั้บการศึกษาที�ดี มีคุณภาพยอ่มส่งผลให้ประเทศมีบุคลากรที�มีศกัยภาพ มีความสามารถที�

จะแข่งขนักบันานาประเทศได้ ซึ� งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการศึกษามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก

ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั�งแต่ฉบบัที� � จนถึงฉบบัที� �� ในปัจจุบนั (พ.ศ.����–

���9) และยทุธศาสตร์หนึ�งที�สาํคญัของแผนพฒันาฯฉบบัปัจจุบนัคือ “การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอยา่งย ั�งยืน” ที�มีเป้าหมายให้จาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยของคนไทยเพิ�มขึ�นเป็น �� ปี สาํนกังานสถิติแห่งชาติได้

ประมาณจาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยของคนไทย พบวา่ มีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องจาก �.� ปี ในปี พ.ศ. ���� 

เป็น �.� ปี ในปี พ.ศ. ���� และเพิ�มขึ�นทั�งชายและหญิง โดยชายมีจาํนวนปีการศึกษาเฉลี�ยสูงกวา่หญิงเล็กน้อย แต่

อย่างไรก็ตามสิ�งสําคัญนอกเหนือจากจํานวนปีการศึกษาเฉลี�ยแล้ว หากมองให้ลึกลงไปต้องคํานึงถึงคําว่า 

“คุณภาพการศึกษา” ดว้ย (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ซึ� งคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาสําคญัของประเทศไทย

ที�ยงัแกไ้ม่ตก นอกจากนี� จากขอ้มูลการศึกษาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั (competition advantage) ของประเทศไทย

ในปี พ.ศ.����  พบวา่คนไทยยงัประสบปัญหาการพฒันาดา้นการศึกษา สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการจดัอนัดบัของ

สถาบนั Institute for Management Development หรือ IMD และพบวา่สมรรถนะดา้นการศึกษาของประเทศไทย

ล่าสุดในเวทีระดบัโลก อยูใ่นอนัดบัที� �� หากเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบเดียวกนั พบวา่เป็นรองทั�ง สิงคโปร์ 

(��) ญี�ปุ่ น (��) ฮ่องกง (��) มาเลเซีย (��) และจีน (��) เรียงตามลาํดับ แต่ที�เหนือกวา่ คือ อินโดนีเซีย (��)  

ฟิลิปปินส์ (��) และอินเดีย (��)  ดงันั�นหากมองเฉพาะประเทศไทยตั�งแต่ปี พ.ศ. ����-���� พบวา่สมรรถนะดา้น

นี�ของไทยลดลงมาโดยตลอด ดงันั�นจากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ “คุณภาพการศึกษาไทย” ซึ� งตอ้ง

รีบเร่งพฒันาโดยเร่งด่วนก่อนที�ประเทศต่างๆในเอเชียจะแซงเราไปหมด (ธมกร ธาราศรีสุทธิ, ม.ป.ป.) 

 จากสภาพคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ทําให้การพัฒนาประเทศไทยในภาพรวมได้ตื�นตัว และให้

ความสาํคญัอยา่งมากเกี�ยวกบัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากยทุธศาสตร์ใน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัที� �1 (พ.ศ.����-����) โดยไดพู้ดถึงใน 2 ยุทธศาสตร์จากทั�งหมด � ยุทธศาสตร์ คือ  1)  ยุทธศาสตร์ขอ้ที� 3 

การพฒันาคุณภาพคน ทั�งความรู้คู่คุณธรรม 2) ยทุธศาสตร์ขอ้ที� 7 เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

อีกทั� งในเรื� องยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ั�งยืนโดยเฉพาะในหมวด

สถานการณ์การเปลี�ยนแปลง ที�กาํหนดให้คนไทยควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั สืบเนื�องมาจากผลจาก

การพฒันาตามช่วงวยั พบวา่กลุ่มวยัเด็กระดบัเชาวปั์ญญามีค่าเฉลี�ยลดลงจาก �� เป็น �� ในระหวา่งปี พ.ศ. ����-

���� เด็กวยัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตํ�ากวา่ร้อยละ �� และมาตรฐานความสามารถของผูเ้รียนในเรื�องการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนขา้งตํ�า สําหรับกลุ่มวยัทาํงาน ภาพรวมกาํลงัแรงงานมี

การศึกษาสูงขึ�น โดยปี พ.ศ. ���� มีกาํลงัแรงงานจบการศึกษาสูงกวา่ระดบัประถมศึกษาเพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ ��.� 

และสัดส่วนนกัเรียนสายอาชีพต่อสายสามญัอยูใ่นอตัรา �� : �� แต่ลดลงในปี พ.ศ.2553 เป็นอตัรา 37 : 63 (สาํรวจ

จากประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี จากทั�งหมดจาํนวน 3,176,570 คน) แต่เมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศที�พฒันาแลว้



 

พบวา่สัดส่วนคนเรียนสายอาชีพต่อสายสามญัเป็น 70:30  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) นั�นแสดงให้

เห็นวา่การเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาของไทยยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนระดบักลางของประเทศ 

ฉะนั�นในแง่ของการสร้างภูมิคุม้กนัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. ���� – ���9) จึง

ระบุวา่คนไทยตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั�งยงัจะตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ทั�งในเรื�องการศึกษา ทกัษะการ

ทาํงาน และการดาํเนินชีวิต เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัสําคญัในการดาํรงชีวิต และปรับตวัให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลงของ

โลกในศตวรรษที� �� ขณะเดียวกนัตอ้งยกระดับการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล อนัไป

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ “ปัทมาวดี ซูซูกิ” นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที�มอง

เรื�องการพฒันาคนและสังคมการศึกษาจะตอ้งมีความเชื�อมโยงกนั โดยเฉพาะการสร้างกระบวนทศัน์ใหม่เรื�อง

การศึกษากบัทุกภาคส่วน เพราะ “ปัทมาวดี” มองวา่การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างคน ไม่ใช่แค่การให้ความรู้ ซึ� ง

สอดรับกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจฯฉบบัที� �� เรื�องการส่งเสริมบทบาทสถาบนัครอบครัว ชุมชน เอกชน และสื�อ ใน

การพฒันาครู พฒันาโรงเรียน พฒันาเด็ก ดว้ยการกระจายอาํนาจทางการศึกษา การจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา

โดยคาํนึงถึงทั�งประโยชน์ต่อสังคม ส่วนบุคคล และตน้ทุนสังคม ตน้ทุนส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัในแต่ละระดบั

การศึกษา ถึงจะทาํให้กรอบของแผนพฒันาเศรษฐกิจฯฉบบัที� �� เกิดเป็นจริงได ้หากไม่เช่นนั�นจะเขา้อีหรอบเดิม 

คือ ผู ้ที�คิดกับผู ้ปฏิบัติมองกันคนละทาง จนทําให้แนวทางการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไม่ไปไหนเสียที  

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2554)  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ.2550) ไดใ้ห้ความสําคญัของการศึกษาโดยสรุป

รวมเป็นประเด็นที�สาํคญั ไดแ้ก่ 1) ประชาชนไดเ้รียนฟรี 12 ปี  (ป.1-ม.6)  ตามมาตรา 49 2) รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ และรัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรา 80 3) รัฐ

ตอ้งส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคน้คิดเพื�อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและภูมิปัญญา

ไทย รวมทั�งให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ตามมาตรา 86 (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

 นอกจากนี�พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ได้

กาํหนดสาระสาํคญัที�มีเจตนารมณ์ที�ตอ้งการเนน้ย ํ�าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ที�สมบูรณ์ ทั� งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข (มาตรา 6) และยึดหลกัการการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและ

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท (มาตรา 8) และจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนสาํคญัที�สุด (มาตรา 22) โดยจดั

โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัชาติ 2) ระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 3) ระดบั

สถานศึกษา โดยระดบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สถานศึกษาอุดมศึกษาและระดบัตํ�ากวา่ปริญญา มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาทาํหนา้ที�กาํกบัและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และจดัทาํสาระของหลกัสูตรในส่วนที�

เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษา

ประกอบดว้ย 1) ผูแ้ทน ผูป้กครอง 2) ผูแ้ทนครู 3) ผูแ้ทนองค์กรชุมชน 4) ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น 5) 

ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา 6) ผูท้รงคุณวุฒิ และให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการ ทั�งนี� ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจ ทั�งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
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และการบริหารทั�วไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาฯ เขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาในเขต

พื�นที�การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

 สําหรับการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาซึ� งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การจดัการโดยภาครัฐ

และส่วนภาคเอกชนดาํเนินการ โดยมีกรมอาชีวศึกษาเป็นผูก้าํกบัดูแลการจดัการภาครัฐโดยตรง ส่วนการจดัการ

ของภาคเอกชน มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. มีหน้าที�กาํกบัดูแล สถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนถือว่ามีส่วนช่วยผลิตแรงงานป้อนสู่ตลาดแรงงานเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และรัฐบาลได้ให้

ความสาํคญัไม่แพก้นั ทั�งนี� เนื�องมาจากแรงงานมีความสําคญัอยา่งมากทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ทั�งนี� เนื�องมาจาก

ประเทศไทยอยูใ่นช่วงเวลาที�ตอ้งเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัมากมาย ซึ� งการเปลี�ยนแปลงต่างๆเหล่านี� ได้

ส่งผลกระทบต่อระบบและความตอ้งการของตลาดแรงงาน (Labors market) ทั� งภายในประเทศและระดับ

นานาชาติ เป็นการเปลี�ยนแปลงทั�งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานในระดบัสายอาชีพหรือระดบั

อาชีวศึกษา ปัจจุบันประเทศไทยยงัมีความตอ้งการแรงงานระดับอาชีวศึกษาอย่างมากด้วย ผลการศึกษาความ

ตอ้งการกาํลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ยงั

ขาดแคลนกาํลงัคนระดบักลางหรือระดบัปฏิบตัิการค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะผูจ้บระดบั ปวช. และ ปวส. และจาก

โครงการวิจัย “แผนพฒันากาํลงัคนของประเทศไทยเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ” โดย

สถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) พบว่า การที�รัฐบาลมุ่งสนับสนุนการศึกษาสายสามญัอยา่งไม่

จาํกดัและละเลยการศึกษาสายอาชีพ ส่งผลให้ผูเ้ขา้ศึกษาต่อสายอาชีพลดลง จากการวิจยัเรื�องเดียวกนันี�  ไดค้าํนวณ

ตวัเลขประมาณการผูส้ําเร็จการศึกษา ที�คาดวา่จะเขา้สู่ตลาดแรงงานระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่าทุกปีจะมี

จาํนวนแรงงานจากทุกระดับการศึกษาเขา้สู่ตลาดแรงงานเพิ�มขึ�น โดยแรงงานระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มเขา้สู่

ตลาดแรงงานมากที�สุด แต่ขอ้เท็จจริงปริมาณความตอ้งการตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมกลบัพบวา่ 

สัดส่วนความตอ้งการแรงงานระดบัอาชีวศึกษามีมากกว่าแรงงานระดับปริญญาตรี พิจารณาจากตวัเลขความ

ตอ้งการแรงงานส่วนเพิ�มของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ตลาดแรงงานตอ้งการ

แรงงานระดบั ปวช. และ ปวส. เพิ�ม 33,255 คน ในขณะที�ตอ้งการแรงงานระดบัปริญญาตรีเพิ�มจาํนวน 21,797 คน 

และจากการคาดการณ์อีก 5 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2555-2559) ตลาดแรงงานจะตอ้งการแรงงานระดบั ปวช. และ ปวส. 

เพิ�มอีก จาํนวน 26,213 คน ส่วนความตอ้งการแรงงานระดบัปริญญาตรีเพิ�มเพียง 17,245 คน จากขอ้มูลดงักล่าว จึง

จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งรีบเร่งผลิตกาํลงัคนในสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษาซึ� งเป็นกาํลงัแรงงานในระดบักลางหรือ

ระดับปฏิบัติการให้เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด และที�สําคญักาํลงัแรงงานเหล่านี� จะตอ้งมีคุณภาพและ

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของสถานประกอบการ หรือ ตลาดแรงงานอีกดว้ย (เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� , 2555)  

 และจากขอ้มูลแรงงานเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 (ภาพที� 1) เมื�อเปรียบเทียบความตอ้งการแรงงานกบั

ผูส้มคัรงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ความตอ้งการแรงงานที�มีการศึกษาระดบั ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มี

จาํนวนมากกว่าผูส้มคัรงานประมาณ �� เท่า ในขณะที�ความตอ้งการแรงงานในระดับประถมศึกษาและตํ�ากว่า 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มีจํานวนมากกว่าผูส้มัครงานประมาณ �-� เท่า เมื�อพิจารณา

ระหวา่งการบรรจุงานกบัตาํแหน่งงานว่าง พบวา่ ตาํแหน่งงานที�ยงัไม่ได้รับการบรรจุ มีจาํนวน ���,��� อตัรา 

ส่วนใหญ่เป็นตาํแหน่งที�ต้องการผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา โดยตาํแหน่งที�ไม่ไดรั้บการ

บรรจุ ไดแ้ก่ แรงงานบรรจุผลิตภณัฑ ์แรงงานดา้นการประกอบพนกังานขาย (กระทรวงแรงงาน, 2555) 
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 ภาพที� 1 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความตอ้งการแรงงานและผูส้มคัรงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

                เดือนมิถุนายน 2555 

 

 เมื�อมองในเวทีระดบัโลก ประเทศต่างๆไดมี้การพฒันากาํลงัแรงงานและประชากรในประเทศตนให้มี

ความรู้ การศึกษา พฒันาทกัษะฝีมือทางอาชีพอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงการกาํหนดนโยบายการพฒันาฝีมือแรงงาน

อยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวิต โดยแนวทางและยทุธศาสตร์สาํคญัที�หลายประเทศเลือกดาํเนินการคือ การมุ่งพฒันา

แรงงานภายในประเทศของตนโดยการให้การอาชีวศึกษามีบทบาทที�สําคญั เช่นเดียวกบัยุทธศาสตร์ของผูน้ํา

ประเทศสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา (����) โดยผูน้าํสหรัฐอเมริกาคาดหวงัวา่ในปี ค.ศ. ���� ชาวอเมริกนัจะมี

อตัราส่วนการมีการศึกษาและทกัษะอาชีพสูงที�สุดในโลก นอกจากนี�ยงัตรงกบันโยบายการพฒันาคุณภาพแรงงาน

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการขยายการอาชีวศึกษาอย่างรวดเร็วจากร้อยละ �� เป็นร้อยละ ��.� 

และไดก่้อตั�งโรงเรียนอาชีวศึกษากวา่ �,��� แห่งในช่วงเวลา �� ปีที�ผา่นมา เพื�อการนาํร่องการพฒันาและส่งเสริม

การอาชีวศึกษาในประเทศจีน (Ministry of education in China, ���� อา้งถึงใน ดวงนภา มกรานุรักษ,์ ����)  

ยิ�งกวา่นั�นองค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO (����)  ยงัไดต้อกย ํ�าความสําคญัของการอาชีวศึกษาอีกวา่ การ

อาชีวศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านทักษะวิชาชีพ ช่วยให้บุคคลทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเพิ�มผลผลิตจากการทาํงาน เพิ�มรายไดจ้ากการผลิต การอาชีวศึกษาเป็นส่วนเสริมใหบุ้คคลมี

รายได ้อนัจะทาํให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ�น จนสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได ้จะเห็นไดว้า่

การที�หลายประเทศลงทุนทางดา้นการอาชีวศึกษาเพื�อการพฒันาอนาคต ทางดา้นวิชาความรู้ ทกัษะอาชีพให้แก่คน

ในชาติให้สามารถสนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศตน และตลาดแรงงานทั�วโลก ทาํให้
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แรงงานเป็นแรงงานที�มีทักษะอาชีพ มีศักยภาพ สามารถเคลื�อนยา้ยถ่ายโอนไปทาํงานที�ใดๆก็ไดท้ั�วโลกอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพื�อสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานสากล เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและการพฒันาคุณภาพสังคมให้ดียิ�งขึ�น โดยเฉพาะผูน้ําของประเทศมหาอาํนาจของโลกทั� งสอง  

(สหรัฐอเมริกา, จีน)  ต่างมีความมุ่งมั�นในการพฒันาคนดว้ยการพฒันาอาชีวศึกษาให้แก่ประชากรในประเทศ เพื�อ

เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเล็งเห็นความสําคญัของการเป็นพลเมืองโลกในอนาคตทั�งสิ�น (ดวงนภา 

มกรานุรักษ,์ ����) 

 จากความสําคญัของการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวรัฐบาลยุคปัจจุบันโดยมีนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร 

เป็นนายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงต่อรัฐสภา เมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งดา้นการศึกษา ที�จะ

ดาํเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี�  “นโยบายดา้นการศึกษา” ไดก้าํหนดไวใ้น “นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต” ซึ� งมีสาระสําคญัที�เกี�ยวขอ้ง คือ 1) เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ

สังคมไทย อนัประกอบดว้ย การยกระดบัองค์ความรู้ให้ไดม้าตรฐานสากล ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา

คุณภาพสูงในทุกพื�นที� ทั�งนี�จะดาํเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื�อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษา 

ให้เป็นที�ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 2) เพิ�มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื�อ

รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและ

พฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงสอดคลอ้งตามความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการ 

เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทาํ

มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ����) 

 นอกจากนี� จากในนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล � ประการ มีหัวขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการ

อาชีวศึกษาอยา่งชดัเจน � หัวขอ้  หัวขอ้ที� 1 คือ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (ทั�งระบบ) คุณภาพและโอกาสถือ

เป็นหัวใจและเป้าหมายสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือ คุณภาพการศึกษาโอกาสทางการศึกษา การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตอ้งระดมทรัพยากรบริหารจัดการตั�งแต่ระดบัขั�นพื�นฐานถึงอุดมศึกษาซึ� งรวมถึงการ

อาชีวศึกษาดว้ย และในหัวขอ้ที� 2 คือ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั�งระบบ โดยมี

ความตอนหนึ�งเขียนไวว้า่ 

  

 มุ่งเน้นเอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลิตกาํลังคนให้สนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ

และตลาดแรงงาน รวมถึงภาคเอกชนอื�นๆทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับภาคเอกชนกาํหนดรูปแบบผลิต

นักศึกษาให้ตรงกับตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้านปริมาณ คุณภาพและสาขาอาชีพ  

 

 ทั� งนี� รัฐบาลได้ส่งผ่านนโยบายการจัดการการอาชีวศึกษาลงไปถึงระดับกระทรวงอีกด้วย โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที�สอง โดยจดัทาํขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง (พ.ศ.����-����) เสนอต่อที�

ประชุมสภาการศึกษาในคราวประชุมเมื�อ วนัที� � มิถุนายน พ.ศ. ���� ซึ� งมีมติเห็นชอบและให้นําเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื�อวนัที� �� สิงหาคม พ.ศ. ���� มีมติเห็นชอบ 

“ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง (พ.ศ.����-����)” ตามที�กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้

ดําเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื�อนการปฏิรูป



6 

 

 
 

การศึกษาในทศวรรษที�สอง พ.ศ.���� ตามที�กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและร่างอนุบญัญตัิที�เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ดาํเนินการต่อไปได ้โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์

และตวับ่งชี� ที�เกี�ยวขอ้งและสําคญักบัการจัดการอาชีวศึกษา คือ ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ในข้อที� � (คนไทยและ

การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล) โดยมีตัวบ่งชี�และค่าเป้าหมายที�สําคัญ คือ ข้อ �.� สัดส่วน

ผู้ เรียนประเภทอาชีวศึกษาต่อผู้ เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น ��:��, ข้อ �.� ผู้สาํเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี

คุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ในข้อที� �  (คนไทยคิดเป็น 

ทาํเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มี

ความสามารถในการสื�อสาร)  โดยมีตัวบ่งชี�และค่าเป้าหมายที�สําคัญ คือ ข้อ �.� ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที�พึงพอใจของผู้ ใช้ และมีงานทําภายใน � ปี รวมการประกอบอาชีพอิสระเพิ�มขึ�น 

(กระทรวงศึกษาธิการ, ����) 

 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตื�นตัวกับการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษา

เช่นเดียวกัน โดยการกาํหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดับ

สากล” ในร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา (พ.ศ. ����-����) และมีเป้าหมายที�สําคญัคือ เพิ�มสัดส่วน

ผู้ เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น ��:�� และจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและตามพระราชบัญญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. ���� ซึ�งอยู่ใน หมวดที� � มาตรา � และหมวดที� � มาตราที� 

�� (กระทรวงศึกษาธิการ, ����) 

 แต่การจดัการอาชีวศึกษาของไทยในปัจจุบนัพบปัญหาที�สาํคญั (เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศ์ศกัดิ� , 2551 อา้งถึง

ใน ดวงนภา มกรานุรักษ,์ 2554) ดงันี�  1) ดา้นคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา และดา้นมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พบวา่ผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคลอ้งกบัสถานประการ และขาดทกัษะความรู้พื�นฐานที�จาํเป็น

อย่างพอเพียง ไม่สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานไดต้รงตาม

ลกัษณะงานที�สถานประกอบการตอ้งการการศึกษา และดา้นมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2)  ดา้นการจดัการเรียนการ

สอน และ ดา้นครูผูส้อน พบวา่หลกัสูตรการศึกษาไม่ชดัเจน การเรียนการสอนไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการ

ปฏิบตัิงานไดจ้ริง สถาบันอาชีวศึกษายงัคงขาดแคลนครู ทั�งเชิงปริมาณและคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 3) ดา้นความ

ร่วมมือ พบวา่การมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาระหวา่งสถาบนัอาชีวศึกษาและสถานประกอบการหรือส่วน

เอกชนนั�นเจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งยงัไม่มีความมั�นใจ เนื�องจากไม่มีประสบการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษามาก่อน 

นอกจากนี� เจา้หน้าที�ในระดบัปฏิบตัิการยงัมีการรับรู้ค่อนขา้งน้อย 4) ดา้นการสนับสนุนของรัฐบาลและดา้นการ

บริหารจดัการ พบวา่ รัฐมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกาํลงัคนระดบัอุดมศึกษามากกวา่ในระดบัอาชีวศึกษา 

กฎหมายการศึกษาที�มีผลใชบ้งัคบัแลว้ยงัไม่สามารถบังคบัใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ดา้นค่านิยมการเรียน

อาชีวศึกษา พบวา่นักเรียน นักศึกษาไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผูที้�ศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาลาออก

กลางคนัจาํนวนมาก ส่งผลให้ประเทศขาดแรงงานระดบักลางที�มีคุณภาพ อีกทั�งความนิยมเรียนอาชีวศึกษาไม่เพิ�ม

มากขึ�น รวมทั�งนักเรียนนักศึกษาที�สําเร็จการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) ยงันิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยู่มาก รวมทั� งปัญหาภาพพจน์ว่า 

อาชีวศึกษาเองยงัมีเด็กเกเร ชอบชกต่อย ทะเลาะวิวาท และถึงขั�นการฆาตกรรมกนั รวมถึงผลการจดัการเรียนการ

สอนยงัดอ้ยดา้นคุณภาพ ส่งผลให้ผูป้กครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา ทาํให้จาํนวนและสัดส่วนของผูเ้รียน
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อาชีวศึกษาเพิ�มได้น้อย ผูเ้รียนนิยมเรียนสายสามญัมากกว่าอาชีวศึกษา และผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. 

และ ปวส. ส่วนมากเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีในสาขาที�ไม่ตรงกบัที�ตนเองจบมา  

 นอกจากนั�น บรรเลง ศรนิล และคณะ (2548) ได้กล่าวไวใ้นรายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาดา้น

อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี วา่ ผลการศึกษาวิจยัสภาพปัญหาและการผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี

ของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั ไดแ้ก่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนัสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน และสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง รวมทั�งขอ้มูลที�

คณะผูว้ิจยัไดจ้ากการสมัภาษณ์และสอบถามสถานประกอบการ สามารถนาํมาสรุปในภาพรวม ไดด้งันี�  

�.    ความพร้อมในการสนบัสนุนดา้นกฎหมายยงัมีขอ้จาํกดั 

�.    ทิศทางและเป้าหมายการพฒันากาํลงัคนโดยรวมไม่ชดัเจน 

�.    มีการขยายสถานศึกษาเร็วเกินไป ทาํให้ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐไม่

เพียงพอ 

�.    ครู-อาจารย ์บางสาขามีจาํนวนนอ้ยตอ้งรับภาระงานสอนมาก แต่บางสาขามีจาํนวนมาก

เกินความตอ้งการ 

�.    คุณภาพครูไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ 

�.    อตัราการเขา้ออกของครู-อาจารยค์่อนขา้งสูง โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน 

�.    การพฒันาครู-อาจารยย์งัขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง 

�.    อตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุนการสอนยงัขาดแคลน 

9.    ไม่สามารถเปิดหลกัสูตรใหม่ที�เป็นความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

10.   ผูเ้รียนส่วนหนึ�งมีพื�นฐานความรู้ตํ�า 

11.   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อมีแนวโนม้ลดลง 

12.   เครื�องมือ เครื�องจกัร อุปกรณ์ เก่า ลา้สมยั เสื�อมคุณภาพ 

13.   อุปกรณ์ สื�อการเรียนการสอน ขาดแคลน 

14.   มีงบประมาณวสัดุฝึกไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียน การฝึกทกัษะ 

15.   ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการเรียนการสอนยงัมีจาํกดั 

16.   การระดมทรัพยากรการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ไม่จริงจงัและต่อเนื�อง 

17.   การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการอาชีวศึกษายงัมีจาํกดั 

และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 

18.   ผูจ้บอาชีวศึกษามีความรู้ และทกัษะ รวมทั�งคุณลกัษณะที�จาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานยงัไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

19.   อตัราผูจ้บอาชีวศึกษาที�ออกไปทาํงานยงัไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการผลิต และการ

มีงานทาํเท่าที�ควร 

20.   หน่วยงานที�รับบุคลากรเขา้ทาํงานจะเนน้วฒิุบตัรมากกวา่ที�จะคาํนึงถึงสมรรถนะในการ

ปฏิบตัิงานจริง 

21.   ผลการวจิยัดา้นการสนบัสนุนการพฒันาระบบการอาชีวศึกษายงัมีนอ้ย 
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22.   สถานศึกษาบางแห่งยงัไม่ตระหนกัในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

23.   ระบบรองรับการกาํหนดมาตรฐานของชาติเกี�ยวกบัอาชีพและวิชาชีพยงัไม่ชดัเจน 

 และจากขอ้มูลรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ของสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พบวา่มีสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาไดรั้บการ

ประเมิน จาํนวนทั�งสิ�น 803 แห่ง จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินเพื�อรับรองมาตรฐานการศึกษา

จาํนวน 777 แห่ง 2) การประเมินเพื�อพฒันาจาํนวน 26 แห่ง ผลการประเมินภายนอกเพื�อการรับรองมาตรฐาน 

จาํนวน 777 แห่ง ในจาํนวนนี� เมื�อหักลบวิทยาลยัสารพดัช่าง จาํนวน 54 แห่ง และสถานศึกษาที�ประเมินเพื�อการ

พฒันาที�ไม่ตัดสินผล จํานวน 26 แห่ง คงเหลือจํานวนทั� งสิ�น 723 แห่ง จากตัวเลขสถานศึกษาจาํนวนนี�  มี

สถานศึกษาที�ผา่นการรับรองมาตรฐาน สมศ. จาํนวน 649 แห่ง ส่วนที�ไม่ไดรั้บการรับรองจาํนวน 74 แห่ง ซึ� งแบ่ง

ตามค่าเฉลี�ยของสถานศึกษาได ้3 ระดบั คือ 1) ระดบัค่าเฉลี�ยพอใช ้50 แห่ง 2) ระดบัค่าเฉลี�ยควรปรับปรุง 12 แห่ง 

3) ระดบัค่าเฉลี�ยตอ้งปรับปรุง 12 แห่ง และจากขอ้มูลพบวา่มาตรฐานที�มีค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด 3 อนัดบัแรกเรียงจากมาก

ไปนอ้ย จากทั�ง 3 กลุ่มดงักล่าวมีผล ดงันี�   

 กลุ่มที� 1 สถานศึกษาที�มีค่าเฉลี�ยระดับ พอใช้ 

1. มาตรฐานที� � การใหบ้ริการวชิาการต่อชุมชนและสังคม  

2. มาตรฐานที� � การจดัการการเรียนการสอนดา้นการอาชีวศึกษา  

3. มาตรฐานที� 4 นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารย ์และนกัศึกษา  

 กลุ่มที� 2 สถานศึกษาที�มีค่าเฉลี�ยระดับ ควรปรับปรุง 

1. มาตรฐานที� � นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารย ์และนกัศึกษา 

2. มาตรฐานที� � การประกนัคุณภาพภายใน  

3. มาตรฐานที� � การจดัการการเรียนการสอนดา้นการอาชีวศึกษา และ มาตรฐานที� � การ                  

ให้บริการวชิาการต่อชุมชนและสังคม 

 กลุ่มที� 3 สถานศึกษาที�มีค่าเฉลี�ยระดับ ต้องปรับปรุง 

1. มาตรฐานที� � การประกนัคุณภาพภายใน  

2. มาตรฐานที� � นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารย ์และนกัศึกษา 

3. มาตรฐานที� 5 การให้บริการวชิาการต่อชุมชนและสังคม  

 เมื�อพิจารณาตามมาตรฐานที�มีค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด � อนัดบัแรก ที�ซํ� าตรงกนัทั�ง 3 กลุ่ม คือ มาตรฐานที� 4, 5 แต่

หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มที� 2, 3 พบวา่ซํ� าตรงกนั 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที� �, 4 ดังนั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่ใน 

มาตรฐานที� � คือ การประกันคุณภาพภายใน และ มาตรฐานที�  4 คือ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของ

อาจารย์ และนักศึกษา เป็นปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาของไทยที�ต้องทาํการปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

 วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ�งในจงัหวดัขอนแก่น ตั�งอยู่

เลขที� 167 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 ซึ�งจากขอ้มูลการดาํเนินงานตั�งแต่เริ�ม

เปิด (พ.ศ.2538) จนถึงปี พ.ศ.��54 พบวา่มีจาํนวนนกัเรียนไม่แน่นอน บางปีเพิ�มขึ�น บางปีลดลง โดยพิจารณาจาก

ขอ้มูลจาํนวนนักเรียนนักศึกษา 3 ปียอ้นหลงัล่าสุด (2552-2554) โดยปีการศึกษา ���2 มีนักเรียน ทั�งระดบั ปวช. 

และ ปวส. จาํนวนรวมทั�งสิ�น 416 คน ต่อมาปีการศึกษา ���3 เพิ�มขึ�นเป็น ��� คน แต่พอปีการศึกษา 2554 กลบัมี

จาํนวนนักเรียนลดลงเหลือ 765 คน และเมื�อพิจารณาจากเกณฑ์ที�วิทยาลยัขออนุญาตรับนักเรียนนักศึกษาพบว่า
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จาํนวนทั�ง 3 ปีการศึกษาตํ�ากวา่เกณฑ์ที�ขออนุญาตไว ้จากขอ้มูลดังกล่าวจึงชี� บ่งไดว้่า ระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการภายในและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯยังอยู่ในเกณฑ์ที�ต้องทาํการพัฒนาปรับปรุง 

 นอกจากนี�จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื�อรับรองมาตรฐานการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา

ของ สมศ. รอบที�สอง (พ.ศ.2548-2553) ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญปรากฏวา่ สมศ. ไม่รับรองมาตรฐาน

คุณภาพของสถานศึกษาให้ โดยมีผลการประเมินระดบัสถาบนัไดร้ะดบั พอใช้  มีค่าเฉลี�ย 3.26 ผลการประเมิน

ระดบัมาตรฐานไดร้ะดบัดี 1 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 2 ระดบัพอใช ้3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 1, 3, 6 

ระดบัตอ้งปรับปรุง 2 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานที� 4, 5 (ตารางที� 1) 

 

ตารางที� 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบที�สอง (พ.ศ.����-����) 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที� 1 การประกนัคุณภาพภายใน 3.50 พอใช ้

มาตรฐานที� 2 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 4.38 ดี 

มาตรฐานที� 3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 3.30 พอใช ้

มาตรฐานที� 4 นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 1.00 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที� 5 การให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม 1.00 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที� 6 การบริหารและการจดัการ 3.00 พอใช ้

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 3.26  

  

  จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่ มาตรฐานที� 3 (การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา) ของประกนั

คุณภาพภายนอก ซึ�งสอดคลอ้งกบั มาตรฐานที� 2 (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) ของการประกนัคุณภาพ

ภายใน ซึ� งประกอบด้วยตวับ่งชี�ทั� งหมด 12 ตวั (ตวับ่งชี� ที� 10-21) ถือว่ามีความจาํเป็นสูงสุดสําหรับ วิทยาลยั

เทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ที�ตอ้งนํามาพฒันาและปรับปรุงสถาบันเป็นอนัดับแรก เนื�องจากการพฒันาดังกล่าวจะ

สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาที�ผ่านมาของวิทยาลยัได้ คือ ในเรื�องของคุณภาพในภาพรวมของสถานศึกษาที�อยู่ใน

เกณฑต์ํ�า เนื�องจากในมาตรฐานนี� ถือวา่เป็นหัวใจสาํคญัและมีนํ� าหนักมากที�สุดในเรื�องของ “คุณภาพสถานศึกษา” 

อีกทั� งยงัสามารถพฒันาผูเ้รียนได้ตรงกับแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 

2542, รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (รัฐบาลที�มีนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร เป็น

นายกรัฐมนตรี) นอกจากนี�ยงัเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานระดบัประเทศดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ดว้ย จึงทาํให้

ผูว้ิจยัสนใจและมุ่งหรือจะพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาของวิทยาลยัเพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้ตรงตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ

ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนและทุกส่วน 

การเลือกระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มาใชใ้นการวิจยั

ครั� งนี�  มีเหตุผลดงันี� คือ เนื�องจาก ดวงใจ กฤดากร (2545) ไดก้ล่าวไวใ้นผลการวิจยัว่าในการด้านการแต่งตั� ง

กรรมการที�รับผิดชอบ เรียงจากมากไปน้อย 1) การให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายใน 2) การ

ร่วมคิดร่วมทาํของผูบ้ริหารในการประกนัคุณภาพภายใน 3) การให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
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การประกนัคุณภาพภายใน เช่นเดียวกบั เก็จกนก เอื�อวงศ์ (2546) ที�กล่าววา่ ปัจจยัที�สําคญัที�เป็นเป็นอุปสรรคต่อ

การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปัจจัยภายในได้แก่ การที�วฒันธรรมองค์การมีลกัษณะแตกแยก 

แข่งขนั ไม่ให้เกียรติและไม่ไวว้างใจกนั ขาดการยอมรับความสามารถของเพื�อนครู ครูไม่ยอมรับการเปลี�ยนแปลง 

และครูไม่เพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบและการสนใจใฝ่เรียนรู้ มีทศันคติไม่ดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

รวมทั�งผูบ้ริหารไม่ใหเ้วลากบัโรงเรียนอยา่งเต็มที� ใจดีเกินไป ขาดความเด็ดขาด นาํการเปลี�ยนแปลงเขา้มาเร็วจน

ครูรับไม่ทัน ใช้รูปแบบการบริหารแบบชี�นาํมากกว่าการมีส่วนร่วม และผูช่้วยบริหารขาดความสามารถในการ

บริหารและมีงานธุรการมาก นอกจากนั�น การที�โครงสร้างการบริหารขาดการประสานงานที�ดี ขาดระบบการ

สื�อสารแลกเปลี�ยนขอ้มูล ขาดการกาํหนดบทบาทหน้าที�บุคลากรและมอบหมายความรับผิดชอบไม่ชดัเจนก็เป็น

ปัจจยัที�เป็นอุปสรรคเช่นกนั และเสริมดว้ยผลการวิจยัของ ศิริ ถีอาสนา (2549) ที�กล่าววา่ การจะดาํเนินการประกัน

คุณภาพภายในให้บรรลเุป้าหมาย ต้องทาํให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหาร

จัดการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการแยกส่วนมาจากการดาํเนินงาน

ตามปกติของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที�ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรอื�นๆ ในสถานศึกษา และผลการวิจยัของ นงค์ใย สุดา (2551) ที�พบว่า ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนขาดปัจจัยสําคัญตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตามทฤษฎี ทั�ง 3 ระบบย่อย คือ 1) ระบบการวางแผน บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย และไม่มีเป้าหมาย มาตรฐาน และ

เกณฑ์การวัดที�ชัดเจน 2) ระบบการควบคุมคุณภาพขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และ 3) ระบบการ

ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานขึ�นอยู่กับผู้ รับใบอนุญาต บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนั�น สรกมล แจ่มจันทร์ (2547) กล่าวสรุปในผลการวิจัยว่า ปัญหาการดาํเนินการประกัน

คุณภาพในสถานศึกษาพบว่า บุคลากรในโรงเรียนไม่ชอบการเปลี�ยนแปลง ไม่เห็นความสําคัญของข้อมูล

สารสนเทศ มีชั�วโมงสอนมาก บุคลากรที�ทําหน้าที� จัดทําแผนขาดความรู้และประสบการณ์ เวลามีจํากัดทาํให้

ประเมินไม่ครอบคลุมและขาดความเข้าใจเกี�ยวกับขอบเขตเนื�อหาและรายงานสมรรถภาพที�จะประเมิน 

งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดการรวบรวมข้อมูลเพื�อประกอบการเขียนรายงาน ดังนั�นจากเหตุผลดังกล่าว

ขา้งตน้ทั�งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาสาํคญัที�เป็นอุปสรรคตอ่การดาํเนินงานประกนัคุณภาพในโรงเรียน ไดแ้ก่ 

บุคลากร และกระบวนการทาํงาน ซึ� ง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

ไดต้รงจุด เนื�องจากเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเนน้การพฒันาคน ดงันั�นจึงทาํให้บุคลากรเมื�อไดผ้่าน

การร่วมดาํเนินการวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยันี�แลว้ จะมีทศันคติที�ดีต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานประกนัคุณภาพเสมือนเป็นส่วนหนึ�งของภาระงานประจาํของตนเอง สอดคลอ้ง

กบัความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจยัที�เห็นวา่ การแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยันั�นจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครูและผูบ้ริหารทุกคนในวิทยาลยั จึงจะเกิดผลสําเร็จ และเป็นวิธีการ

แก้ไขปัญหาแบบยั�งยืน สอนให้ทุกคนในองค์การคิดเป็น ทําเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตวัเอง โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรับคาํสั�งจากผูบ้ริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (บริหารแบบบนลงล่าง) เนื�องจากทุกคนไดป้ระสบการณ์การ

เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ อีกทั�งระเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวยงัส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกของทุกคน

ในองค์การในการร่วมรับผิดชอบการแกไ้ขปัญหา และที�สําคญัคือผูว้ิจัยต้องการให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ และองคค์วามรู้ใหม่ ทั�งในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร ตามวตัถุประสงคข์อง

ระเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวอีกดว้ย 
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2.   คําถามการวิจัย 

 ผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนดเป็นอยา่งไร? การ

ดาํเนินงานนั�น ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง? 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนด 

3.2 เพื�อศึกษาผลการเปลี�ยนแปลงตามสภาพที�คาดหวงั การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในตวับุคคล กลุ่มบุคคล 

และวิทยาลยั และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีขอบเขตของการวิจยัดงันี�  

4.1 การวจิยันี� เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ที�มีปัญหา

มาตรฐานด้านผูเ้รียนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4.2 ระยะเวลาในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม � วงจรของกิจกรรมการวางแผน การนาํแผน

ไปปฏิบตัิ การสังเกต และการสะทอ้นผล ภายในปีงบประมาณ 2555 ระหวา่งวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วนัที� 

30 กนัยายน พ.ศ. 2556  (คาบเกี�ยวระหวา่งภาคปลายปีการศึกษา 2555 และภาคตน้ของปีการศึกษา 2556) 

 

5.  ข้อตกลงเบื�องต้น 

 5.1     การวิจัยครั� งนี� ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที�  วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) 

พฒันาขึ�นเป็นแนวคิดหลกั  

 5.2     การเลือกสถานที�ในการวิจยั ไดก้ระทาํโดยกาํหนดแบบเจาะจงอาศยัผลการประเมินภายนอกของ 

สมศ. เป็นเกณฑพ์ิจารณา  

 

6.  คําจํากดัความที�ใช้ในการวิจยั 

 เพื�อให้เกิดความเขา้ใจถูกตอ้งและตรงกนัในการวิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยจึงกาํหนดคาํจาํกดัความสําหรับศพัท์

เฉพาะที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�   ดงันี�  

6.1 การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจยัที�มีรูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์เชิง

วิพากษ์ (critical science) การนาํเสนอผลการวิจยัที�อิงกบัแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) แสดงหลกัฐาน

ประกอบ ทั�งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่ หรืออื�นๆถึงสิ�งที�ไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบตัิ ร่วมกนัสะทอ้น

ผลการเปลี�ยนแปลง ทั�งที�สาํเร็จและไม่สาํเร็จ และการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นทั�งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวิจยั และ

ระดบัองคก์าร รวมทั�งความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น 

6.2 วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ หมายถึง วิทยาลยัที�เป็นกรณีศึกษา ตั�งอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น สังกดั 

สช. เปิดสอนระดบัอาชีวศึกษา มีสภาพปัญหาตามเกณฑที์�ผูว้ิจยักาํหนด 
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6.3 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (Learning environment) หมายถึง สิ�งรอบตวัที�มีผลต่อการเรียนรู้ของ

มนุษยท์ั�งทางตรงและทางออ้ม ซึ� งมนุษยส์ามารถที�จะนาํเอาหลกัการแปลงสู่การปฏิบตัิไดต้ามวตัถุประสงค์หรือ

ความมุ่งหมายของการเรียนรู้ในระดบัหรือในประเภทนั�นๆ แบ่งไดเ้ป็น � ประเภท คือ   

6.3.1    สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพ (physical environment) หมายถึง สภาพต่างๆที�

มนุษย์ทาํขึ�น และสิ�งต่างๆที�อยู่ตามธรรมชาติ ซึ� งส่งผลต่อการเรียนรู้ของคน (ลกัษณะของสถานที�ที�ใช้เรียนรู้

สภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยา) ประกอบดว้ย �) สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน หมายถึง โต๊ะ เกา้อี�  วสัดุ อุปกรณ์หรือสื�อ

ต่างๆ ภายในห้องเรียน �) สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน หมายถึง แสงสว่าง สี เสียง และ อาคารสถานที�ต่างๆ

ภายในสถานศึกษา อันได้แก่โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุด อาคารอาํนวยการ บริเวณที�พกัผ่อนหย่อนใจ 

บริเวณเพื�อกิจกรรมและนิทรรศการ บริเวณบริการสาธารณูปโภค (บริการนํ� าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ การกาํจดัสิ�ง

ปฏิกูล) เส้นทางจราจรและที�จอดรถ 

6.3.2    สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นจิตวิทยา (psychological environment) หมายถึง การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทั�งในและนอกห้องเรียนที�ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองได้

อยา่งสมบูรณ์ในทุกๆดา้น ประกอบดว้ย �) คุณลกัษณะของครูหรือพฤติกรรมที�ครูแสดงออกต่อนกัเรียน  2)  การ

จดักระบวนการเรียนการสอนทั�งในและนอกห้องเรียน �) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน  

6.4 การอาชีวศึกษา (Vocational Education) หมายถึง การเตรียมบุคลากรดา้นฝีมือสําหรับอาชีพหนึ�ง

หรือกลุ่มอาชีพ สาขาหรืองาน ตามปกติจดัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ� งจะรวมทั�งการเรียนวิชาสามญั การ

ฝึกปฏิบตัิ และวิชาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สัดส่วนของวิชาเหล่านั�นอาจมีไดห้ลากหลาย แต่ตอ้งเนน้ภาคปฏิบตัิ  

6.5 เทคนิคศึกษา (Technical Education) หมายถึง การศึกษาระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายซึ�งเป็น

อุดมศึกษาตอนตน้ เพื�อเตรียมกาํลงัคนระดับกลาง (ช่างเทคนิค ผูบ้ริหารระดบักลาง ฯลฯ) และการศึกษาระดบั

มหาวิทยาลยัเพื�อเตรียมวิศวกรและนักเทคโนโลยีในระดบัที�สูงกวา่ การเรียนจะรวมทั�งวิชาสามญัวิชาทฤษฎี วิชา

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคนิค รวมทั�งการฝึกทกัษะที�เกี�ยวขอ้งสัดส่วนของเทคนิคศึกษาอาจหลากหลายขึ�นอยูก่บั

ประเภทของบุคลากรที�เรียนและระดบัการศึกษา  

6.6 การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (Vocational Education and Technology) หมายความรวมถึงการ

อาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และการฝึกอบรมที�เนน้ดา้นช่างอุตสาหกรรม 

 

7.  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวจิยัครั� งนี�  จะเป็นประโยชน์ ดงันี�  

7.1     ในเชิงวิชาการ 

7.1.1 เป็นการวิจยัที�ก่อให้ “บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ�น ทั�งในระดบับุคคล ระดบั

กลุ่มบุคคล และระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง ตามหลกัการเรียนรู้จากการกระทาํ (learning 

by doing) 

7.1.2  เป็นการวิจัยที�จะก่อให้ “เกิดความรู้” จากบุคคลและผูเ้กี�ยวขอ้งในหน่วยงาน ในการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
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7.1.3 นกัวิจยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

ที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  มีการวิพากษว์ิจารณ์ เพื�อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวิจยัให้มีความเหมาะสมยิ�งขึ�น 

 7.2     ในด้านการนําไปใช้ 

           7.2.1     บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ และผูเ้กี�ยวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจัยไป

ศึกษาทบทวนและดาํเนินการพฒันาวิทยาลยัได้อย่างต่อเนื�อง ทั� งด้านสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ หรือดา้นอื�นๆ

เพราะลกัษณะที�ดีประการหนึ�งของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาที�ต่อเนื�องและ

ยั�งยืน 

           7.2.2     นกัวิจยัหรือนกัวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพื�อ

การพฒันา ไปประยกุตใ์ชเ้พื�อออกแบบงานวิจยัของตนเอง หรือนาํเอาหลกัการใหม่อื�นๆ มาเป็นตวัสอดแทรกเพื�อ

การพฒันาได ้

           7.2.3     บุคลากรหรือผู ้มีส่วนเกี�ยวข้องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งอื�นทั� งของภาครัฐและ

ภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การทําวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เพื�อนําไป

ประยกุตใ์ช ้ปรับใช ้หรือเลือกใช ้ใหเ้หมาะสมกบับริบทของวิทยาลยัของตนเองได ้
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บทที� 2 

วรรณกรรมและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 

 ในบทนี� จะเป็นการศึกษาเอกสารเพื�อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ จงัหวดัขอนแก่น ซึ� งผูว้ิจ ัยได้เรียงลาํดับการ

นาํเสนอออกเป็น 6 ตอน ดงันี� คือ �) แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ �) ความคิดเพื�อการวิจยั

เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในระดบัอาชีวศึกษา 4) แนวคิดเชิงทฤษฎี

เพื�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 5) การประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา 6) บริบทชุมชนและบริบท

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ โดยมีรายละเอียดของการนาํเสนอในแต่ละตอน ดงัต่อไปนี�  

 

1.  แนวคิดเชิงทฤษฎเีกี�ยวกบั “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ learning environment” 

 1.1     ความหมาย 
             จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เ กี� ยวข้องทั� งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า 

“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” หรือ “learning environment” มีผูใ้ห้ความหมายที�น่าสนใจไว ้15 แหล่ง ดงันี�  

             อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (ม.ม.ป. อ้างถึงใน ไพฑูรย์  ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) ได้ให้ความหมายของ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ว่าคือ สภาวะใดๆ ที�มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษยท์ั� งทางตรงและทางออ้ม ทั� งที� เป็น 

รูปธรรม และนามธรรม สภาพแวดลอ้มที�เป็นรูปธรรม (concrete environmental) หรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

(physical environment) ไดแ้ก่ สภาพต่างๆ ที�มนุษยส์ร้างขึ�น เช่น อาคาร สถานที� โต๊ะ เกา้อี�  วสัดุ อุปกรณ์ หรือสื�อ

ต่างๆรวมทั�งสิ�งต่างๆ ที�อยูต่ามธรรมชาติ อนัได้แก่ ตน้ไม ้พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่วนสภาพแวดลอ้มที�เป็น

นามธรรม (abstract environment) หรือสภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวิทยา (psychological environmental) ไดแ้ก่ 

ระบบคุณค่าที�ยึดถือซึ�งเป็นส่วนสาํคญัของวฒันธรรม ของกลุ่มสังคมข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึก

นึกคิดและเจตคติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นของตวัเองหรือคนอื�นก็ตาม อีกทั�ง สุวรรณี สุขสมภกัดิ�  (���� อา้งถึงใน อรุณี 

โคตรสมบัติ, ����) ไดใ้ห้ความหมายว่าคือ สิ�งเร้าที�มีศักยภาพ เช่น บุคคล สิ�งของ วตัถุ สภาพการณ์ ทั�งที�เป็น

รูปธรรม แนวความคิด ความรู้สึก บรรยากาศ ระบบการศึกษา การปกครอง กิจกรรม ลกัษณะของบริเวณอาคาร

สถานที�และสิ�งต่างๆทั�วไป ซึ�งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละการพฒันาทุกดา้นของผูเ้รียน  

 นอกจากนี�  ปริญญา องัศุสิงห์ (���� อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์ สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา  

แสงวฒันะกุล, ����) และประยุทธ ไทยธานี (����) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ว่าคือ 

องคป์ระกอบต่างๆที�อยูใ่นสภาพการณ์เรียนรู้ อนัจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุกๆดา้น 

นอกจากนี�  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กองประชาสมัพนัธ์และกิจการต่างประเทศ งานพฒันาเวบ็ไซต์และอีสเทิร์น 

(ม.ป.ป.) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่คือ สภาวะใดๆที�มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษยท์ั�งทางตรงและทางออ้ม ทั�งที�เป็น

รูปธรรมและนามธรรม และ McVey (1989 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ Wallbery (���� อา้งถึงใน

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) กล่าวถึงความหมายของคาํว่า “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” ในเชิงองค์ประกอบคือ 

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย แสงสวา่ง สี เสียง พื�นที�วา่ง เฟอร์นิเจอร์ และลกัษณะ
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ของสถานที�ที�ใชใ้นการเรียนรู้ส่วนของสภาพแวดลอ้มที�เป็นนามธรรม หรือ สภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยา และหาก

มองกันให้แคบลงในระดับห้องเรียน “สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา” คือ บรรยากาศของชั�นเรียน ซึ� ง

เปรียบเสมือนกลุ่มของสังคมที�มีอิทธิพลต่อสิ�งที�ผูเ้รียนเรียนรู้นั�นเอง 

 จากความหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เป็นการให้ความหมายในลกัษณะกวา้งๆ แต่มีผูใ้ห้ความหมาย

ในเชิงการปฏิบตัิ ไวเ้ช่นกนั ดงันี�   Hannafin, Land, Oliver (����) ให้ความหมายของคาํวา่ “สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้” คือการเรียนรู้ชนิดหนึ�งในธรรมชาติ ซึ� งเน้นการสร้างความรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์การมีส่วนร่วม

การเรียนรู้ในลกัษณะ “การเรียนรู้จากการกระทาํ (learning by doing)” ในขณะที� Pace & Stern (���� อา้งถึงใน 

คีรีบูน จงวฒิุเวศร์ สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา แสงวฒันะกุล, ����) ให้ความหมายวา่ คือ พฤติกรรม  เหตุการณ์  

สภาพการณ์ แนวคิด และลกัษณะทางกายภาพที�เป็นสิ�งบังคบัให้ทุกคนตอ้งปฏิบตัิตาม เช่น ลกัษณะของบริเวณ

อาคารสถานที�ต่างๆ สภาพการณ์ความขัดแยง้ สภาพการณ์แบบประสานงานหรือร่วมมือกัน แนวความคิด  

ปรัชญา อุดมการณ์ กฎเกณฑ ์ระเบียบวินยั ขอ้บงัคบั และการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ สิ�งเหล่านี� เป็นสภาพแวดลอ้มที�

จะเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการที�จะพฒันาตนเอง และในบทความเรื�อง The learning environment (n.d.) 

ไดก้ล่าวถึงคาํวา่ “learning environment” หรือ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” วา่เป็นการใชแ้ละการบริหารจดัการ

พื�นที�ภายในห้องเรียน ตารางเรียนประจาํวนั และกิจวตัรประจาํวนั รวมถึงบรรยากาศทางอารมณ์และสังคม 

นอกจากนั�นสภาพการเรียนรู้ตอ้งตรงกบัพฒันาการของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนทั�งหมดซึ�งรวมถึงเด็กพิเศษ (พิการ

ทางสมอง) ดว้ย เกิดความรู้สึกปลอดภยั สบายใจ และเกิดความรู้สึกกบัโรงเรียนเสมือนเป็นบา้นของตนเอง ดงันั�น

นกัเรียนจะไดรั้บความช่วยเหลือใหเ้ป็นผูเ้รียนที�มีความเป็นอิสระและมีความมั�นใจในตนเอง สอดคลอ้งกบัการให้

ความหมายของ สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา (ม.ป.ป.) วา่ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” เป็นการจดัการให้

คนในองคก์รเกิดการเรียนรู้ดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ รวมถึงตน้ทุนทางปัญญาที�มีอยู่

ในบริบทขององคก์รนั�นๆเอง เช่น ความเชี�ยวชาญทางวิชาการ วฒันธรรมการทาํงานอยา่งมีคุณภาพ การให้ความ

เคารพต่อผูอ้าวุโส วฒันธรรมลกัษณะแบบพี�สอนน้อง รวมทั�งการจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการ

ขบัเคลื�อนงานและผูบ้ริหาร ส่วน สําเนาว ์ขจรศิลป์ (2538) ให้ความหมายวา่คือ สิ�งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึง

สภาพการณ์ต่างๆที�บุคคลสร้างขึ�น สิ�งมีชีวิต อาทิเช่น มนุษย ์สัตว ์พืช ส่วนสิ�งที�ไม่มีชีวิต เช่น อาคารสถานที� สิ�ง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ และสภาพการณ์ต่างๆที�บุคคลสร้างขึ�น (กฎระเบียบ บรรยากาศ สังคม และวฒันธรรม)  

เป็นตน้  

 นอกจากนี� มีการให้ทศันะเสริมเกี�ยวกบัความหมายของคาํวา่ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” เพิ�มเติม

อีก 2 แหล่ง ดังนี�  1) Akinsanmi (����) กล่าวไวใ้นบทความที�ตนเองเขียนชื�อเรื�อง “The optimal learning 

environment : learning theories” ว่าสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มกัจะอธิบายในเรื�องของปรัชญาการสอน  การ

ออกแบบหลกัสูตร  บรรยากาศทางสังคม  และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�แสดงถึงบทบาทในกระบวนการ

เรียนรู้ 2)บทความจากอินเตอร์เน็ตเรื�อง ��st century learning environments (����) กล่าววา่ คาํวา่ “สภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้” จะแสดงถึง สถานที�และพื�นที�ภายในโรงเรียน ห้องเรียน หอ้งสมุด ซึ� งการเรียนรู้จาํนวนมากเกิดขึ�นใน

สถานที�ทางกายภาพเหล่านี�    

 ดังนั� นจากที�กล่าวมาทั� งหมดข้างต้นจึงสรุปได้ว่าค ําว่า “Learning environment” หรือ 

“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” หมายถึง สิ�งรอบตวัที�มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษยท์ั�งทางตรงและทางออ้ม ซึ� งมนุษย์
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สามารถที�จะนาํเอาหลกัการแปลงสู่การปฏิบตัิไดต้ามวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายของการเรียนรู้ในระดบัหรือ

ในประเภทนั�นๆ 

 �.�     การเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที� �� 

และประชาคมอาเซียน  (APEC 2558) 
                เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วในศตวรรษที� �� ซึ� งเป็นกระแส

โลกาภิวฒัน์ รวมทั�งการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (APEC ����) จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ประเทศไทยตอ้งวางแผน

รับมือ โดยเบื�องตน้ตอ้งทราบถึง รูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�งในศตวรรษที� �� และใน

ประชาคมอาเซียน หลงัจากนั�นก็กาํหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือ โดยจากการคน้ควา้จากเอกสารทั�ง

ในและต่างประเทศ มีผูใ้ห้ทศันะที�น่าสนใจจาํนวน 16 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

                        Savage (���� อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) กล่าววา่ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” นั�น

มีความสาํคญัโดยส่งผลโดยตรงและมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนต่อตวัผูเ้รียน การส่งผลโดยตรงที�วา่นั�นเกิดกบัตวั

ผูเ้รียนในดา้นการทาํกิจกรรมต่างๆ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สามารถเป็นไปไดท้ั�งมีส่วนช่วยในการอาํนวยความ

สะดวก หรือไม่ก็ขัดขวางการทํากิจกรรมของผูเ้รียน ขึ�นอยู่ที�ว่ากิจกรรมนั� นคืออะไร ตัวอย่างเช่น การจัด

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเรียน รวมถึงการจดัเครื�องมือ อุปกรณ์ ในห้องเรียนบางอยา่ง อาจเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน

ขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะกบักลุ่มผูเ้รียนที�มีขนาดเล็ก ส่วนในเรื�องของการมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนผูเ้รียนนั�น เช่น 

ช่วยสนับสนุนผูเ้รียนในดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันักเรียน คือช่วยทาํให้เกิดการตื�นตวัในการเรียนการสอน 

และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีที�ระหวา่งกนัและกนั   

            Ziegenfuss (2010) ให้ทัศนะว่า “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” มีการเปลี�ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว หากไม่ตระหนัก ให้ความสําคญั และเตรียมความพร้อมรับมือกบัมนั จะทาํให้ไม่ว่าการเรียนหรือการ

ดาํรงชีวิตตอ้งเจอกบัอุปสรรคอยา่งแน่นอน นอกจากนี�ยงักล่าวอีกวา่ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษที� �� จะ

มีเรื�องของ “เทคโนโลยี” เขา้มาเกี�ยวขอ้งอยา่งมาก ดงัเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที�ระบบการเรียนการสอนมี

แนวโนม้ในการกระตุน้ให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถที�จะนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการประกอบ

อาชีพให้ได ้ซึ� งจากทัศนะข้างตน้ยงัสามารถสนับสนุนได้จากบทความในอินเตอร์เน็ตชื�อเรื�อง “��st century 

learning environments” (����) ที�ความตอนหนึ�งเขียนถึงบทบาทของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที� �� ไวว้า่ ในโลกที�มีการเชื�อมโยงกันและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังเช่นปัจจุบัน สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้อาจจะเป็นแบบเสมือนจริง ออนไลน์ การเรียนทางไกล โดยในอนาคตอาจจะไม่จาํเป็นต้องใช้ห้องเรียน

เป็นสถานที�สําหรับการเรียนรู้ก็ได้ และจากงานวิจยัของ Ba and Pierson (����) ชื�อเรื�อง “Investigating a 21st 

century learning environment: implement, impact, and lessons learned” กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้จะไม่เกิดขึ�นถ้า

หากไม่มีการเปลี�ยนแปลงในกระบวนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในวิธีการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โรงเรียนต้องมีการเตรียมตัวหลายประการ เช่น การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีของตัวครูผู้สอนเอง 

หรือ การว่าจ้างให้มีผู้ประสานงานและให้คาํปรึกษาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

มืออาชีพภายนอก เพื�อเน้นการนาํเทคโนโลยีมาใช้ผสานกับการเรียนการสอนของนักเรียน การสร้างที�เก็บเนื�อหา

หรือบทเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสร้างอาคารที�มีสิ�งอาํนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที�ทันสมัยไว้อย่าง

ครบครัน เพื�อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิชาชีพแก่ผู้ เรียน เช่นเดียวกบัทศันะของ Hansen, Hansen and 
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Jasmes (����) ที�กล่าวถึงการเรียนการสอนที�นาํอุปกรณ์เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมชื�อเรื�อง “The use of e-

collaboration in educational technology and development courses at Saginaw Valley state university” วา่ปัจจุบนั

จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วมทางการเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ร่วม (e-collaboration) มีประโยชน์

อยา่งมหาศาล 

  นอกจากนั�นบทความในอินเตอร์เน็ตชื�อเรื�อง 21st century Learning Environments  

(2011) กล่าวถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการศึกษาว่า นักเรียนในปัจจุบันตอ้งพยายามเขา้ถึงเครื�องมือดา้น

เทคโนโลยแีละสื�ออื�นๆ ที�จะช่วยพวกเขาในการสาํรวจ คน้ควา้ และทาํความเขา้ใจถึงสิ�งที�พวกเขาตอ้งการรู้ อีกทั�ง

เพื�อสามารถแลกเปลี�ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิกบับุคคลที�เป็นมืออาชีพระดับสากล ผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวิชานั�นๆ  

และติดต่อกบัครอบครัวของนกัเรียนรวมถึงชุมชนไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งพูดคุยแบบเห็นหน้ากนัโดยตรง นอกจาก

นักเรียนแลว้ผูบ้ริหารการศึกษาและครูก็เช่นเดียวกนั ทั�งนี� เพื�อจดัการความซับซ้อนของงานดา้นการศึกษาต่างๆ  

ตั� งแต่เรื� องของการบันทึกข้อมูล และผลการเรียนของนักเรียนจนกระทั�งถึง เรื� องการบริหารจัดการงานด้าน

บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนในศตวรรษที� �� ตอ้งทาํไดม้ากกวา่การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นวิชาการ

เท่านั�น โดยจะตอ้งทาํหน้าที�เสมือนเป็นเมืองเล็กๆที�มีการจดัหาอาหาร สิ�งอาํนวยความสะดวก สุขอนามยั ความ

ปลอดภยั การขนส่ง รวมถึงการบริการดา้นการนันทนาการให้กบันักเรียน ในทาํนองเดียวกนั “เทคโนโลยี” ตอ้ง

ทาํหนา้ที�สนบัสนุนการเรียนการสอน และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการกิจกรรมต่างๆสําหรับนักเรียน

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได ้และยงัตอ้งสามารถช่วยประสานงานในภาระงานต่างๆ ของโรงเรียนได ้ซึ� งช่วยทาํให้

การจัดการระบบที�ซับซ้อน ยุ่งยาก ต่างๆให้เป็นเรื�องง่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไปประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนหรือองค์กรทางการศึกษาอื�นๆในศตวรรษที� 21 จะขึ�นอยู่กบัโครงสร้างพื�นฐานดา้น

โทรคมนาคมและโครงข่าย LAN  และที�สําคญัโครงข่ายดังกล่าวจาํเป็นตอ้งครอบคลุมพื�นที�ทั� งหมดภายใน

โรงเรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร สํานักงานบริหาร ห้องครูปรึกษา และห้องที�

ให้บริการพิเศษ นอกจากนั�นโครงข่าย LAN จะตอ้งสนับสนุนงานดา้นการสอน การขนส่ง การใหบ้ริการอาหาร 

การรักษาพยาบาล และด้านการอาํนวยความสะดวกส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการการเรียนทางไกล และ

นอกจากนั�นโครงข่าย LAN จาํเป็นตอ้งสามารถเชื�อมต่อทั�งเขตพื�นที�การศึกษานอกเหนือจากการเชื�อมต่อเฉพาะ

ภายในโรงเรียนเท่านั�น อีกทั�งมลรัฐและประเทศจาํเป็นตอ้งพิจารณาความพร้อมในการใช้งานของโครงข่ายช่วง

คลื�นความถี�ให้สามารถเชื�อมโยงโรงเรียนเขา้ดว้ยกนักบัศูนยก์ลางการบริหารหรือกระทรวงศึกษาธิการได ้ และ

อาจจะเป็นการดีหากทาํการเชื�อมโยงโครงข่ายช่วงความถี�ดงักล่าวของโรงเรียน และเขตพื�นที�การศึกษาให้เขา้กบั

สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆทั�วทั�งประเทศได ้ ซึ�งไดป้ระโยชน์อยา่งมากสาํหรับงานดา้นการวิจยัและพฒันา นอกจากนี�

ประโยชน์ที�จะไดรั้บอีกอยา่งคือสามารถช่วยลดตน้ทุนในการบริหารจดัการภายในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ไม่วา่

โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ (อาจใช้เงินลงทุนมากตอนก่อสร้างเริ� มแรก แต่จะเกิด

ประโยชน์สูงในภายหลงัเนื�องจากมีค่าดาํเนินการที�ลดลง) 

  นอกจากนี�  จิรวฒัน์ วีรังกร (ม.ม.ป.) ไดใ้ห้คาํอธิบายเกี�ยวกบัการปรับตวั และการรับมือ

กบัสภาพแวดลอ้มในศตวรรษที� �� ในภาพรวมระดบัประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนนกัศึกษา

ดว้ย ดงันี�คือ  

 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของยคุนี�  จะมีลกัษณะที�สาํคญั 3 ประการดว้ยกนั คือ 
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 1.      เป็นโลกที�เชื�อมโยงถึงกนัและส่งผลถึงกนัและกนัแบบไร้พรหมแดน (boundless)   

หมายถึง การเชื�อมโยงกันทั�วโลก ทั� งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความรู้ และ

เทคโนโลย ีดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนรองรับไว ้

              2.     คลื�นวฒันธรรมขา้มชาต ิ(cross-cultural) 

หมายถึง เป็นสภาวะที�เกิดการซึมซับ และรับเอาวฒันธรรมของต่างชาติเขา้มา 

ดังนั�นจะต้องพยายามรักษาวฒันธรรมของชาติไทยไวอ้ย่างเข้มแข็ง (Strong Thai culture) ไม่เช่นนั�นจะถูก

วฒันธรรมจากต่างประเทศ หรือประเทศในอาเซียนดว้ยกนักลืนเขา้ไป   

                            3.     สภาวการณ์การที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (change) 

หมายถึง เป็นสภาวการณ์ที�ไม่แน่นอน ดงันั�นจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั ปรับเปลี�ยน 

ให้ทนักบัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา โดยอาศยัการเรียนรู้ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ พฒันาตนอยูเ่สมอ และการคิดใหม่ ทาํ

ใหม่ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 นอกจากลกัษณะที�สาํคญัของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 ดงักล่าวขา้งตน้ 

ยงัไดก้ล่าวถึงทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษาในศตวรรษที� 21 ไวอี้กดว้ย ดงันี�คือ 1) การติดต่อสื�อสารที�มี

ประสิทธิภาพ เช่น การอ่าน การนาํเสนอ และทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 3) การ

ปรับตวัและการทาํความเขา้ใจกบัวฒันธรรมใหม่ๆที�เขา้มาโดยที�ไม่ถูกกลืน 4) ความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม  

และการมีภาวะผูน้าํ 5) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสนเทศและสื�อต่างๆในโลกยุคปัจจุบนั 6) ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) ทกัษะดา้นการเรียนรู้ 8) ทกัษะการใชชี้วิตในสังคม โดยชีวิตของนักเรียนนักศึกษา

ในอนาคตจะมีลกัษณะตาม ภาพที� 2  

 

                                                  ชีวิตนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที� 21  

 

                                  

           ชีวิตภายใต้สังคมที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

                     และแตกต่างอย่างมากจากในอดีต 

 

           ภาพที� 2 ชีวิตในศตวรรษที� �� 

 

 ทั� งนี� เมื�อนักเรียนนักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตแล้ว จําเป็นต้องมีทกัษะสําหรับการ

ประกอบอาชีพ ดงันี�คือ 1) ทกัษะการเรียนรู้ (learning skill) 2) ทกัษะการปรับตวั (adaptability skill) 3) ทกัษะการ

ใชชี้วิต (life skill) 4) ทกัษะในงานอาชีพของตน (work skill) อีกดว้ย ดงัภาพที� 3 
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               บัณฑิตยุคใหม่                       เป็นบุคคลที�มีทักษะความรู้เกี�ยวงานที�ทํา  และต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

 

           ภาพที� 3 บณัฑิตยคุใหมใ่นศตวรรษที� �� 

 

    เช่นเดียวกนักบั Pearlman (����) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของนักเรียนนักศึกษาใน

ศตวรรษที� 21 ไวเ้ช่นกนั โดยกล่าววา่คุณลกัษณะที�พึงมี ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบใหญ่ ดงันี�  

              1.     ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) 

ประกอบดว้ย  

 1.1     ความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ (creativity and 

innovation) หมายถึง การคิดในเชิงสร้างสรรค ์การทาํงานแบบสร้างสรรคร่์วมกบัผูอื้�น การเรียนรู้ในการใชง้าน

นวตักรรมใหม่ๆที�เกิดขึ�น รวมถึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆขึ�นมาดว้ยตนเอง 

                   1.2     การคิดโดยใชว้ิจารณญาณและทกัษะการแกไ้ขปัญหา (critical thinking 

and problem-solving) หมายถึง การคิดให้เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล สามารถตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 1.3     การสื�อสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) หมายถึง 

การสื�อสารกบับุคคลอื�นๆ และการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดโ้ดยไม่เกิดความขดัแยง้ 

  2.     ทกัษะการใชชี้วิตและการประกอบอาชีพ (life and career skills) ประกอบดว้ย  

2.1   ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) 

หมายถึง ความสามารถในการประยกุต ์ปรับตวั เพื�อรับกบัสภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาทั�งเรื�อง

ของการใชชี้วิต และการประกอบอาชีพ 

2.2     การคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละการกาํหนดทิศทางของตนเอง (initiative and 

self-direction) หมายถึง ในการใชชี้วิตและการประกอบอาชีพ จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายและระยะเวลา

ของภารกิจ ทาํงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระไม่จาํเป็นตอ้งมีใครคอยควบคุม เนื�องจากตนเองสามารถกาํกบัตนเองได ้ 

2.3     ทกัษะทางสังคมและการปรับตวักบัวฒันธรรมใหม่ที�เขา้มา (social and 

cross-cultural skills) หมายถึง การสื�อสารโตต้อบและทาํงาน ร่วมกบัคนอื�นอยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมมี้ความต่าง

ในดา้นเชื�อชาติ 

2.4     การทาํให้ผลงานของภารกิจงานนั�นๆออกมาดี และมีความโปร่งใส

สามารถตรวจได ้(productivity and accountability) หมายถึง สามารถบริหารจดัการภารกิจงานรวมถึงผลผลิตหรือ

ผลงานที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั�นตอน 
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2.5     การมีภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ (leadership and responsibility) 

หมายถึง ความสามารถในการแนะนาํและให้คาํปรึกษากบัผูอื้�นในคณะทาํงาน สามารถเป็นผูน้าํให้กบัผูอื้�นได ้

รวมถึงการรับผิดชอบต่อบุคคลอื�นที�ไม่ไดอ้ยูใ่นคณะทาํงาน แต่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) 

 3.     ทักษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร สื�อต่างๆ และเทคโนโลยี (information, media, and 

technology skills) ประกอบดว้ย 

    3.1     ความสามารถในการอ่านทําความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสาร (information 

literacy) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ถึงและประเมินขอ้มูล รวมถึงการใชง้านและจดัการขอ้มูล   

                                              3.2     ความสามารถในการเรียนรู้สื�อต่างๆ (media literacy) หมายถึง สามารถวินิจฉัย 

วิเคราะห์ และการเลือกรับรู้ รับฟัง สื�อต่างๆ รวมถึงการสร้างสื�อต่างๆ ดว้ยตนเอง 

                                              3.3     ความสามารถในการรู้เรื�องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) หมายถึง การ

เรียนรู้และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที�มีอยูแ่ละเกิดขึ�นใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 4.     วิชาแกนกลาง และแนวคิดหลกัในศตวรรษที� 21 (core subjects and 21st century 

themes) ประกอบดว้ย 

4.1     วิชาแกนกลางหรือวิชาหลกัที�จาํเป็นตอ้งเรียน (core subjects) มีดงัต่อไปนี�  1

ภาษาองักฤษ (English language) 2) ศิลปะการอ่าน (reading or language arts) 3) ภาษาสากล (world languages) 4) 

ศิลปศึกษา (arts) 5) คณิตศาสตร์ (mathematics) 6) เศรษฐศาสตร์ (economics) 7) วิทยาศาสตร์ (science) 8) 

ภมิูศาสตร์ (geography) 9) ประวตัิศาสตร์ (history) 10) รัฐประสานศาสตร์ (government and civics) 

4.2     รูปแบบสหวิทยาการในศตวรรษที� �� (21st century interdisciplinary themes) 

หมายถึง การเกิดความตระหนัก ความใส่ใจเกี�ยวกบัโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั�งด้านการเรียนรู้สิ�ง

ใหม่ๆ และมีความรู้ความสามารถดา้นการเงิน เศรษฐกิจ การทาํธุรกิจ การเป็นผูป้ระกอบการ รวมถึงดา้นการเมือง

ดว้ย 

 ทั�งนี� จากคุณลกัษณะของนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที� 21 ที�ได้กล่าวมาขา้งตน้จะตอ้ง

อาศัยระบบการศึกษาในศตวรรษที�  21 เป็นตัวสนับสนุน ส่งเสริม ซึ� งระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

องคป์ระกอบที�สาํคญั 4 หัวขอ้ใหญ่ ดงันี�คือ 1) มาตรฐานและการประเมิน (standard and assessment) 2) หลกัสูตร

และการสอน (curriculum and instruction) 3) การพฒันาแบบมืออาชีพ (professional development) 4) 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (learning environment) ดงัภาพที� 4 
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ภาพที� 4 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 (a framework for 21stcentury learning) 

 

 นอกจากนี�  Wentzel (����) ยงัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานสรุปเรื�อง “ระบบการเรียนในศตวรรษ

ที� �� ของประเทศสหรัฐอเมริกา” ว่าระบบการเรียนในศตวรรษที� �� ของประเทศสหรัฐอเมริกา จาํเป็นตอ้งยึด

หลกั � ประการ ดังนี�  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการนํามาตรฐานระดับสากลมาใช้ในระบบการเรียน การ

ประเมินผล รวมถึงการร่างหลักสูตร  สําหรับนักเรียนตั�งแต่ระดับชั�นเตรียมอนุบาลถึงจบมหาวิทยาลัย อย่าง

เขม้งวดเที�ยงตรงและเหมาะสม 2) การประยุกต์การเรียนในหลกัสูตรปกติ ให้เอื�อต่อทั�งภาคธุรกิจและภาค

การศึกษา เพื�อให้สามารถจดักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานอยูใ่นหลกัสูตรสําหรับนักเรียนระดบัตั�งแต่เตรียม

อนุบาลจนถึงจบชั�นมธัยมได ้3) ให้นักเรียนจบชั�นมธัยมแสดงความสามารถทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพที�

ร่างไวใ้นแบบความสามารถในการทาํงานและบริหารการอบรม (the ETA competencies model) 4) เสริมการให้

คาํปรึกษาแก่นักเรียนในเกรด 7-12 (ม.1-ม.6) เพื�อเสริมสร้างความมั�นให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบันี� วา่จะ

สามารถเรียนต่อในระดบัสูงขึ�นหรือมีอาชีพที�ดีต่อไปได ้5) เสริมแรงงานผูใ้หญ่ที�มีความสามารถทางวิชาการและ

ทกัษะการทาํงานที�เป็นที�ยอมรับระดบัประเทศ และให้มีจิตสาํนึกเรื�อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)” 

โดยการเพิ�มการเรียนรู้และทกัษะใหม่ๆ เพื�อรักษาอาชีพที�ตนเองทาํอยูไ่วใ้หน้านที�สุดเท่าที�เขาจะสามารถทาํได ้ 6)  

มีการคิดทบทวน ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง แกไ้ข เป็นระยะๆ ในหลกัทั�ง 5 ประการที�กล่าวมาขา้งตน้  

 นอกจากนี�  Ben-Jacob, Levin, and Ben-Jacob (����) ยงัได้ให้ทัศนะเสริมเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในอนาคตไวอี้กว่า ต่อไประบบการเรียนการสอนจะเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม  

(collaborative learning networks: CLNs) ส่วนการเรียนทางไกล (distance learning) ยงัถือวา่เป็นรูปแบบการเรียน

การสอนที�ยงัคงจะไดเ้ห็นอยูใ่นศตวรรษที� �� ทั�งนี� ผูเ้รียนในอนาคตจะมีความเป็นอิสระในทางวิชาการมากขึ�น มี

ความกระตือรือร้น เด็กเหล่านี�จะสามารถอภิปรายหรือตั�งปัญหาเกี�ยวกบัเรื�องที�เรียนในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที� 

“เทคโนโลยี” เขา้มามีบทบาทมากขึ�น ดังนั�น สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคนี� จาํเป็นตอ้งส่งเสริม
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การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย ตวัอยา่งเช่น สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�ทาํใหเ้ด็กสามารถปรับตวัเขา้กบั การเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL) ไดอี้กทั�งสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดงักล่าวยงัตอ้งส่งเสริมให้

เด็กรู้จกัเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกดว้ย 

 สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ที�จะตอ้งเจอในศตวรรษที� �1 ปัจจุบนัมีอยู ่2 รูปแบบที�มีการ

นาํมาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลสําเร็จแลว้คือ 1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning, PBL) และ 2) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning, PBL) โดยการเรียนรู้

รูปแบบทั�งสองแบบนี�  นกัเรียนในศตวรรษที� �� จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจและเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้ โดย

ทั�งนี�แต่ละรูปแบบ มีรายละเอียด ดงันี�  

 1.     การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL) การสอนแบบ

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั�น ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสตร์ของผูเ้รียนโดยตรงตอ้งมาก่อน โดยปัญหาจะเป็น

ตวักระตุน้หรือนาํทางให้ผูเ้รียนตอ้งไปแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิดว้ย

ตนเอง เพื�อให้เกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา ก่อให้เกิดปัญญา โดยมีครูเป็นผูเ้พียงชี�แนะและแนะนาํ

เท่านั�น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที�สร้างความรู้ที�เกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และเป็นการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนมากขึ�นกวา่เดิมมาก ก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งย ั�งยืน โดยขั�นตอนหลกัๆของการสอนในลกัษณะ

แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจเป็นดงันี�  

 1.     แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3-5 คน 

 2.     นาํเสนอปัญหา หรือ กรณีตวัอยา่ง โดยให้มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั

ของบทเรียน และเหมาะกบัสภาพนกัเรียน 

 3.     ผูเ้รียนซกัถาม ทาํความเขา้ใจ แยกแยะประเด็นปัญหา กาํหนดขอบเขตของการเรียนรู้

โดยมีครูเป็นเพียงผูชี้�แนะ และให้คาํปรึกษา 

 4.     นกัเรียนร่วมกนัตั�งสมมติฐานการเรียนรู้จากประเด็นปัญหา 

 5.     นกัเรียนร่วมกาํหนดวตัถุประสงค ์เพื�อพิสูจน์สมมติฐานที�ตั�งไว ้

 6.     แยกกนัคน้ควา้ขอ้มูลตามวตัถุประสงคที์�วางไว ้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 7.     รวมกลุ่มกนัอีกครั� ง เพื�อร่วมกนัอภิปราย ความรู้ที�ไดจ้ากการคน้ควา้เพื�อสรุปขอ้มูล

และพิสูจน์สมมติฐานที�วางไว ้แลว้นาํมาสรุปเป็นองคค์วามรู้ที�ได ้

 8.     นาํเสนอผลงานของกลุ่ม ในรูปแบบต่างๆ 

 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานถือวา่เป็นรูปแบบที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�ดีที�สุด

วิธีหนึ�ง อีกทั�งสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที�ให้ผูเ้รียนเกิด

ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน และลงมือปฏิบตัิ

มากขึ�น นอกจากนี�ยงัมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้อื�นๆ (ศูนยก์ลางความรู้

แห่งชาติ, 2553) 
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ภาพที� 5 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL)   

 

 2.     การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning, PBL) เป็นการเรียนรู้

โดยการนําเอาโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จริงๆแลว้ถือได้ว่าไม่ใช่สิ�งใหม่ในการจัดการศึกษา

ปัจจุบันเพียงแต่มีการใช้เพียงไม่กี�ประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที�พฒันาแลว้ อย่างไรก็ตามในทศวรรษที�

ผา่นมาไดมี้การนาํมาใช ้โดยไดค้่อยๆพฒันาจนไดรั้บการยอมรับเป็นกลวิธีการสอนอยา่งเป็นทางการ การเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้เข้ามามีส่วนสําคัญในห้องเรียน เมื�อมีงานวิจัยมาสนับสนุนสิ�งที�ครูได้เชื�อมั�นมา

ยาวนานก่อนหนา้นี� วา่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิ�งขึ�นเมื�อมีโอกาสไดค้น้ควา้ในสิ�งที�ซับซ้อน ทา้ทายหรือใน

บางครั� งเป็นประเด็นปัญหายุ่งยากที�เกิดขึ�นในชีวิตจริงไดก้ารเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของ

นักเรียน การออกแบบโครงงานที�ดีจะกระตุน้ให้เกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือร้นและใช้ทกัษะการคิดขั�นสูง 

(Thomas, 1998) งานวิจัยเกี�ยวกับด้านสมองมนุษยไ์ด้ให้ความสําคญักบักิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี�  

ศักยภาพในการรับรู้สิ�งใหม่ๆ ของนักเรียนจะถูกยกระดับขึ�นเมื�อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที�มี

นัยสําคัญ และเมื�อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือให้เขา้ใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั�นสัมพนัธ์กนัด้วยเหตุใด 

เมื�อไหร่และอยา่งไร (Bransford, Brown, & Conking, 2000)   

 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัวิธีการ

หนึ�งที�จะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้และทกัษะ ผ่านการทาํงานที�มีการคน้ควา้และการใชค้วามรู้ในชีวิตจริง

โดยมี “ตวัผลงาน (product)” เป็นสิ�งที�บ่งชี� ถึงศกัยภาพจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้ดว้ยโครงงานจะถูก

ขบัเคลื�อนโดยมีคาํถามกาํหนดกรอบการเรียนรู้ที�เป็นตวัเชื�อมโยงระหวา่งมาตรฐานการเรียนรู้กบัทกัษะการคิดขั�น

สูง เขา้สู่สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชีวิตจริง 

 หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานจะประกอบไปดว้ยกลวิธีการสอนที�หลากหลายที�จะทาํให้ผู ้

เรียนทั�งหมดเกิดการเรียนรู้ แมจ้ะมีวิธีการเรียนรู้ที�ต่างกนัก็ตาม นักเรียนสามารถขอความร่วมมือจากผูเ้ชี�ยวชาญ

หรือชุมชนภายนอก เพื�อคลี�คลายปัญหาหรือเนื�อหาความรู้ที�ลึกซึ� ง ส่วนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการ

ประเมินที�หลากหลายก็จะเป็นตวัช่วยเสริมให้ผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพสูงยิ�งขึ�น 

 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบวิธีสอนที�จะนาํนักเรียนเขา้สู่การแกปั้ญหา

ที�ทา้ทายและสร้างชิ�นงานไดส้ําเร็จดว้ยตนเอง โครงงานที�จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั�นเรียนจะเกิด

ไดใ้นหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลายเนื�อหาและในหลายระดบัช่วงชั�น โครงงานจะเกิดขึ�นบนความท้าทาย
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จากคาํถามที�ไม่สามารถหาคาํตอบไดจ้ากวิธีการท่องจาํ โครงงานจะสร้างบทบาทหลากหลายขึ�นในตวันักเรียนให้

เป็นทั�งผูแ้กปั้ญหา ผูต้ ัดสินใจ นักค้นควา้ นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ที�เฉพาะเจาะจงทาง

การศึกษา ไม่ใช่สิ�งที�แปลกแยกหรือเพิ�มเติมลงไปในหลกัสูตรเนื�อหาที�แทจ้ริง (โรงเรียนเตรียมทหาร, 2555) 

 

  
 

ภาพที� 6 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning, PBL)   

 

 ความแตกต่างระหวา่ง “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” และ “การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน

เป็นฐาน” สามารถสรุปไดด้งันี�  

 “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน” จะเริ�มตน้ที�ปัญหา ปลายทางการเรียนรู้อยูที่�ไดแ้กปั้ญหา

ไดแ้ละไม่จาํเป็นตอ้งไดผ้ลิตผลการเรียนรู้เป็นโครงงานก็ได ้แต่ถา้หากเป็น “การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน”  

นอกจากผูเ้รียนมีปลายทางที�การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ�นแลว้ จะได้ผลลพัธ์การเรียนรู้อีกด้วย คือ “ตัวโครงงาน” 

เพราะฉะนั�น ความแตกต่างจึงอยูที่�จุดเริ�มตน้กบัปลายทางการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานจะเนน้ให้

ผูเ้รียนตอ้งสร้าง หรือทาํอะไรใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้(productive) และอาจกล่าวไดว้า่การเรียนรู้เราอาจ

ทาํอะไรเพื�อมุ่งแกปั้ญหาที�เป็นอยูเ่ป็นหลกั นี�เป็น “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน”  แต่ถา้เราเรียนรู้ที�จะทาํงาน

อะไรขึ�นมาสักอยา่ง ซึ� งงานชิ�นนั�นมนัอาจเป็นปัญหาอยู ่หรืออาจไม่ใช่ปัญหาก็ได ้อนันี� น่าจะใช ้“การเรียนรู้โดย

ใชโ้ครงงานเป็นฐาน” (สมาคมหลกัสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย, 2553) 

 ในส่วนของลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พ.ศ.2558 และการเตรียมความพร้อมรับมือ มีผูใ้ห้ทศันะที�น่าสนใจ ไวด้งันี�  

 จิรวฒัน์ วีรังกร (ม.ม.ป.) ในการบรรยายชื�อหัวขอ้เรื�อง “เมื�อไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

กบัทิศทางการพฒันา” กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เมื�อประเทศไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซียน จะเห็นภาพ

สถาบนัการศึกษาจากประเทศเพื�อนบา้นเขา้มาตั�งในประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย  คนประเทศเพื�อน

บ้านมาทํางานและศึกษาในไทยเพิ�มมากขึ� น สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมพหุวฒันธรรมเพิ�มมากขึ� น มีการ

เคลื�อนยา้ยของบุคลากรทางการศึกษาในประเทศอาเซียนดว้ยกนั ฯลฯ  จุดอ่อนของบณัฑิตไทยคือ ความอ่อนแอ

ดา้นภาษาองักฤษ ความมีวินัย เป็นตน้ ดงันั�นจึงตอ้งพฒันาบัณฑิตไทยให้มีความพร้อมสู่อาเซียน ทั�งนี� มีทกัษะที�

ตอ้งพฒันา คือ ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านการสื�อสาร ทักษะความเขา้ใจวฒันธรรมที�หลากหลาย  ทักษะ

ความร่วมมือกันในการทํางาน ทักษะความรู้เรื� องข้อมูลและสื�อต่างๆ ทักษะในการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศอื�นๆ รวมถึงทกัษะการใชชี้วิตในสังคม นอกจากนั�นการให้บริการสาขาการศึกษาจะมีความ

หลากหลายมากขึ�น เช่น การเรียนทางไกล การเรียนออนไลน์ หรือการที�นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อยงั

ต่างประเทศ การจัดตั�งธุรกิจการศึกษา เช่น สถาบันการศึกษาทอ้งถิ�นที�มีการร่วมลงทุนกบัสถาบนัอื�น หรือการ

จดัตั�งสาขาวิทยาเขต การแลกเปลี�ยนอาจารย ์นักวิจยั หรือการสอนในต่างประเทศ และหากลึกลงไปในประเภท

ของการศึกษา กล่าวว่า จะเห็นภาพการศึกษาสายอาชีพชัดเจนกว่าระดับอุดมศึกษา รัฐบาลตอ้งเตรียมการณ์ไว้

ล่วงหนา้ ตอ้งจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั (มติชนออนไลน์, 2554)   

 สิ�งสําคญัที�ตอ้งเน้น คือ ความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาที�ตอ้งสามารถสื�อสาร

กบัเพื�อนบา้นไดโ้ดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อกลาง ซึ�งถือวา่ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยที�ยงัคงแกไ้ม่ตก   

(สินทร กณัธวงศ,์ ����)  และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาเรื�อง “การเตรียมตวัและความพร้อมทางดา้นการศึกษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื�อรองรับการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศกัราช ����” ของ จนัทร์พา 

ทดัภูธร (2554) ที�ผลการวจิยัเบื�องตน้จากการสาํรวจจากจาํนวนนกัศึกษาทั�งหมด 2,170 คน ในปี พ.ศ. ���� (Mid-

����) จากมหาวิทยาลยัชั�นนาํในประเทศสมาชิกอาเซียนทั�ง 10 ประเทศ พบวา่ความสามารถทางภาษาองักฤษของ

คนไทยอยูใ่นลาํดับที�ต ํ�ามากเมื�อเทียบกบัประเทศในอาเซียนดว้ยกนั นอกจากเรื�องของภาษาที�ตอ้งพิจารณาเป็น

อนัดบัแรกแลว้ (หากสื�อสารกนัไม่รู้เรื�อง เรื�องอื�นๆก็จบ) ทกัษะอื�นๆก็ตอ้งพฒันาไปพร้อมๆกนัดว้ย กล่าวโดย

สรุปคือ สภาพการเรียนรู้ดา้นสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา จะกลายเป็นยทุธศาสตร์ที�สาํคญัของชาติเมื�อตอ้งกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน ผูเ้รียนในด้านสายอาชีพต้องมีการพฒันาศักยภาพของตนเอง หมั�นศึกษาหาความรู้รอบตัว

เกี�ยวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะฝีมือ   

 สรุปไดว้า่ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในศตวรรษที� 21 รวมถึงการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

เป็นสิ�งสําคัญที�จ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั� งของประเทศไทย และใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้เนื�องจากขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นเสมือนแผนที�จะจะนาํทางเรา

ไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ�งคือ เป็นตวัที�กาํหนดทิศทางของการพฒันา ซึ� งสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ดา้นที�จาํเป็นตอ้ง

เตรียมความพร้อม คือ 1) ตัวนักเรียนนักศึกษา ทักษะดา้นการเรียนรู้เป็นสิ�งที�สําคญัที�สุดเนื�องจากกระบวนการ

เรียนการสอนที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากจากในอดีต โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การเรียนรู้ที�มีปัญหาและโครงงานเป็น

ฐาน 2) ด้านครูผู้สอน จาํเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบัเครื�องมือเทคโนโลยีต่างๆที�จะเขา้มามีบทบาทกบัการ

เรียนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคต 3) อาคารและสถานที�  ไม่ว่าการออกแบบใหม่หรือปรับปรุงของเดิม

จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ รวมถึงการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวก

ที�ทนักบัยคุสมยั และที�สาํคญัตอ้งเพียงพอกบัการใชง้านจริงของนกัเรียนนกัศึกษาดว้ย 

 1.3      ประเภทและแนวการพฒันา “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” 

            1.3.1     ประเภทของ “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” 
ปริญญา องัศุสิงห์ (2521 อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์ สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา 

แสงวฒันกุล, 2547) สอดคลอ้งกบั ประยุทธ ไทยธานี (����) และ อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (ม.ม.ป. อา้งถึงใน 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ งานพฒันา

เวบ็ไซตแ์ละอีสเทิร์น (ม.ป.ป.) รวมถึง McVey (���� อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ Wallbery (���� อา้ง

ถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออกเป็น � ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) สภาพแวดล้อม
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ด้านกายภาพ(physical environment) �) สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา(psychological environment)โดยมี

รายละเอียดแต่ละประเภท ดงันี�  

   1.     สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพต่างๆ ที�มนุษยส์ร้างขึ�น และสิ�งต่างๆ

ที�อยูต่ามธรรมชาติ รวมถึงสิ�งอาํนายความสะดวกต่างๆดว้ย (ลกัษณะของสถานที�ที�ใชเ้รียนรู้สภาพแวดลอ้มดา้น

จิตวิทยา) โดยแบ่งส่วนต่างๆไดด้งันี�   

1.1. แสงสวา่ง สี และเสียง ทั�งภายในและภายนอกห้องเรียน 

1.2. ห้องเรียนทั�วไป (general classroom) หมายถึง ห้องเรียนโดยทั�วไปที�ใช้

เรียนและสอนตามปกติ ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใชห้รือกิจกรรมอื�นที�นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน

ปกติ 

1.3. ห้องเรียนเฉพาะวิชา (specialized studies) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษที�มี

อุปกรณ์เครื�องมือเครื�องใช ้เพื�อกิจกรรมต่างๆมากกว่าห้องเรียนทั�วไป เช่น ห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์และ

ห้องปฏิบตัิการทางภาษา เป็นตน้ 

1.4. โรงอาหาร (dining area) หมายถึง บริเวณที�ใชเ้ป็นที�รับประทานอาหาร

ของสถานศึกษา ซึ�งรวมถึงบริเวณขายอาหาร รับส่งของประกอบอาหาร เก็บของและทาํความสะอาดดว้ย 

1.5. ห้องประชุม (assembly unit) หมายถึงบริเวณหรืออาคารที�ใชเ้พื�อการ

ประชุม  การบรรยาย  และประกอบกิจกรรมต่างๆ บริเวณนี�ควรจุคนได้มาก คือประมาณร้อยละ �� ของจาํนวน

นกัเรียนทั�งหมด อาคารนี�ควรไดรั้บการออกแบบพิเศษในการดา้นการฟัง  การมอง ที�นั�ง การถ่ายเทอากาศ สี แสง 

และเสียง 

1.6. อาคารอาํนวยการ (administrative unit) อาคารนี� โดยทั�วไปจะอยูส่่วนหนา้

ของสถานศึกษา เพื�อความสะดวกในการติดต่อและประสานงานของสถานศึกษา เป็นหน่วยรวมของการบริหาร 

งานที�สาํคญั บริเวณนี�ประกอบดว้ยห้องผูบ้ริหารระดบัต่างๆ  ห้องประชุมยอ่ย  ห้องธุรการ  ห้องการเงิน  ห้องงาน

ทะเบียน  และห้องพสัดุ เป็นตน้ 

1.7. ห้องสมุดหรือศูนย์กลางสื�อการเรียนการสอน (library or instructional 

material centre) หมายถึง อาคารที�ใชเ้ป็นศูนยห์นังสือและสื�อการเรียนการสอนทุกชนิด ภายในห้องสมุดจะมี

บริเวณสาํหรับทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น บริเวณให้ยืมหรือคืนหนงัสือและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณสําหรับอ่านหนงัสือ  

บริเวณเก็บหนงัสือ เป็นตน้ 

1.8. บริเวณสําหรับการสันทนาการ (recreation area) หมายถึง อาคารหรือ

บริเวณที�ส่งเสริมพลานามยัและสุขภาพจิตที�ดี บริเวณนี�อาจอยูภ่ายในอาคารหรือภายนอกอาคารก็ได ้ เช่น โรงพล

ศึกษา  หอ้งอาบนํ� าแต่งตวั  ห้องดนตรี  สระวา่ยนํ� า  และสนามกีฬา  เป็นตน้ 

1.9. บริเวณเพื�อกิจกรรมและนิทรรศการ (social activity and exhibition)  

หมายถึง บริเวณที�ใช้ส่งเสริมการทํากิจกรรมต่างๆ ทั� งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมการชุมนุมต่างๆ และบริเวณเพื�อการเกษตร เป็นตน้ 
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1.10. บริเวณบริการสาธารณูปโภค (utilities) หมายถึง บริเวณที�จดัไวเ้พื�อความ

เป็นอยู่ที�ดี เพื�อความสะดวกสบายในสถานศึกษา เช่น  บริการนํ� าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  การกาํจดัสิ�งปฏิกูล  

ดงันั�นการปรับหรือขยายอาคารเรียนจะตอ้งไม่ทาํลายบริเวณนี�  

1.11. เส้นทางจราจรและที�จอดรถ (vehicular traffic) หมายถึง การจัดทาํและ

แบ่งแยกเส้นทางสัญจรในสถานศึกษาให้เด่นชดัและใชก้ารไดดี้ เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุ จึงมกัแบ่งแยกเป็น

ดงันี�  คือ เส้นทางเดินรถ  เส้นทางเดินเทา้  ทางเชื�อมระหวา่งอาคาร  บริเวณสาํหรับจอดรถ 

1.12. บริเวณที�พกัอาศัย (residential area) หมายถึง บริเวณที�พกัอาศัยซึ� งมี

ประโยชน์ใชส้อยต่างไปจากอาคารอื�นๆ เช่น บา้นพกัครู คนงาน ภารโรง นอกจากนี�อาจมีหอพกัสําหรับนักเรียน

นกัศึกษาดว้ย 

   2.    สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศของชั�นเรียนซึ�งเปรียบเสมือน

กลุ่มของสังคมที�มีอิทธิพลต่อสิ�งที�ผูเ้รียนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั�งในและนอกห้องเรียน ที�

ส่งเสริมผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในทุกๆดา้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็น

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียน ถา้ครูกบัผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั โดยครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้

เป็นกันเอง สนุกสนาน น่าสนใจ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนกล้าซักถาม กล้าแสดงความคิดเห็นและความสามารถ 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการ

เรียน ซึ�งจะส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์และผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึ�น ประกอบดว้ย 

2.1     คุณลกัษณะของครู หมายถึง พฤติกรรมที�ครูแสดงออกต่อนกัเรียน โดยครูที�

มีคุณภาพควรมีพฤติกรรม ดงันี�    

2.1.1     เป็นผูมี้ความรับผิดชอบซึ�งจะมีพฤติกรรม เช่น เขา้สอนตรงเวลา 

ตรวจงานสมํ�าเสมอ ไม่ทิ�งห้องเรียน ไม่มาสาย และปฏิบตัิงานตามที�ไดรั้บมอบหมาย   

2.1.2     มีมาตรฐานการปฏิบตัิ คือ จดัทาํแผนการสอน หรือ โครงการสอน

ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา ดาํเนินการสอนตามแผนการสอน และ/หรือโครงการสอนนั�นๆเขา้สอน

และเลิกสอนตามเวลาที�กาํหนดในตารางสอน และกาํหนดปฏิทินปฏิบตัิงานตลอดภาคการเรียนหรือตลอดปี

การศึกษาไว ้

2.2     การจดักระบวนการเรียนการสอนทั�งในและนอกห้องเรียน หมายถึง เทคนิค

ในการสอน การจดักิจกรรมต่างๆเสริมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 

2.3     ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งครู ผูป้กครอง และชุมชน ทั�งในรูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การ

ประชุมร่วมกนั การเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

 

ดังนั� นสรุปได้ว่า  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบ่งได้เ ป็น � ประเภท คือ �) 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ (Physical environment) �) สภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยา (psychological environment) 

โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภท ดงันี�  
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 �.     สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพ  หมายถึง สภาพต่างๆที�มนุษยท์าํ

ขึ�น และสิ�งต่างๆที�อยูต่ามธรรมชาติ ซึ�งส่งผลต่อการเรียนรู้ของคน (ลกัษณะของสถานที�ที�ใชเ้รียนรู้สภาพแวดลอ้ม

ดา้นจิตวิทยา) ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน หมายถึง โต๊ะ เกา้อี�  วสัดุ อุปกรณ์หรือสื�อต่างๆภายใน

ห้องเรียน �) สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน หมายถึง แสงสวา่ง สี เสียง และ อาคารสถานที�ต่างๆภายในสถานศึกษา 

อนัไดแ้ก่โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุด อาคารอาํนวยการ บริเวณที�พกัผ่อนหยอ่นใจ บริเวณเพื�อกิจกรรมและ

นิทรรศการ บริเวณบริการสาธารณูปโภค (บริการนํ� าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ การกาํจดัสิ�งปฏิกูล) เส้นทางจราจร

และที�จอดรถ 

  �.     สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นจิตวิทยา หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนทั�งในและนอกห้องเรียนที�ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในทุกๆ 

ดา้น ประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะของครูหรือพฤติกรรมที�ครูแสดงออกต่อนักเรียน 2) การจดักระบวนการเรียน

การสอนทั�งในและนอกห้องเรียน 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน  

    1.3.2     แนวทางการพฒันา “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” 

          1.  แนวทางการพฒันา “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้” ในภาพรวม (ด้านกายภาพ + ด้าน

จิตวิทยา) 

จากบทความเรื�อง “The Leaning Environment” (n.d.) กล่าวไวว้า่ แนวทางการพฒันา 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้นดว้ยกนั ดงันี�  

     1.  การจดัและบาํรุงรักษาห้องเรียน (setting up a maintaining the classroom)   คือ 

การดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง สภาพทางกายภาพของห้องเรียนให้อยูใ่นสภาพที�พร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา 

                             2.  การสร้างแบบแผนของแต่ละวนั (establishing a structure for each day) คือการ

สร้างตารางที�ทาํให้เกิดความเป็นระเบียบในหลกัสูตรที�สร้างสรรค์ นักเรียนรู้วา่ตนเองตอ้งทาํอะไร และเขา้ใจวา่

พวกเขาถูกคาดหวงัให้ทาํอะไร จากความมั�นใจว่าสภาพแวดลอ้มสามารถคาดเดาได้นั�นทาํให้นักเรียนสามารถ

ปรับตวัในการเรียนรู้และรู้จกัหน้าที�ของตนในกลุ่ม กฎระเบียบของโรงเรียนที�อยูร่อบตวันักเรียนเองจะทาํให้ตวั

เขาเองเกิดความเป็นระเบียบไดโ้ดยอตัโนมตัิ 

        3.  การสร้างสังคมในห้องเรียน (creating a classroom community) คือ การสร้าง

สภาพแวดล้อมทางสังคมและทางอารมณ์ของทั� งระหว่างผู ้เ รียนด้วยกัน หรือผู ้เ รียนกับครู ครูต้องสร้าง

ความสัมพนัธ์กบันักเรียนในทางบวก บรรยากาศทางสังคมทางบวกจะช่วยเด็กให้รู้สึกดีเกี�ยวกบัโรงเรียนและ

เรียนรู้ที�จะใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที� 

       ในส่วนบทความจากอินเตอร์เน็ตเรื�อง ��st century learning environments (2011) ให้

ทศันะเกี�ยวกบัแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เช่นกนั โดยกล่าววา่ การออกแบบโรงเรียนส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษาทั�งทางตรงและทางออ้ม สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการวิจยัของ Georgetown  (n.d.) ที�พบวา่ 

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนอาจช่วยเพิ�มคะแนนสอบไดถึ้งร้อยละ 11 โดยแนวคิดการ

ออกแบบโรงเรียน เพื�อสามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนทกัษะต่างๆ ในศตวรรษที� 21 มีดงันี�  

                     1.  จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง การออกแบบพื�นที�การใชง้านต่างๆในโรงเรียน ให้สามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agile school) ความคล่องตวัที�กล่าวถึงถือวา่เป็น



29 

 

 
 

พื�นฐานการออกแบบที�สําคญัที�สุด คือ “design for flexibility” เนื�องจากไม่มีใครสามารถทาํนายการเปลี�ยนแปลง

ใดๆก็ตามที�จะเกิดขึ�นในอนาคตได ้ ดงันั�นสถาปนิกจะตอ้งออกแบบให้โรงเรียนมีความยดืหยุน่สูง สอดรับกบัการ

เรียนการสอนที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และควรจะออกแบบให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจต่างๆ เกิดความอยากรู้

อยากเห็น และส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมดว้ย   

                                 2.  การออกแบบโรงเรียนจะตอ้งนาํผลสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนมาใชเ้ป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการออกแบบดว้ย ซึ�งนั�นจะทาํใหน้กัเรียนนกัศึกษาในศตวรรษที� 21 มีสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เอื�อ

หรือส่งเสริมการศึกษาอยา่งแทจ้ริง   

                                 3.  ตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มที�ทาํให้เด็กๆในโรงเรียนหรือในห้องเรียนรู้จกัซึ� งกนัและ

กนั รวมถึงครูผูส้อนดว้ย ในลกัษณะความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ความสัมพนัธ์ในเชิงวิชาการ การออกแบบ

โรงเรียนที�สามารถสื�อสารถึง ความเป็นมิตร ความเปิดเผย และสามารถเขา้ใจและชื�นชมได้ง่ายนั�น ช่วยส่งเสริม

ความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ และสามารถลดพฤติกรรมของเด็กที�ไม่เหมาะสมลงได ้

 

 
       

                                ภาพที� 7 ห้องเรียนในศตวรรษที� 21 (A 21st century classroom design) 

 

           4.  ตอ้งเอื�อต่อการติดต่อสื�อสารกบัโลกภายนอก (connecting with the wider world) 

ผูเ้รียนสามารถติดต่อกับเพื�อนๆทั�วโลก ในการแลกเปลี�ยนข้อมูลต่างๆในการแก้ปัญหาเดียวกันร่วมกันได ้

นอกจากนั�นครูและนักเรียนสามารถแสวงหาคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญที�มีชื�อเสียงของโลกไดโ้ดยไม่ตอ้งเจอตวั 

ทั�งนี�  “เทคโนโลย”ี จะเป็นเครื�องมือที�ช่วยการเชื�อมโยงสิ�งต่างๆ ดงักล่าวเหล่านั�น   

           5.  ตอ้งคาํนึงถึง การประหยดัพลงังานและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ (sustainability and 

re-use) โรงเรียนในปัจจุบนัมองกนัวา่ สามญัสํานึกดา้นการประหยดัพลงังานและการนาํกลบัมาใชใ้หม่  เป็นกล

ยทุธ์สาํคญัในการสร้างโรงเรียนรูปแบบใหม่ ซึ�งอาจทาํให้ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสูงขึ�นเล็กน้อย แต่จะดีในระยะ

ยาวเนื�องจากมีค่าดาํเนินการที�ลดลง จากขอ้มูลในรายงานเรื�อง “America 's school : cost and benefits” ในปี ค.ศ. 

2006 พบวา่มีโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาจาํนวน 30 แห่ง ที�ไดถู้กออกแบบให้เป็นอาคารประหยดัพลงังาน ซึ� งจะมี
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ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเพิ�มขึ�นอยา่งนอ้ยร้อยละ 2  เมื�อเทียบกบัการก่อสร้างโรงเรียนแบบปกติ หรือมีค่าใชจ่้ายใน

การก่อสร้างเพิ�มขึ�นประมาณ 3 เหรียญสหรัฐ/ตารางฟุต แต่ในระยะยาวจะทาํให้กาํไรเพิ�มขึ�นจากเดิมถึง 20 เท่าตวั 

   นอกจากนี�  Hannafin, Land, Oliver (1999) ไดก้ล่าววา่ แนวการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ส่วนใหญ่ มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 4 อยา่ง ดงันี�คือ 

  1.     บริบทก่อนการเรียนรู้ (enabling context) ช่วยให้ความรู้เบื�องตน้ก่อนการเรียนรู้ 

ที�เกี�ยวขอ้งในขอบเขตที�ใดๆที�มีอยู ่

             2.    ขอ้มูลหรือทรัพยากรจากแหล่งที�มาต่างๆที�นาํมาใช ้(resources) สภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ที�ประสบความสาํเร็จซึ�งถูกจดัหามาจากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลายสาํหรับการใชง้านโดยผูเ้รียน และเป็น

แหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ เช่น ขอ้มลูสาํมะโนประชากรในอินเตอร์เน็ต 

             3.     ชุดเครื�องมือ (tools) เป็นเครื�องมือที�ไม่ธรรมดาทั�วไป แต่มีกลไกที�ส่งเสริมการคิด

เป็น และเป็นเครื�องมือที�ไม่ถูกใชง้านเพียงหนา้ที�อยา่งเดียว แต่ถูกใชใ้นหนา้ที�อื�นๆขนานกนัไปได ้ 

                          4.     โครงร่าง (scaffolds) เป็นสิ�งที�บอกถึงทิศทาง และกรอบแนวคิดโครงร่างยงัช่วย

ให้นกัเรียนพิจารณาเนื�อหาสาระไดอ้ยา่งฉับไว 

 ส่วนเกณฑก์ารจดัสภาพแวดลอ้มตามแนวคิดของ กรมวิชาการ (2536) ไดเ้สนอแนวคิด

ในการจดัสภาพแวดลอ้มที�ส่งผลต่อการเรียนรู้ที�ดีของผูเ้รียนไว ้5 องคป์ระกอบ สรุปไดด้งันี�  

 1.     คุณลักษณะของครู โดยครูที�มีคุณภาพควรมีพฤติกรรม ดงันี�  

1.1     เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ซึ� งจะมีพฤติกรรม เช่น เขา้สอนตรงเวลา ตรวจ

งานนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ ไม่ทิ�งหอ้งเรียน เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ไม่มาทาํงานสาย และปฏิบตัิงานตามที�

ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามเวลาที�กาํหนด 

1.2     มีมาตรฐานการปฏิบตัิ คือ จดัทาํแผนการสอนหรือโครงการสอนตลอด

ภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา และดาํเนินการสอนตามแผนการสอนหรือโครงการสอนนั�น เขา้สอนและเลิก

สอนตามเวลาที�กาํหนดในตารางสอน และกาํหนดปฏิทินปฏิบตัิงานของตนตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา

ไว ้

 2.     การจัดกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูควรสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชเ้ทคนิค

การสอนหลากหลายวิธี และพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

                                       3.     การจัดสภาพแวดล้อมในชั�นเรียน คือ ครูและผูเ้รียนควรร่วมกนัตกแต่งห้องเรียนให้

สะอาดและสวยงาม จัดมุมประสบการณ์เสริมหลักสูตร จัดแสดงผลงานของนักเรียน จัดกิจกรรมต่างๆเสริม

หลกัสูตรและนอกหลกัสูตร จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆ รูปแบบ และจดับรรยากาศที�ดีในชั�นเรียน 

                                       4.     การจัดสภาพแวดล้อมนอกชั�นเรียน คือ ครูและผูเ้รียนควรร่วมกนัจดับริเวณโรงเรียน

ให้สะอาด ร่มรื�น สวยงาม และปลอดภยั จดันิทรรศการและป้ายนิเทศนอกชั�นเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ จดักิจกรรมใน

วนัสําคญัต่างๆ หรือในโอกาสที�เหมาะสม จัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และจดักิจกรรม

ส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุด 

   5.     ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและชุมชน คือ ครูควรสร้างความสมัพนัธ์

อนัดีกบัผูป้กครองและชุมชน ติดต่อกบัผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อแจง้ผลการเรียนของผูเ้รียน นาํทรัพยากรใน
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ทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน เชิญผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และเขา้

ร่วมกิจกรรมสาํคญัต่างๆในชุมชน 

 นอกจากนั�น Bob Pearlman (����) ให้ทัศนะที�น่าสนใจเกี�ยวกับแนวการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยกล่าววา่ นวตักรรมใหม่ของการออกแบบอาคารเรียนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

แบบความร่วมมือ (collaborative learning) คือ การออกแบบซึ�งเอื�อต่อผูเ้รียนในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆไม่วา่จะ

เป็นการมีส่วนร่วม การแกปั้ญหา และการสื�อสาร และเขายงัไดก้ล่าวต่ออีกวา่ การออกแบบ box-base design ซึ� ง

เป็นที�นิยมของรูปแบบโรงเรียนในปัจจุบันนั�นไดล้า้สมยัไปแลว้ โดยมีรายละเอียดที�น่าสนใจเกี�ยวกบันวตักรรม

ใหม่ๆของการออกแบบอาคารเรียน ดงันี�  

 

 
 

ภาพที� 8   Bob Pearlman 

 

 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆ ในการสนับสนุนทกัษะต่างๆในศตวรรษที� 

21 (designing new learning environments to support 21st century skills)   

  จากการเยี�ยมชมอาคารของโรงเรียนใหม่ๆทั�วทั�งประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจาก 

เครื�องมือ และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆที�เป็นสิ�งใหม่แลว้ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ กระดานอจัฉริยะ นอกนั�น

แทบจะไม่มีอะไรเปลี�ยนแปลงจากเดิมเลย ท่านจะเห็นภาพของการเรียนการสอนในลกัษณะเดิมเกือบทุกโรงเรียน 

นั�นคือ ห้องเรียนที�มีขนาดพื�นที�ประมาณ ��� ตารางฟตุ มีครูยืนอยูห่นา้ชั�นเรียนโดยมีนกัเรียนโดยประมาณ �� คน 

นั�งเรียงกนัเป็นแถว กาํลงันั�งฟัง จดบนัทึก และกม้หน้ากม้ตาทาํงานส่ง แต่ในประเทศองักฤษพวกเขาใชเ้วลา

ประมาณ � ปี และใชเ้งินไปกวา่ �� พนัลา้นดอลลาร์ ใน “โครงการอาคารเรียนแห่งอนาคต (Building School of 

the Future, BSF)” เพื�อปรับเปลี�ยนโรงเรียนมธัยมทุกแห่งภายในประเทศ โครงการนี�ถูกมองวา่เป็นการปฏิวตัิการ

ออกแบบโรงเรียนใหม่หมด ซึ� งไม่ใช่เพียงแค่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนเทานั�นที�เปลี�ยนไป แต่ที�

สาํคญัสภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยายงัมีการปรับเปลี�ยนอีกดว้ย (Hertfordshire Grid for Learning, 2009)   

           

  ประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายในการจัดการภายในโรงเรียน

เริ�มตั�งแต่ช่วง 10 ปีแรกของศตวรรษที� �� แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ�นเฉพาะกับกลุ่มโรงเรียนที�ไม่แสวงหาผลกาํไรเท่านั�น 

ส่วนโรงเรียนของรัฐนั�นได้รับนวัตกรรมใหม่ๆไม่มากนัก จากรัฐบาลกลางหรือมลรัฐ (Elliot Washor, ����)   
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  คาํกล่าวขา้งตน้ของ Washor ไดจ้ากการที�เขาทาํการศึกษาแนวโนม้เรื�อง “การออกแบบ

สิ�งอาํนวยความสะดวกในโรงเรียน” และไดท้บทวนงานวิจยัและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไดข้อ้สรุปดังนี�  1) มี

นวตักรรมใหม่ๆน้อยมากในการออกแบบสิ�งอาํนวยความสะดวกในโรงเรียน 2) การออกแบบสิ�งอาํนวยความ

สะดวกแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที�มีต่อการเรียนรู้ 3) การออกแบบเหล่านี� มีผลต่อนกัเรียนและบุคคลอื�นๆ ผูซึ้� ง

ทาํงานอยูภ่ายในโรงเรียน   

  จากขอ้มูลการศึกษาดงักล่าว จึงมีคาํถามต่างๆตามมา อาทิเช่น ไม่มีอะไรเปลี�ยนแปลง

เลยใช่ไหม นักเรียนในยุคปัจจุบนัมีความแตกต่างจากยุคของบิดามารดาของพวกเขาหรือไม่ พวกเขามาโรงเรียน

โดยมีความสามารถและความสนใจในการเรียนรู้แตกต่างคนรุ่นก่อนๆหรือไม่  เครื�องมือใหม่ๆทางเทคโนโลยีทาํ

ให้เกิดแนวคิดที�มีนักเรียนเป็นศูนยก์ลางต่อการศึกษามากขึ�นหรือไม่  ถา้หากการเปลี�ยนแปลงเหล่านี� เป็นจริง 

โรงเรียนต่างๆ ก็จะสามารถเปลี�ยนแปลงการเรียนการสอนจากเดิมที�ครูเป็นผูค้วบคุมหรือเป็นศูนยก์ลาง ไปเป็น

การที�ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและเป็นการเรียนแบบลกัษณะทาํโครงงานแทน ซึ�งรูปแบบโรงเรียนแบบใหม่นี�พบเห็น

ไดเ้ป็นจาํนวนมากทั�งในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ (Watson & Riegeluth, 2008) ทั�งนี�  Pearlman ไดต้ั�งขอ้สังเกต

เกี�ยวกบัแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นขอ้ๆไว ้ดงันี�  

   1.     คนในยคุดิจิตอลคือคนที�ไม่หยดุอยูก่บัที� (the digital natives are restless)  

 วิทยานิพนธ์ ที� ถูกตีพิมพ์หลายต่อหลายเ รื� อง  แสดงถึงพฤติกรรมและ

ความสามารถใหม่ๆ ของนักเรียนยุคปัจจุบนั โดยตั�งแต่ที�ยุคดิจิตอลไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการเรียนการสอน อาทิ

เช่น เรื�อง “The rise of the Net generation” ของ Tapscott (2001) เรื�อง “Marc Prensky 's digital natives,  digital 

immigrants”  ของ Prensky (2001) เรื�อง  “Teaching the digital generation : no more cookie-cutter high schools”  

ของ  Kelly, McCain and Jukes (2008) วิทยานิพนธ์ดงักล่าวมาทั�งหมดนี� ไดอ้ธิบายถึง การที�นกัเรียนจะสามารถ

เรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมื�อพวกเขามีส่วนร่วมกับเรียนรู้นั�นและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และขอให้

เปลี�ยนแปลงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเดิม (การบอกการบรรยายโดยครู) ให้ไปเป็นวิชาครูแบบใหม่ 

(นักเรียนทําการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการตั�งคาํถามหรือโครงงาน โดยมีครูผูส้อนเป็นเพียงผูใ้ห้การแนะนํา

เท่านั�น)” 

   2.     ทกัษะและการเรียนการสอนใหม่สําหรับศตวรรษที� 21 (new skills and 

pedagogy for the 21st century) 

                      นวตักรรมใหม่ของรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที�ถูกนาํมาใช้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศที�พฒันาแลว้อยา่งแพร่หลาย คือ “Project Base Learning” หรือ “PBL” หรือ 

“การเรียนรู้ที�มีโครงงานเป็นฐาน” และมีการใชค้วบคู่กนักบัรูปแบบการประเมินผลงานโดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม 

3.    หัวใจหลกัของการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 คือ “การเรียนรู้ที�มีโครงงานและ

ปัญหาเป็นฐาน (��st project-and problem-base learning-keys to 21st century learning)” 

โรงเรียนมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไรบา้ง จาก “การบอกหรือการบรรยาย ซึ� งมีครู

เป็นผูค้อยควบคุมทุกอยา่ง และคอยทาํหน้าที�ป้อนความรู้ให้กบัเด็ก” ไปเป็น “วิชาครูแบบใหม่ ซึ� งเป็นการเรียนรู้

ดว้ยตวัเด็กเองโดยมีครูทาํหน้าที�เพียงให้คาํแนะนํา” (Prensky, 2008) และจากทศันะของ Paul Curtis ซึ� งเป็น
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เจา้หน้าที�ทางวิชาการระดบัสูงของสมาคมมูลนิธิ The new technology (the new technology foundation, NTF) 

รวมถึงทศันะของ Pearlman (2006) ที�กล่าวถึง “อะไรที�จาํเป็นในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่บา้ง”  

ตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� มูลนิธิ The new technology ซึ� งก่อตั�งในเมือง Napa มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ไดช่้วยใหชุ้มชนจาํนวนกวา่ �� ชุมชน ใน �� มลรัฐ ไดเ้ริ�มเปิดดาํเนินการโครงการ “โรงเรียนมธัยม

ใหม่ในศตวรรษที� ��” โดยอาศัยรูปแบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามรูปแบบของมูลนิธิฯ คือ รูปแบบการ

สร้างความรู้จาการเรียนรู้ที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL) 

สถาบนัดา้นการศึกษา Buck (the buck institute of education) ซึ� งใชว้ิธีการสร้าง

ความรู้จากการเรียนรู้ที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL) แบบเดียวกนักบัมูลนิธิ The new technology (NTF) ไดใ้ห้คาํ

นิยามของคาํวา่ “การเรียนรู้ที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL)” วา่หมายถึง การสอนที�มีระบบที�ทาํใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ทักษะ และความรู้ต่างๆ จากกระบวนการตั�งคาํถามและจากการปฏิบัติงานจริงจากโครงงานหรือ

ภาระงานที�ตนเองไดรั้บ (Buck institute of education, 2003) 

 4.    การประเมินการเรียนรู้ (assessment for learning) 

การประเมินที�มีประสิทธิผลสําหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชเ้กณฑที์�กาํหนด

ไวเ้ป็นตวัวดัผล จะทาํให้ไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนเกี�ยวกบักระบวนการเรียนรู้ รวมถึงสิ�งที�ตอ้ง

พฒันา ปรับปรุง ในการทาํงานครั� งต่อไปอีกดว้ย  (Fisher, 2005)  

                                            5.    จากนวตักรรมการเรียนการสอนสู่นวตักรรมสิ�งอาํนวยความสะดวกของโรงเรียน 

(from innovative pedagogy to innovative school facilities) 

การออกแบบโรงเรียนรูปแบบใหม่รวมถึงสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ในศตวรรษที� ��  

เริ�มตน้จากการให้คาํตอบจากคาํถามดงัต่อไปนี�  1) นักเรียนตอ้งการความรู้และทกัษะอะไรบา้งสําหรับการเรียนรู้

ในศตวรรษที� �� 2) วิชาครู หลกัสูตร กิจกรรม และประสบการณ์อะไรที�ส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที� �� บา้ง 2) 

การประเมินการเรียนรู้อะไรที�ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนในด้านผลลพัธ์ การมีส่วนร่วม และการควบคุม

ตนเอง 3) เทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุนวิชาครู หลกัสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้ ในสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ของศตวรรษที� �� ซึ� งเป็นแบบความร่วมมือได้อย่างไร 4) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพอะไร ที�ช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษที� �1   

 จากการประมวลผลคาํตอบจากการตั�งคาํถามดังกล่าวข้างต้น เกณฑ์การออกแบบ

สาํหรับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบความร่วมมือในศตวรรษที� �� อาจแสดงไวใ้น ภาพที� 9 
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                                                  ความรู้และทกัษะต่างๆ (Knowledge and skills) 

 

 

      วิชาครูและหลักสูตร (Pedagogy and curricula) 

 

 

    การประเมิน (Assessments) 

 

 

       เทคโนโลย ี(Technology) 

 

 

                                            สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environments) 

 

                 ภาพที� 9 เกณฑก์ารออกแบบสาํหรับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบร่วมมือในศตวรรษที� 21  

                (Design criteria for 21st century collaborative learning environments) 

 

 6.     การเรียนรู้ในศตวรรษที� �� ดูคลา้ยคลึงกบัอะไร (what does 21st century learning 

look like?) 

เมื�อเดินเขา้ไปในหอ้งเรียนในโรงเรียนใดๆก็ตามในประเทศใดๆก็ตามในปัจจุบนั 

สิ�งที�ท่านจะเห็นโดยส่วนใหญ่ก็คือ การเรียนการสอนแบบครูเป็นผูน้าํ  เป็นผูค้วบคุมนักเรียนทั�งห้อง หรือ การ

เรียนการสอนที�ยงัเป็นแบบครูเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง แต่หากเดินเขา้ไปในโรงเรียน New technology high  ท่านจะ

เห็นภาพของนักเรียนกาํลงันั�งทาํโครงงานของตนเองซึ� งทาํให้เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น นักเรียนกาํลงั

เขียนวารสารแบบออนไลน์ ทาํงานวิจยัทางอินเตอร์เน็ต ทาํการประชุมเป็นกลุ่มเพื�อวางแผนงาน จดัทาํเวบ็ไซต ์

และการนาํเสนองานโดยใชสื้�อดิจิตอล นอกจากนั�นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพ และดา้นจิตวิทยา 

ภายในห้องเรียนก็จะมีความแตกต่างไปจากโรงเรียนอื�นทั�วไปมากดว้ย โดยทางกายภาพ เช่น ห้องเรียนหรือห้อง

ทาํงานของนกัเรียนมีการออกแบบใหม่ให้มีความยืดหยุน่สูง มีการติดตั�งกระจกโดยรอบห้อง ซึ� งมีประโยชน์ช่วย

ให้วสิัยทศัน์การมองของนกัเรียน และครูที�อยูโ่รงเรียนดีขึ�น สามารถมองเห็นซึ�งและกนัไดทุ้กคนอยา่งทั�วถึง โต๊ะ

ทาํงานแบบหันหนา้เขา้หากนัและเกา้อี�แบบหมุนได ้ไม่ใช่การจดัโต๊ะเรียนแยกแบบเดิม  เป็นห้องโถงขนาดใหญ่

ไม่มีผนงักั�น สามารถปรับเปลี�ยนใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆที�หลากหลายได ้เช่น ใชเ้ป็นห้องประชุมเชิงปฏิบตัิการ  

ห้องการนาํเสนอผลโครงงาน ห้องทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ย ห้องสัมมนา หรือใชห้ลายๆวตัถุประสงคใ์นพื�นที�และเวลา

เดียวกนัได ้เช่น ถูกใชส้าํหรับการประชุมเชิงปฏิบตัิการสาํหรับนกัเรียนบางกลุ่มในขณะที�นักเรียนคนอื�นๆทาํงาน

กนัอยา่งอื�นอยูใ่นห้องโถงขนาดใหญ่ร่วมกนั เป็นตน้ ส่วนตวัอย่างทางด้านจิตวิทยามีดงันี�  กลุ่มนกัเรียนในการ

เรียนการสอนที�มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่ากวา่ปกติ  และใชค้รูมีจาํนวน 2 คนในการสอน  รวมถึง ระยะเวลาการเรียน
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วิชาสหการ (วิชาที�เกี�ยวการร่วมมือ รูปแบบของการกระทาํระหวา่งกนัทางสังคมซึ�งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรม

หรือทาํงานร่วมกนั) ที�ใชเ้วลาเป็น 2 เท่าอีกดว้ย นอกจากนั�น Long (n.d.) ซึ� งเป็นที�ปรึกษาระดบัสูงของประเทศ

องักฤษซึ�งดูแลงานดา้นโรงเรียนมธัยมและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบใหม่ ไดเ้ขียนบทความไวเ้กี�ยวกบังานที�

เขาทาํ (การก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหมซึ่�งตั�งอยูบ่นเกาะ Cayman) ไวว้า่ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบใหม่ที�กาํลงั

สร้างอยูน่ั�นไดรั้บการออกแบบเพื�อให้เกิดความคล่องตวัสูง อีกทั�งยงัสามารถปรับเปลี�ยนใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์ 

ส่งเสริม “การเรียนรู้แบบที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL)” มากกว่า “การเรียนรู้แบบมีสาขาวิชาเป็นฐาน (discipline 

base learning)”   

7.     นักเรียนพูดเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มดารเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที� 21 ไวว้่า

อยา่งไร (what do students say?) 

Knowsley ไดข้อ้สรุปขอ้มูลจากนกัเรียน ครู รวมถึงผูป้กครองวา่ “วิชาชีพครู

ใหม่” ตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงเพื�อรองรับกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ�งส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน (school 

works, 2005) “วิชาชีพครูใหม่” ที�กล่าวถึงคือ การเรียนการสอนแบบที�มีโครงการเป็นฐาน (PBL)  มีตวัอยา่งที�

โรงเรียน New technology high ในเมือง Napa รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยรูปแบบดงักล่าวเริ�มตน้จากการเรียนรู้โดยการ

สร้างทีมทาํงานเพื�อทาํการวิเคราะห์ปัญหา จากนั�นเรากาํหนดว่าทีมหรือคณะทาํงานตอ้งการอะไร สามารถรับ

ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไร ระยะเวลาของการแกไ้ขปัญหาและระยะเวลาการนาํเสนอมีเท่าไหร่ ดงันั�นจึงจาํเป็นอยา่ง

ยิ�งที�ตอ้งมีเครื�องมืออาํนวยความสะดวกเฉพาะสาํหรับช่วยเหลือ รวมถึงพื�นการเรียนรู้ที�ตอ้งออกแบบให้เกิดความ

ยืดหยุน่สูง รองรับกบัความหลากหลายที�เกิดขึ�นในชั�นเรียนเดียวกนั เช่น โครงงานของแต่ละทีม ระยะเวลาในการ

ทาํโครงงาน ฯลฯ เป็นตน้  

8.     ในการออกแบบโรงเรียนในอนาคตจะไม่มีห้องเรียนอีกต่อไป (“no more 

classrooms!” the language of school design) 

                                                   Roger Schank  ผูก่้อตั�งสถาบนัศาสตร์สําหรับการเรียนรู้ (institute for learning 

sciences)  ที�มหาวิทยาลยั Northwestern  กล่าววา่ “เอาห้องเรียนออกไป จะไม่มีห้องเรียนอีกต่อไป ไม่ตอ้งสร้าง

มนั” โดยเขามองวา่รูปแบบหลกัของงานที�นกัเรียนปฏิบตัิมีอยู ่� ประการ คือ 1) งานที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 2) 

การสื�อสารร่วมกบับุคคลอื�น 3) การกระทาํกิจกรรมอื�นๆ ซึ� งรูปแบบงานเหล่านี� จาํเป็นตอ้งมีสภาพการทาํงานที�

ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ � ประเภท คือ 1) สภาพแวดลอ้มการทาํงานแบบมุ่งเนน้ (focused work 

environment) 2) สภาพแวดล้อมการทํางานแบบความร่วมมือ (collaborative work environments) 3)

สภาพแวดลอ้มแบบปฏิบตัิจริงดว้ยตนเอง หรือ “hands-on project work environment” (Fielding, 1999) โดยนกั

ออกแบบนวตักรรมทางการศึกษาใหม่ จะไม่พูดถึงคาํวา่ “ห้องเรียน” อีกต่อไป พวกเขาเปลี�ยนแปลงรูปแบบของ

การออกแบบโรงเรียนแบบเดิมๆที�เป็นอยู่ ดังเช่นหนังสือเรื�อง “ภาษาของการออกแบบโรงเรียน: รูปแบบการ

ออกแบบสําหรับโรงเรียนในศตวรรษที� 21 ปี ค.ศ. 2005 (the language of school design : design patterns for 21st 

century, 2005 )” ซึ� งเขียนโดย  Elliot Washor, Randall Fielding และ Prakash Nair จากองค์กรความร่วมมือใน

ดา้นการออกแบบนานาชาติ Fielding Nair (design share and Fielding Nair international), และ Jeffrey Lackney  

โดยหนงัสือเล่มนี� มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการออกแบบโรงเรียนที�เกิดขึ�นใหม่ๆในหลายๆประเทศ นกัเรียนปัจจุบนั

ทาํงานในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�มีความหลากหลาย โดยพื�นที�ดังกล่าวจะถูกจัดสรรแบ่งพื�นที�ออกเป็นห้อง
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ต่างๆ เช่น ห้องวางแผนโครงการ (project-planning room) ห้องทาํงาน (work room) พื�นที�สาํหรับพกัผ่อนและ

พูดคุยสนทนา (breakout areas) 

      Fisher (2005) ให้ทศันะเกี�ยวกบั “พื�นที�แห่งการเรียนรู้ (learning spaces)” ไวว้า่

พื�นที�ดังกล่าวจะตอ้งเป็นเสมือนบ้านของนักเรียน สถานที�บ่มความร่วมมือกนั และตอ้งประกอบดว้ยพื�นที�ต่างๆ

ดงันี�  พื�นที�เก็บของ ห้องปฏิบัติการพิเศษ พื�นที�การเรียนรู้กลางแจ้ง พื�นที�แสดงโครงงาน พื�นที�ส่วนบุคคล พื�นที�

นําเสนอโครงงาน และพื�นที�ประชุมครูผูส้อน รวมไปถึงห้องกิจกรรมเฉพาะ เช่น ศิลปะ วิศวกรรม สื�อ และ

ห้องปฏิบตัิการการออกแบบ นอกจากนั�นเขายงักล่าวเสริมอีกวา่การเรียนการสอนแบบเดิม ใชห้้องเพียงไม่กี�ห้อง 

เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบตัิการ ต่อมาการเปลี�ยนแปลงที�เริ�มเห็นคือ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนที�เริ�มเขา้มามีบทบาท เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ (desktop computer) สัญญาณอินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย (wifi) และการเรียนรู้แบบที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL) การเรียนรู้ต่างๆ จนกระทั�งมา 2-3 ปีที�ผ่านมา

ล่าสุด เทคโนโลยีดงักล่าวเริ�มเกิดปัญหา เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะเริ�มมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอสาํหรับ

การใชภ้าระงานปัจจุบนัที�มีความซบัซอ้นระดบัสูงได ้และในทาํนองเดียวกนัสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายก็ไม่

แรงพอสําหรับการใช้งานในโรงเรียนที�มีจาํนวนนักเรียนมากกว่า 400 คน ซึ� งในปัจจุบันนี�  มีการเปลี�ยนแปลง

รูปแบบพื�นที�ภายในโรงเรียนใหม่ทั� งหมดให้เป็นพื�นที�สําหรับการเรียนรู้ที�มีศักยภาพการใชง้านสูงสุด แมแ้ต่

กระทั�งที�เฉลียงหรือที�มุมห้องก็ตาม 

9.     เทคโนโลยทีี�นาํมาใชใ้นโรงเรียนของศตวรรษที� 21 (technology in 21st century 

school) 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียนในศตวรรษที� 21 ก็คือ ภาพของนักเรียนกาํลงันั�งทาํ

โครงงานร่วมกนั ภาพนกัเรียนขณะกาํลงัถูกประเมินผลโครงงานจากเพื�อนห้อง ครู ดว้ยรูปแบบการประเมินที�มี

โครงงานเป็นฐาน (pedagogy-a project-base curriculum) ซึ� งถือเป็นเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ใหม่ๆ ที�ส่งเสริมวฒันธรรมใหม่ๆ แบบร่วมมือ (collaborative culture) 

นักเรียนของโรงเรียนรูปแบบใหม่ในศตวรรษที� 21 จะใช้ประโยชน์เครื�องมือ

อํานวยความสะดวกที�มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสมือนเป็นผูต้รวจสอบ (investigator) และ ผู ้จัดการความรู้ 

(producers of knowledge)  ซึ� งหมายถึงช่วยในการเรียนรู้ของพวกเขา ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ “การ

เรียนรู้ที�มีโครงงานเป็นฐาน (PBL)” เครื�องมือดงักล่าว อาทิเช่น  เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวัและ อินเตอร์เน็ตและ

สภาพแวดลอ้มแบบไร้สาย (wifi) กลอ้ง Webcam  กระดานอจัฉริยะ อีเมล ์โปรแกรม Web 2.0 โปรแกรม Blogs 

โปรแกรม Wikis โปรแกรม Skype  และ Social networking site และภาพการทาํงานของนักเรียนในชั�นเรียนจะ

เห็นทั�งแบบเป็นรายบุคคล และแบบทาํงานร่วมกนัในลกัษณะคณะทาํงานแบบความร่วมมือ (collaborative team) 

อีกทั�งพวกเขามีการสร้างสรรค์สิ�งประดิษฐ์ต่างๆหรือผลงานจากโครงงานที�พวกเขาทาํ เช่น สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

(booklet) วีดีทศัน์ (videos) พอดคาสต ์(podcasts) เวบ็ไซต ์ งานนาํเสนอดว้ยโปรแกรม Power Point  แฟ้มสะสม

งานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital portfolios) อีกดว้ย 

                                              แตท่ั�งนี�หากจดัหาเฉพาะเครื�องมืออาํนวยความสะดวกที�มีเทคโนโลยสีมยัใหม่เท่านั�น 

แต่ไมไดน้าํเอา “วิชาชีพครูใหม”่ และ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบใหม่” มาใชแ้ลว้ การเรียนรู้ของนักเรียนนั�น

ก็จะไม่เกิดผลใดๆ  
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 นอกจากนั�น  Duke (1979 อา้งถึงใน อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์, 2533) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพล

ของดา้นต่างๆที�มีต่อ “แนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” มี 7 ขอ้ ดงันี�คือ  

1.     อิทธิพลทางดา้นเทคโนโลย ี(technological influences)  

เทคโนโลยีมีบทบาทกบัการศึกษายุคปัจจุบนั ในรูปแบบการเรียนการสอน ซึ� ง

สามารถแบ่งรูปแบบไดด้งันี�  1) รูปแบบแบบการเยียวยา (medical model) คลา้ยกบัการรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาล 

โดยผูป่้วยนั�นก็คือนักเรียน ส่วนครูทาํหน้าที�เป็นเสมือนหมอ ซึ� งครูจะทาํหน้าที�คลา้ยกบัหมดตรงที�ตอ้งทาํการ

วินิจฉัยปัญหาในการเรียนการสอนเพื�อแกปั้ญหาและประเมินผลที�ได ้แต่วิธีนี� ไม่ค่อยจะไดผ้ลนกัเพราะการที�จะ

เทียบโรงเรียนให้เหมือนกบัโรงพยาบาลนั�นเป็นไปได้ยาก อีกประการหนึ�งการฝึกหัดครูให้พยายามมองปัญหา

ตา่งๆนั�นก็เป็นเรื�องยากอีกเช่นเดียวกนั 2) รูปแบบการใช้ยุทธวิธีที�อาศัยการวิจัยอย่างมีระบบ เป็นวิธีที�ดาํเนินการ

เกี�ยวกบัปัญหาทางดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน วิธีการนี� เป็นผลมาจากการศึกษาคน้ควา้ของนักจิตวิทยา  นกัสังคม

วิทยา  และนกัจิตวิเคราะห์ ซึ�งไดใ้หค้วามสนใจมาที� “พฤติกรรมนกัเรียน” ครูจะไดรั้บการฝึกฝนอบรมให้รู้จกัการ

ใชว้ิธีการเสริมแรง พฤติกรรมที�เหมาะสมของนักเรียนจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริม ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมที�ไม่

พึงปรารถนาจะถูกกระตุน้ให้ปรับปรุงโดยวิธีการที�ใชเ้ครื�องเสริมแรงเช่นเดียวกนั ในรูปแบบนี�พบวา่นักเรียนเกิด

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที�น่าพอใจอีกทั�งปัญหาในห้องเรียนยงัลดลงอีกด้วย 3) รูปแบบการใช้

เครื� องมือช่วยเพื�อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน ตวัอย่างที�เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ เครื�องคอมพิวเตอร์และ

โทรทศัน์  การใชเ้ครื�องมือดงักล่าวโดยเฉพาะเครื�องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การเรียนเป็นรายบุคคลหรือการเรียนดว้ย

ตนเองประสบความสําเร็จไดแ้ละใชเ้วลาเรียนน้อยลงกวา่การเรียนปกติ นอกจากนั�นยงัสามารถช่วยลดความคบั

ขอ้งใจของผูเ้รียนอนัเนื�องมาจากการที�ตอ้งแข่งขนักบัผูเ้รียนคนอื�น ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของ

ตนเอง จึงทาํใหค้รูมีเวลาวา่งมากพอที�จะใหค้วามสนใจและเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคนมากขึ�น นอกจากมีส่วนช่วย

ตวัผูเ้รียนแลว้ยงัมีส่วนช่วยในการทาํงานของครูอีกดว้ย เช่น การประมวลผลหรือคิดผลคะแนนนักเรียน การเก็บ

ขอ้มูลระเบียนต่างๆ อย่างไรก็ตามเนื�องจากเครื�องคอมพิวเตอร์เป็นเครื�องมือที�ยงัมีราคาแพง ดงันั�นจึงจาํเป็นที�

จะตอ้งมีมาตรการรักษาความปลอดภยัที�เขม้แข็งดว้ย สาํหรับโทรทศัน์นั�นก็เป็นเครื�องมือที�สําคญัไม่แพก้นั มนัถูก

นํามาใช้เป็นเครื�องมือในการสอนในห้องเรียน, แมว้่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนนักเรียนจากจุดต่างๆทั�วประเทศ

สามารถเรียนกบัครูผูส้อนหรือแหล่งขอ้มูลเดียวกนัได ้โดยผ่านทางโทรทัศน์ นอกจากนั�นปัจจุบนัยงัไดมี้การใช้

สื�อการสอนประเภทอื�นๆนอกจากทั�งสองอยา่งดงักล่าวเพิ�มมากขึ�นอีกดว้ย 4) การเปลี�ยนสภาพแวดล้อมทางการ

เรียนด้านกายภาพ คือ ทั�งสถาปนิกและผูอ้อกแบบโรงเรียน ได้ให้ความสนใจและปรับปรุงรูปแบบของอาคาร

สถานที� เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนี� ยงัได้พยายามออกแบบอาคาร สถานที� ให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย และไม่ทาํให้เกิด

ความเครียด  มีบรรยากาศที�เอื�อแก่การศึกษาหาความรู้  การสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอเนกประสงคที์�มีความ

ยืดหยุน่สูง สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก รวมถึงการออกแบบ

ทางเดินภายในอาคารทั�งหมดใหน้กัเรียนใชเ้วลาในการเดินทางไปเรียนห้องต่างๆนอ้ยลง 

2.     อิทธิพลทางดา้นกฎหมาย (legal influences)  

สาํหรับประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที�พฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะเห็นบทบาท

ทางดา้นกฎหมายเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนมากกวา่ประเทศที�กาํลงัพฒันาทั�วๆไป ทั�งนี� เนื�องจากในประเทศที�
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กาํลงัพฒันานั�นมกัจะมีความพยายามที�จะใชอ้าํนาจที�มาจากส่วนกลางจัดการกบัการศึกษาอยู ่ทั�งนี� เพื�อไม่ให้เกิด

ความแตกต่างกนัในเรื�องระเบียบหรือกฎขอ้บงัคบัต่างๆทั�งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทั�วทั�งประเทศ

                       ส่วนในประเทศที�พฒันาแลว้นั�น อิทธิพลทางกฎหมายจะเขา้มามีบทบาทอยา่งมาก 

ทั�งนี� เพื�อขจดัอิทธิพลต่างๆที�ก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่นกัเรียนในหลายๆดา้น สาํหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั�น

อิทธิพลของสมาคมผูป้กครองที�เห็นได้ชดั ได้แก่ กฎหมายว่าดว้ยสิทธิของนักเรียน พระราชบญัญตัิครู ขอ้ห้าม

ลงโทษนักเรียนทางดา้นร่างกาย เช่น การเฆี�ยนตี หากทาํเกินเลยก็จะมีความผิดทางกฎหมาย นอกจากนี� อิทธิพล

ทางดา้นกฎหมายที�เป็นส่วนสาํคญัในดา้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การใหสิ้ทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่

เด็กทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั การจดัการศึกษาพิเศษแก่เด็กพิการหรือเด็กผิดปกติ การจดัการศึกษาภาคบงัคบัซึ� ง

กฎหมายจะระบุไวว้า่บิดา มารดาจะตอ้งส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษาเมื�อมีอายตุามที�กฎหมายกาํหนด และจะตอ้ง

อยูใ่นโรงเรียนหรือเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั หรือจนกวา่จะมีอายรุะดบัหนึ�งจึงจะให้ออกไปได ้ 

3.     อิทธิพลทางดา้นการเมือง (influences)  

การจดัการศึกษาเพื�อให้ไดคุ้ณภาพนั�น เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัแต่สิ�งสาํคญัที�จะ

ช่วยส่งเสริมก็คือเรื�องของ “งบประมาณ” หากมีงบประมาณมากเพียงพอ ก็จะสามารถจดัหาครูผูส้อนที�มีความรู้

ความสามารถมาสอนได ้สามารถจดัซื�ออุปกรณ์การสอนที�ดีและทนัสมยัได ้รวมถึงเรื�องค่าตอบแทนครูดว้ย โดย

ทั�งหมดที�กล่าวมานี� ส่วนใหญ่เป็นเรื�องของนโยบายระดบัประเทศ ซึ� งทั� งนโยบายและกฎหมายต่างๆตอ้งอาศยั

นกัการเมืองในการดาํเนินการ และจะส่งผลโดยตรงโดยเฉพาะโรงเรียนที�เป็นของรัฐ 

4.     อิทธิพลทางดา้นประชากร (demographic influences)  

การเพิ�มของประชากรอยา่งรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

มาก โดยเมื�อประชากรเพิ�มจาํนวนมากขึ�น จาํนวนเด็กที�อยู่ในวยัเรียนก็เพิ�มตาม ในขณะเดียวกนัอาคารสถานที�

เรียน  ห้องเรียน  และครูไม่สามารถเพิ�มตามในอตัราที�ได้สัดส่วนกนั ดังนั�นครูจึงตอ้งรับภาระหนัก จาํนวน

นักเรียนลน้ชั�น อุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางดา้นความประพฤติของนักเรียนจึงเพิ�มมากขึ�นเนื�องจาก

การดูแลไม่ทั�วถึง ดงันั�นในการจดัการเรียนการสอนที�จาํตอ้งปะทะกบัอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มเช่นนี�  จึงมีความ

จาํเป็นที�จะตอ้งหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข อาทิเช่น  ครูผูส้อนเองจะตอ้งมีความสามารถและมีความชาํนาญเพียง

พอที�จะควบคุมดูแลและอบรมสั�งสอนนักเรียนในชั�นเรียนที�มีความหลากหลาย  โรงเรียนจะตอ้งมีอุปกรณ์การ

เรียนการสอนเพียงพอ มีบุคลากรพิเศษที�จะคอยช่วยแกปั้ญหา เช่น มีผูแ้นะแนวประจาํโรงเรียน เป็นตน้  

5.     อิทธิพลทางดา้นนิเวศวิทยา (ecological influences)  

  ส่วนใหญ่จะหมายถึงองค์การและหน่วยงานต่างๆทั� งของรัฐบาลและเอกชนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานโรงเรียน  หรือ ทาํหน้าที�กาํกบั ดูแล ช่วยเหลือโรงเรียน รวมทั�งหน่วยงานดา้นสังคม

สงเคราะห์ องคก์ารเกี�ยวกบัเยาวชน ฯลฯ อิทธิพลดงักล่าวส่งผลต่อโรงเรียนทั�งแง่ดี และแง่เสีย  ผลดีก็คือ มนัช่วย

แกไ้ขปัญหาส่วนตวัของนักเรียน ผลเสียก็คือ จะทาํให้ครูปล่อยวางในหน้าที�นี�  เพราะเห็นว่ามีหน่วยงานหรือ

องคก์ารอื�นเขา้มาทาํหนา้ที�แลว้  นอกจากนี�การที�หน่วยงานอื�นๆเขา้มายุง่เกี�ยวกบัชั�นเรียนมากๆนั�นก็มกัจะทาํให้ครู

ตอ้งให้ความสนใจในหน่วยงานนั�นๆจึงเสียเวลาไปกบัเรื�องที�ไม่ใช่ทางดา้นวิชาการมากเกินไป 
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6.     อิทธิพลดา้นวฒันธรรม (culture influences)  

วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอน เนื�องจากในแต่ละห้องเรียน ครู

และนักเรียนต่างก็นําเอาคุณลกัษณะต่างๆติดตวัมา เช่น ค่านิยม ความเชื�อทางสังคม และประสบการณ์เก่าๆ สิ�ง

ต่างๆเหล่านี� ถือเป็นวฒันธรรมของแต่ละคน ที�แต่ละคนสังกดัอยู่ ในต่างประเทศวฒันธรรมมีผลกระทบต่อการ

เรียนการสอนมาก โดยเฉพาะในประเทศที�มีประชากรต่างเชื�อชาติ ต่างเผ่าพนัธ์ุอาศัยอยู่รวมกัน เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา กรณีตวัอยา่ง อาทิเช่น ครูชาวผิวขาวอาจตีความพฤติกรรมของเด็กนักเรียนผิวดาํไปแบบผิดๆ  หรือ

เด็กนกัเรียนผิวดาํถูกกีดกนัเพื�อไม่ใหมี้สิทธิเท่าเทียมหรือเสมอภาคกบัเด็กนักเรียนผิวขาวโดยที�ครูอาจไม่ไดต้ั�งใจ  

นอกจากนี� ก็ยงัมีเด็กนักเรียนที�มาจากครอบครัวที�อพยพยา้ยถิ�นฐานมาจากที�อื�นซึ� งอาจถูกเหยียดหยามจากเด็ก

นกัเรียนที�อยูเ่ดิมในพื�นที� สิ�งเหล่านี� เป็นปัญหาในเรื�องการจดัการเรียนการสอนมาก อีกสิ�งหนึ�งที�เป็นอิทธิพลดา้น

วฒันธรรมเช่นเดียวกนั คือ ความเชื�อของครู อาทิเช่น ครูบางคนมีความเชื�อส่วนตวัวา่ โดยธรรมชาติคนทุกคนต่าง

ตอ้งมีความรับผิดชอบ ครูก็จะปฏิบตัิต่อนักเรียนโดยปล่อยอิสระ ไม่ควบคุมมากในดา้นความคิดและการกระทาํ 

แต่ถา้หากครูมีความเชื�อส่วนตวัวา่ โดยธรรมชาติคนทุกคนมีความเกียจคร้านเป็นนิสัย ครูก็จะปฏิบตัิต่อนักเรียน

เสมือนเป็นผูบ้งัคบับญัชา ออกคาํสั�งต่อนักเรียน ถา้นักเรียนขดัขืนไม่ปฏิบตัิตามก็จะถูกลงโทษ ความเชื�อของครู

ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนดงักล่าว 

ที�กล่าวมาทั�งหมดขา้งตน้มีแนวทางในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในระดบั

ภาพรวม สามารถสรุปเป็นขอ้ๆได ้ดงันี�  

1.      หวัใจหลกัของการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 คือ “การเรียนรู้ที�มีโครงงานและปัญหา

เป็นฐาน (��st project-and problem-base learning-keys to 21st century learning)” 

2.      การออกแบบโรงเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษาทั�งทางตรงและทางออ้ม 

3.      บรรยากาศทางสังคมทางบวกจะช่วยเด็กให้รู้สึกดีเกี�ยวกบัโรงเรียนและเรียนรู้ที�

จะใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที� เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหวา่งนักเรียนกบัเพื�อนนักเรียนดว้ยกนั  

และรวมถึงครูผูส้อนดว้ย  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน เป็นตน้  

4.      การออกแบบโรงเรียนจะตอ้งนําผลสะท้อนความตอ้งการของชุมชนมาใชเ้ป็น

เกณฑม์าตรฐานในการออกแบบดว้ย  

Socialscience.igetweb.com (2012) กล่าวถึงแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ไวว้า่ การจัดบรรยากาศในชั�นเรียนเป็นสิ�งสําคญัในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต การจัดบรรยากาศมีทั� งด้านกายภาพ เป็นการจัด

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนทั�งการจดัตกแต่งในห้องเรียน จดัที�นั�ง จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆให้สะดวกต่อการเรียน

การสอน ทางดา้นจิตวิทยา เป็นการสร้างความอบอุน่ ความสุขสบายใจให้กบัผูเ้รียน ผูส้อนควรจดับรรยากาศทั�ง 2 

ดา้นนี� ให้เหมาะสม นอกจากนี�การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผูเ้รียนเป็นองค์ประกอบสําคญั

ประการหนึ� งที�จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมี

สุขภาพจิตที�ดี สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั�งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป ซึ� งบุคคลสาํคญัที�จะสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมีความสุขให้เกิดขึ�นไดค้ือ ครูผูน้าํทางแห่งการเรียนรู้นั�นเอง  
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                 ที�กล่าวมาทั�งหมดขา้งตน้จะเป็นการกล่าวถึง “แนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้” ในภาพรวม นอกจากนี�ยงัมีผูใ้ห้ทศันะแยกตามประเภทของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ทางกายภาพ และ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางจิตวิทยา) อีกดว้ย ดงันี�  

1.3.2.2    แนวทางการพัฒนา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านกายภาพ 

มีผูใ้ห้ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องแนวทางการพฒันาเฉพาะสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดา้นกายภาพนี�ไว ้ดงันี�   

ปริญญา องัศุสิงห์ (���� อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์, สมพร ร่วมสุข และ 

วรรณภา  แสงวฒันะกุล, ����) ให้ขอ้คิดเห็นวา่เกี�ยวกบัแนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพที�ดี ซึ� งการ

พิจารณาวา่สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนั�นดีหรือไม่นั�น อาจพิจารณาจากลกัษณะต่างๆ ต่อไปนี�  1) 

ความเพียงพอ (adequacy) หมายถึง มีพื�นที� อาคาร ห้องเรียน และวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ �) ความ

เหมาะสม (suitability) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที�ตั�งของโรงเรียน อาคารเรียน และการจดัห้องต่างๆ

ภายในอาคารเรียน เป็นตน้ �) ความปลอดภยั (safety) หมายถึงการป้องกนัไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุหรืออนัตรายต่างๆ

ภายในโรงเรียน �) สุขลกัษณะ (healthfulness) หมายถึง การพิจารณาส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามยั �) ระยะการ

ติดต่อใชส้อย (accessibility) หมายถึง ระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน หรือจุดต่างๆภายในโรงเรียน �) ความ

ยืดหยุน่  (flexibility) หมายถึงการเปลี�ยนแปลงพื�นที�ใชส้อย ผนัง วสัดุอุปกรณ์ให้ใชกิ้จกรรมไดห้ลายหลาย �) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการใชพ้ื�นที�ใชส้อย อาคาร วสัดุอุปกรณ์ต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด �) การ

ประหยดั (economy) หมายถึง การวางแผนผงับริเวณ การออกแบบอาคารให้ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน 

และเสียค่าบํารุงรักษาน้อย �) การขยายตัว (expansibility) หมายถึงการออกแบบอย่างเหมาะสมให้สามารถ

ขยายตวัได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อย ��) รูปร่าง (appearance) หมายถึงการจัดบริเวณโรงเรียน อาคาร และการ

ตกแต่งภายในและภายนอกอาคารให้เหมาะสม ดูแลอาคารสถานที�ให้สวยงามและสะอาดอยูเ่สมอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (���� อา้งถึงใน สรัสนันท์ สรีประทกัษ,์ ����) ให้

ทัศนะเกี�ยวกบัแนวการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที�ดีหรือเอื�อต่อการเรียนรู้ ตอ้งใช้หลักเกณฑ์การจัด

ห้องเรียนที�มีประสิทธิภาพดงันี�    

�.     การจัดสภาพห้องเรียน ควรคาํนึงถึงลกัษณะการเรียนการสอน วิธีสอน  

บรรยากาศในการเรียน และวตัถุประสงคข์องกิจกรรมที�ใช้ในห้องเรียน เช่น ใชเ้พื�อบรรยายกลุ่มใหญ่หรือสอน

กลุ่มยอ่ย หรือตอ้งการให้ผูเ้รียนอภิปรายโดยทั�วถึง  นอกจากนี�ควรคาํนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุน่ในการ

ใชง้านดว้ย 

�.     โต๊ะ เกา้อี�  ควรเป็นแบบที�เบา ไม่เทอะทะ สะดวกต่อการเคลื�อนยา้ยหรือ

ปรับลกัษณะภายในห้องเรียน การจัดเกา้อี�นั�งเรียนในห้องเรียนอย่าให้บังกนั ควรให้ผูเ้รียนทุกคนเห็นครูและ

กระดานไดช้ดัเจน อาจยกพื�นหนา้ห้องให้สูงขึ�นเพื�อที�ครูจะไดม้องเห็นโดยทั�วถึง หรืออาจจดัห้องบรรยายจดัห้อง

แบบยกพื�นดา้นหลงัสูงแลว้เทตํ�าลงมาดา้นหนา้ ลกัษณะเช่นนี� เป็นห้องเรียนที�เหมาะกบัการสาธิตเพราะผูเ้รียนทุก

คนจะเห็นครูไดช้ดัเจน 

�.     เสียง หากเป็นห้องขนาดใหญ่ต้องเตรียมเครื�องขยายเสียงเพื�อให้ได้ยิน

อยา่งทั�วถึง 
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�.     ไฟฟ้าและแสงสว่าง ภายในห้องเรียนอาจจะได้แสงสว่างจากธรรมชาติ

และแสงจากหลอดไฟ แสงที�ไดจ้ากธรรมชาติบางแห่งอาจสวา่งมากไป เช่น บริเวณใกลห้น้าต่าง จึงควรมีการกั�น

แสงไวบ้า้ง สําหรับแสงจากหลอดไฟควรจะติดหลอดไฟในตาํแหน่งที�เหมาะสมให้แสงสวา่งทั�วห้อง และควรมี

ปลั�กไฟติดไวใ้นตาํแหน่งที�เหมาะสมและใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกดว้ย เช่น ที�ผนงัห้องเรียนโดยรอบ 

�.     การระบายอากาศในห้องเรียน ห้องเรียนทุกห้องจาํเป็นตอ้งมีการถ่ายเท

อากาศดว้ยการติดตั�งหนา้ต่างให้ถูกทิศทางลม อนัจะทาํให้อากาศหมุนเวียนไดส้ะดวก 

�.     อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา การเลือกใชแ้ละติดตั�งอุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษาตอ้ง

เป็นไปอยา่งระมดัระวงั  เช่น  การติดตั�งจอทีวีในห้องเรียน  ถา้เป็นห้องสี�เหลี�ยมจตัุรัส  การตั�งจอทีวีที�มุมห้องจะ

เก็บคนดูไดม้าก  ถา้เป็นห้องสี�เหลี�ยมผืนผา้การตั�งจอดา้นหน้าห้อง (ดา้นแคบ) จะเก็บคนดูไดม้าก หรืออาจใชจ้อ

ชนิดมว้นไดต้ิดไวเ้หนือกระดานจะทาํให้ใชท้ั�งกระดานและจอ  

บทความเรื�อง Create a positive learning environment (����) ซึ� งไดก้ล่าวถึง

แนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้ยกายภาพ โดยเฉพาะเจาะจงลงไปที�รายละเอียดการออกแบบของ ห้องเรียน (the 

classroom) และ ห้องสมุดโรงเรียน (the school library) โดยยึดหลกัเกณฑ์การให้ความสําคญักบัการอ่านและการ

เขียนของนกัเรียน ดงันี�  

1.     ห้องเรียน  ควรมีรายละเอียด ดงันี�  1) ทุกห้องเรียนควรมีมุมสาํหรับอ่าน

หนงัสือหรือพื�นที�น่านั�งสบายซึ�งเด็กๆสามาคน้ควา้แหล่งการอ่านได ้ 2) จดัแหล่งการอ่านให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย 3) สร้างความเชื�อมโยงระหวา่งการอ่านและวฒันธรรมที�นิยมภายนอกโรงเรียน เช่น ภาพยนตร์ที�ชื�น

ชอบ รายการโทรทศัน์ เกมคอมพิวเตอร์ การแข่งกีฬา เป็นตน้ 4) ถามเด็กๆวา่ชอบอ่านอะไร โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

หากท่านไม่คุน้เคยกบัแนวโน้มความนิยมในปัจจุบัน และถามเด็กๆให้ช่วยในการเลือกหนังสือเขา้ห้องสมุด 5) 

สร้างสื�อแสดงที�มีสีสันซึ�งเป็นเรื�องที�เด็กๆเลือกเองและมีส่วนในการสร้างสรรค์สื�อ 6) สร้างพื�นที�สาํหรับนกัเรียน

เพื�อใหพ้วกเขาไดแ้สดงออกถึงความคิดของพวกเขา และความคิดเกี�ยวกบัการอ่าน เช่น หนงัสือที�ชอบหรือไม่ชอบ 

การแนะนาํต่างๆ เป็นตน้  

2.     ห้องสมุด ควรมีรายละเอียด ดงันี�  1) สําหรับนักเรียนที�มีปัญหาหรือไม่

ชอบการอ่านจะมองห้องสมุดโรงเรียนเป็นสถานที�ค่อนขา้งน่ากลวั เด็กเหล่านี� จาํเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้ให้เขา้

ไปห้องสมุดและเจอกบัแหล่งความรู้ ดงันั�นจึงเป็นสิ�งสําคญัอยา่งมากที�ท่านตอ้งสร้างพื�นที�ซึ� งจะสร้างความรู้สึก

ปลอดภยัและน่าตื�นเตน้ให้กบัห้องสมุด 2) พยายามสร้างภาพลกัษณ์ของห้องสมุดหรือพื�นที�ในหอ้งสมุด นั�นคือสิ�ง

ที�จะดึงนกัเรียนได ้เช่น อาจทาํเป็นป่าขนาดใหญ่ หรือปราสาท ทาํให้พื�นที�น่าตื�นเตน้ มีสื�อต่างๆและโปสเตอร์ 3)

นาํเสนอหน้าปกของหนังสือบางเล่ม สิ�งเหล่านี� น่าเชิญชวนกว่าสันหนังสือแข็งๆเป็นแถวยาว 4) ทาํพื�นที�นั�งให้

สบายและน่าดึงดูด จดัให้มีของเล่นและหุ่นเชิดสาํหรับเด็กอายุน้อยในมุมอ่านหนังสือ 5) ใช้นักเรียนชายหรือ

ผูอ่้านที�ไม่เต็มใจคนอื�นทาํหน้าที�เป็นบรรณารักษ์หรือผูคุ้มห้องสมุด ใช้พื�นที�บางส่วนในห้องสมุดสําหรับดูแล

หรือสะท้อนความสนใจส่วนตัวของเด็กถ้าทําได้ ให้นักเรียนโตดูแลนักเรียนที� เด็กกว่า เพื�อให้พวกเขามี

ความสาํคญักบันกัเรียนรุ่นนอ้ง  

นอกจากนี�  Akinsanmi (����) กล่าวถึง “แนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้” ในประเด็นการออกแบบทางดา้นกายภาพ วา่ ทฤษฎีทางการเรียนรู้ส่วนมากไม่ไดอ้ธิบายถึงการออกแบบ
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โรงเรียนทางด้านกายภาพ เช่น อาคาร สถานที� ห้องเรียน ห้องสมุด ฯลฯ แต่นักออกแบบ (สถาปนิก วิศวกร) 

จําเป็นตระหนักว่า การออกแบบทางกายภาพนั� นจําเป็นต้องนําทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบด้วย ซึ� งทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว อาทิเช่น ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (traditional cognitive-based 

learning theories) ทฤษฎีการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนสร้างดว้ยตนเอง (constructivism learning theories) ฯลฯ 

1.3.2.2    แนวทางการพัฒนา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตวิทยา 

มีผูใ้ห้ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องแนวทางการพฒันาเฉพาะสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดา้นจิตวิทยานี�ไว ้ดงันี�   

Anderson (1970 อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์, สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา 

แสงวฒันะกุล, 2547) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะบรรยากาศในห้องเรียนที�มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกและ

พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนไว ้คือ �) ความเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน �) การ

แบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ �) การปฏิบตัิตามเกณฑห์รือขอ้กาํหนดของกิจกรรมการเรียน

การสอนมีรูปแบบที�วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด �) การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั�นไม่ล่าชา้

และมีความสอดคลอ้งเหมาะสม �) การจัดสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพที�ส่งเสริมการเรียนรู้ใหพ้ร้อมใชง้านได้

ตลอดเวลา และเพียงพอ เช่น จดัให้มีหนังสือ เครื�องมือ และวสัดุต่างๆ �) การส่งเสริมความร่วมมือและลดความ

ขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั หรือครูกบันกัเรียน �) นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงค์และความคาดหวงัใน

การเรียนอยา่งชดัเจนและชดัแจง้ �) สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ�นในห้องเรียนไม่มีการลาํเอียงจากครู �) ผูเ้รียนมี

โอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ ��) สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุ

ของความเบื�อหน่ายต่อการเรียนการสอน ��) การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยึด

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง ��) ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมูน่กัเรียนดว้ยกนั ��) ทาํใหน้กัเรียนเกิด

ความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั�นเรียน ��) เสรีภาพตอ้งมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํให้

นกัเรียนขาดระเบียบและความรับผิดชอบ 

พรรณี ช. เจนจิต (����) ให้ทศันะส่วนสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการการเรียนรู้

ด้านจิตวิทยา โดยได้กล่าวถึงบรรยากาศในห้องเรียนที�จะเอื�อให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซึ�งสรุปไดด้งันี�  �) บรรยากาศที�มีความทา้ทาย (challenge) ครูจะตอ้งกระตุน้ ให้กาํลงัใจ และเชื�อใน

ความสามารถของผูเ้รียนว่าผูเ้รียนจะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนด้วยตนเองได ้�) บรรยากาศแบบ

อิสรเสรี (freedom) หมายถึง ผูเ้รียนมีอิสระที�จะเลือกและตดัสินใจที�จะศึกษาคน้ควา้สิ�งที�ตนเองตอ้งการรู้ได ้ซึ� ง

บรรยากาศเช่นนี�จะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อตวัผูเ้รียนเอง นอกจากนั�นยงัทาํใหผู้เ้รียนเกิดความมั�นใจในตนเองและ

ไม่เครียด �) บรรยากาศการให้ความเคารพซึ�งกนัและกนั (respect) ไม่วา่ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียน

ดว้ยกนัและครูดว้ยกนั การที�ครูให้การยอมรับผูเ้รียนจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่ตนมีค่าและมีความมั�นใจในตนเอง ซึ� ง

ถือเป็นสิ�งที�มีผลต่อการร่วมกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียนต่อๆไป �) บรรยากาศที�มีความอบอุ่น (warmth) หมายถึง ครู

มีความเขา้ใจ เป็นมิตร ยอมรับและคอยให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ อยากเขา้

ใกล ้สิ�งเหล่านี� มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน บรรยากาศที�มีความอบอุ่น การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั ความเอื�ออาทร 

จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกรักโรงเรียนและรักการเรียนมากขึ�น �) บรรยากาศที�มีการควบคุม (control) เป็นความ

จาํเป็นที�ครูจะตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั แต่มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวดเช่นนกัโทษ โดยครูควรจะ
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ชี�แจงเพื�อทาํความเขา้ใจความสาํคญัของระเบียบวินัยแก่ผูเ้รียนก่อน �) บรรยากาศความสําเร็จ (success) ครูจะมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียนมาก ดังนั�นครูควรแสดงความเห็นต่องานหรือการทาํ

กิจกรรมของผูเ้รียนในส่วนที�ประสบความสาํเร็จมากกวา่ส่วนที�ลม้เหลว 

นอกจากนี�  บุญเรือน หุ่นดี (���� อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์  สมพร ร่วมสุข  

และ วรรณภา แสงวฒันะกุล, ����) ไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัแนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยาไวว้า่ แนวทาง

ในการจดับรรยากาศในห้องเรียนที�เอื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดส้ามารถสรุปไดด้ังนี�  �) ควรมีการปรับปรุง

ห้องเรียนอยูเ่สมอเพื�อเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กบัผูเ้รียน อนัจะทาํให้ครูและผูเ้รียนเกิดความสบายใจ �) 

ห้องเรียนควรมีความเป็นระเบียบและสะอาด เพราะจะทาํให้ห้องเรียนน่าอยู ่ �) ห้องเรียนควรมีความสวยงาม เพื�อ

เรียกความสนใจของผูเ้รียน �) ควรมีการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพที�พึงประสงค์ ซึ� งอาจจดัในรูปของ

ป้ายนิเทศ คาํขวญั และมุมต่างๆ เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ อยากเห็น และเป็นการโนม้น้าวจิตใจให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม �) ควรจดับรรยากาศให้เหมาะสมกบัวยัและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียน �) 

ควรจดับริการแนะแนวสนองความตอ้งการของผูเ้รียน �) กาํหนดให้ผูเ้รียนไดรั้บผิดชอบงานเพื�อสังคมส่วนรวม

ทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนดว้ยการให้มีกิจกรรมการทาํงานกลุ่มและงานบริการ �) จดัให้มีการสรุปและ

เนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของบทเรียนเพิ�มเติมในเวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน 

Wentzel (����) ให้ทศันะวา่ หลกั � ประการของการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้น

จิตวิทยาซึ�งอยูใ่นคาํแนะนาํสาํหรับระบบการเรียนในศตวรรษที� �� ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 1) ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการนาํมาตรฐานระดบัสากลมาใชใ้นระบบการเรียนการสอน  การประเมินผล  และการจดัทาํหลกัสูตร

สาํหรับนกัเรียนตั�งแต่ชั�นเตรียมอนุบาลถึงจบมหาวิทยาลยั อยา่งเขม้งวด  เที�ยงตรง  และเหมาะสม 2) จดัให้มีการ

ประยุกต์การเรียนในหลกัสูตรโดยให้เอื�อต่อทั�งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เช่น การจดักิจกรรมที�เกี�ยวกบัการ

ทาํงานใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนระดบัตั�งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงจบชั�นมธัยม 3) ให้นกัเรียนที�จบชั�นมธัยม

สามารถแสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตาม “รูปแบบความสามารถในการทาํงานและ

บริหารการอบรม (the ETA competencies model)”  4) เสริมการให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนในเกรด 7-12 (ม.1-ม.6) 

เพื�อสร้างความมั�นในว่าผูเ้รียนจบสามารถเรียนต่อในระดบัสูงขึ�นหรือมีอาชีพที�ดี 5) เสริมแรงงานผูใ้หญ่ที�มี

ความสามารถทางวิชาการและทกัษะการทาํงานที�เป็นที�ยอมรับระดับประเทศ และให้มีจิตสํานึกเรื�องการเรียนรู้

ตลอดชีวิตโดยการเพิ�มทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื�อรักษาอาชีพที�ตนเองทาํอยูมี่ไวน้านที�สุดไม่ให้สูญหายไป นั�น

หมายความวา่พวกเขาจาํเป็นตอ้งมีการคิดทบทวน แกไ้ข เป็นระยะๆ  

บทความในอินเตอร์เน็ตชื�อเรื�อง 21stcentury learning environments (2011) 

กล่าวถึง แนวการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาไว ้2 ประเด็นที�น่าสนใจ ดงันี�  1) “เวลาที�ใช้

สําหรับการเรียนรู้ (time for learning)” และ 2) “การมีส่วนร่วมของบิดา-มารดา และชุมชนในดา้นการศึกษา 

(communities for learning)” โดยมีระละเอียด ดังนี�  สําหรับเวลาที�ใช้สําหรับการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้นั�นจะ

ประสบความสาํเร็จหรือไม่นั�น ไม่ไดเ้กิดขึ�นอยูก่บัเวลาและสถานที� หมายความวา่ ไม่ใช่แค่จาํนวนชั�วโมงที�ใชใ้น

การเรียนต่อวนั หรือการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นเฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั�น แต่สิ�งที�สําคญัที�สุดอยูที่�รูปแบบการเรียนรู้

มากกว่า เช่น การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง หรือการค้นหาคาํตอบจากสิ�งที�ตอ้งการรู้จากการทํา

โครงงาน (problem-base learning or project-base learning) ทั�งนี� สภาพแวดลอ้มการเรียนในศตวรรษที� 21 นั�น
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ส่งเสริมการบูรณาการของการเรียนรู้ทั�งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ  ส่วนการมีส่วนร่วมของบิดา-

มารดา และชุมชนในด้านการศึกษา คือสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษที� �� นั�นเป็นทั�งการให้และการรับ

ความช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนในทอ้งถิ�น ดงัเช่น Michael Fullan (ผูเ้ชี�ยวชาญระดบัแนวหนา้ในดา้น

ภาวะผูน้ําโรงเรียน) ที� เชื�อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน และของบิดามารดา จะส่งผลดีกับการเรียนรู้ของเด็ก 

นอกจากนี�ยงัมีงานวิจยัอีกจาํนวนมากมายที�แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูเ้รียนกบับา้นและโรงเรียนส่งผลใน

ทางบวกต่อผูเ้รียน เช่น 1) เด็กๆมีผลงานดีขึ�นที�โรงเรียนเมื�อบิดามารดาเด็กๆมีส่วนร่วมในการศึกษา 2) โอกาส

ทางการเรียนรู้หลงัการเรียนจากโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียน 3) โครงการพฒันาเยาวชนจะช่วย

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ� ทางวิชาการ 4) โรงเรียนที�รวมเอาบริการชุมชนไวด้ว้ยกนั จะทาํให้เด็กๆมีความเขม้แข็ง ธุรกิจ

ทอ้งถิ�นและกลุ่มชุมชนจะไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงแหล่งฝึกงานดั�งเดิมในช่วงเยน็หลงักลบัจากโรงเรียนและในช่วงปิด

เทอมในฤดูร้อน แต่จะเป็นแหล่งความรู้ความสามารถในหลายสาขาวิชา เช่น สื�อ ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี การเงิน กายภาพ และมนุษยส์ัมพนัธ์ โรงเรียนเปรียบเสมือนแหล่งเพาะบ่มตน้กลา้ของผูป้ระกอบการ

ในอนาคตที�หลงัจากจบแลว้สามารถสร้างธุรกิจของตนเองภายในทอ้งถิ�นได ้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที� �� ต้องมีสื�อและเครื�องมืออาํนวยความสะดวกให้ใช้อย่างมากมายสําหรับวฒันธรรมที�มีความแตกต่างและ

หลากหลาย รวมถึงความสัมพนัธ์แบบเสมือนจริงและแบบชีวิตจริง นโยบายในอนาคตตอ้งเป็นวิธีการดาํเนินการ

เริ�มตน้เพื�อนําทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�มีลกัษณะกวา้งและแบบรวมมากขึ�น มีพื�นที�สําหรับการ

เรียนรู้ให้แต่ละบุคคลมากขึ�น เขา้ถึงสถานที�และขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายขึ�นและมากขึ�นกวา่เดิม ในขณะเดียวกนัยงั

ช่วยให้มีความสมัพนัธ์ทางสังคมเกิดความใกลชิ้ดกนัของสมาชิกในชุมชน  

และอีกสิ�งหนึ� งที�ไม่อาจละเลยการกล่าวถึงได้เลยสําหรับแนวทางการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาสําหรับศตวรรษที� �� คือ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ E-learning ซึ� ง

ไดรั้บความนิยมมาแลว้ระยะหนึ�งในประเทศที�พฒันาแลว้ (ค.ศ. 2006) แต่สําหรับในประเทศไทยนั�นกาํลงัเริ�มเขา้

มามีบทบาทมากขึ�น และคาดวา่จะไดรั้บความนิยมอยา่งสูงหลงัจากการปี พ.ศ. 2558 (เปิดประชาคมอาเซียน)  โดย

สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย (2555) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนั�นได้เขา้มามีบทบาทในแวดวง

การศึกษานานหลายปีแลว้จนแยกกนัไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร “e-Learning” คงไม่ใช่คาํที�แปลกหูอีกต่อไป 

เนื�องจากในช่วงไม่กี�ปีมานี�สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาคธุรกิจไดน้าํการเรียนการสอนแบบ e-learning มา

ใชก้นัมากขึ�น เพราะขอ้ดีที�สามารถเรียนรู้ได ้ทุกที� ทุกเวลา เรียนไดทุ้กคน เป็นมิติใหม่ในปัจจุบนัทางการศึกษาใน

ยุคโลกาภิวตัน์ที�เติมเต็มการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และในยุคที�เทคโนโลยีมี

บทบาทต่อการใชชี้วิตอยา่งมาก การนาํขอ้ดีของเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ

ดาํเนินชีวิตจึงน่าจะเป็นวิธีการที�น่าสนใจและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาที�ตอ้งการให้

ประชาชนคนไทยทุกคนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั�วถึงและเสมอภาคกนั และผลกัดันให้เกิดสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ซึ� งถือเป็นกุญแจสําคญัในการพฒันาประเทศ และ วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.) กล่าวเสริมอีกวา่ e-Learning

เป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนทางไกลที�ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื�องมือที�

สาํคญัที�กาํลงัไดรั้บความสนใจ และมีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมากขึ�นเรื�อยๆ ซึ� งถือไดว้า่เป็นการสร้างมิติใหม่และจะเป็น

จุดเริ�มตน้สาํหรับอนาคตการศึกษาไทย เพราะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ที�เปิดกวา้ง และสามารถกระจายความรู้ไป

ถึงคนได้ทั�วโลกได้อยา่งรวดเร็วและมีอิสระแลว้  ยงัสร้างโอกาสของการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถ
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แลกเปลี�ยนความรู้และติดต่อสื�อสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนต่างๆไดโ้ดยไม่

ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ทาํไดต้ลอดเวลา สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการสร้างเครือข่าย ซึ�งปรากฏวา่ไดรั้บความสนใจ

จากผูอ่้านจาํนวนมากและไดมี้จดหมายมาถึงผูเ้ขียนขอใหเ้สนอเกี�ยวกบัมโนคติของผูบ้ริหาร ครูและผูเ้รียน รวมทั�ง

แนวคิดในการใช ้ 

นอกจากนั�น เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศ์ศกัดิ�  (ม.ม.ป.) ไดใ้ห้ทรรศนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบั 

e-learning วา่ ในประเทศที�พฒันาแลว้ e-learning แพร่ขยายเขา้ไปถึงการศึกษาในระบบ การพฒันาบุคลากรใน

องค์การธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้ส่วนบุคคล แต่สําหรับประเทศไทย การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์นับวา่เป็น

เรื�องใหม่มาก และยงัไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์มากนัก อย่างไรก็ตามในภาวะที�โลกกาํลงัเปลี�ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วเนื�องจากแรงขบัเคลื�อนจากกระแสโลกาภิวตัน์ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และการพฒันาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง

ในอนาคต e-learning จึงเป็นทางเลือกหนึ�งที�มีความเหมาะสมสาํหรับการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื�อ

การแข่งขนัในโลกยคุใหม่ เนื�องดว้ยเหตุผล ดงันี�  

1.    การขยายโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์มีตน้ทุน

ในการจดัการศึกษาที�ต ํ�ากวา่การศึกษาในชั�นเรียน ถึงแมว้า่เงินทุนในช่วงแรกหรือตน้ทุนคงที� (fixed cost) ของการ

เรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะค่อนขา้งสูง แต่ e-learning จะสามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนไดม้ากกวา่การจดัการ 

ศึกษาในห้องเรียน โดยที�ผูจ้ดัการศึกษามีตน้ทุนที�เพิ�มขึ�นหน่วยสุดทา้ย (marginal cost) เกือบเป็นศูนย ์แมว้า่จะมี

การจัดการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนจาํนวนมากขึ�นก็ตาม ทั�งนี�หากเปรียบเทียบตน้ทุนทั�งหมด (total cost) การจดัการ

เรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะมีตน้ทุนที�ต ํ�ากวา่การเรียนรู้ในชั�นเรียนถึงร้อยละ 40 นอกจากนี�ผูเ้รียนยงัสามารถ 

เรียนรู้ ได้ ทุกที� ทุกเวลาและทุกคน (anywhere anytime anyone) และไม่ว่าจะทาํการศึกษา ณ สถานที�ใด การ

เรียนรู้ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะยงัคงมีเนื�อหาเหมือนกนัและมีคุณภาพที�เท่าเทียมกนั และยงัสามารถวดัผลของการ 

เรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น ทาํให้โอกาสในการศึกษาของประชาชนเพิ�มสูงขึ�น ส่งผลทาํ

ให้ประชาชนมีความรู้และทกัษะที�สูงขึ�น ซึ� งเป็นผลดีต่อการ พฒันาประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที�ตอ้งใชค้วามรู้และ

เทคโนโลยีเขม้ขน้มากขึ�น 

2.    การเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบัหรือเป็นโปรแกรมแบบเส้นตรง แต่

ผูเ้รียนสามารถขา้มขั�นตอนที�ตนเองคิดวา่ไม่จาํเป็น หรือเรียงลาํดบัการเรียนรู้ของตนเองไดต้ามใจปรารถนา การ

เรียนรู้ตามศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียนทาํให้ ประชาชนในประเทศเกิดการพฒันาความเชี�ยวชาญเฉพาะ

ทาง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ซึ� งเป็นปัจจัยที� มีความจําเป็นในการแข่งขันในเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 

(knowledge-based economy) ในอนาคต การที�สื�ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที�รวมความรู้ 

จาํนวนมหาศาล ผูเ้รียนจึงมีช่องทางและวิธีการเรียนรู้ให้เลือกอยา่งหลากหลาย 

3.    ผูเ้รียน สามารถเลือกสื�อการเรียนการสอนไดต้ามความถนัดและความ

สนใจ ทั�งในรูปแบบของตวัอกัษร รูปภาพ ภาพสร้างสรรค์จาํลอง (animations) สถานการณ์จาํลอง (simulations) 

เสียงและภาพเคลื�อนไหว (audio and video sequences) กลุ่มอภิปราย (peer and expert discussion groups) และ

การปรึกษาแบบออนไลน์ (online mentoring) ดว้ยเหตุนี�  การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ทาํให้ประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ�มขึ�นถึงร้อยละ 30 มากกวา่การเรียนรู้โดย การฟัง การบรรยายในห้องเรียน หรือจากการอ่าน
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หนงัสือ และทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดร้วดเร็วขึ�นถึงร้อยละ 60 ของการเรียนรู้แบบดั�งเดิม ทั�งนี�ประสิทธิภาพ

และความรวดเร็วของการเรียนรู้มีความสําคญัมากสําหรับการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต เพราะจะ

ทาํให้คน องคก์าร และประเทศ สามารถปรับตวัและตอบสนองการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นตลอดเวลา และทาํให้เกิด

ความรวดเร็วในการช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ รวมทั�งทาํให้เกิดการพฒันาทกัษะของแรงงานไดท้นักบั

การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การสร้างความสามารถในการหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.    e-learning ไม่ไดเ้ป็นเพียงการเรียนโดยการรับความรู้หรือเรียนรู้อะไร

เท่านั�นแต่เป็นการเรียน “วิธีการเรียนรู้” หรือเรียนอยา่งไร ผูเ้รียนในระบบการเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็น 

คนที�มีความสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เนื�องจาก e-learning ไม่มีผูส้อนที�คอยป้อนความรู้ให้เหมือนกบั

การศึกษาในห้องเรียน ดังนั�นผูเ้รียนจึงไดรั้บการฝึกฝนทกัษะในการคน้หาขอ้มูล การเรียนรู้วิธีการเขา้ถึงแหล่ง

ความรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ และวิธีการประมวลความรู้ดว้ยตนเอง ทั�งนี� การที�คนมีความสามารถในการเรียนรู้ 

จะทําให้เกิดการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ� งหากประเทศชาติมีประชาชนที� มี

ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะทาํให้เกิดผลดีต่อประเทศในแง่ของการสร้างองคค์วามรู้ 

ของคนไทย การพฒันาความสามารถในการคิด และเป็นการพฒันาประเทศอยา่งต่อเนื�อง 

5.    การเรียนรู้ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทางความคิด

มากกว่าการฟังการบรรยายในห้องเรียน เนื�องจากเป็นการสื�อสารแบบสองทางและมีรูปแบบของการเรียนรู้ที� 

หลากหลาย การศึกษาทางไกล (distance learning) ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะกระตุน้และเอื�อให้เกิดการวิพากษ์

อยา่งมีเหตุผล (critical reasoning) มากกวา่การศึกษาในห้อง เรียนแบบเดิม เพราะมีการปฏิสัมพนัธ์ทางความคิด

ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง นอกจากนี�การศึกษาชิ�นหนึ�งพบวา่นักศึกษาทางไกลระบบออนไลน์ (online students) 

ไดมี้การติดต่อกบัผูเ้รียนคนอื�นๆในชั�นเรียนมากกวา่ เรียนรู้ดว้ยความสนุกมากกวา่ ให้เวลาในการทาํงานในชั�น

เรียนมากกว่า มีความเขา้ใจสื�อการสอนและการปฏิบตัิมากกว่า ผูเ้รียนที�ไดรั้บการสอนในชั�นเรียนแบบเดิมโดย

เฉลี�ยร้อยละ 20 e-learning ทาํใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะมีการปฏิสัมพนัธ์กบัขอ้มูลและความรู้ จาํนวน

มาก ซึ�งอาจจะทาํให้เกิดการต่อยอดความรู้ หรือทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ และการสร้างนวตักรรมอนัเป็นปัจจยัใน

การแข่งขนัที�สาํคญัมากที�สุดในการแข่งขนัในเศรษฐกิจโลกยคุใหม่ 

6.    การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการพฒันาทรัพยากร

มนุษยที์�รัฐบาลและองค์การต่างๆไม่ควรมองข้าม เนื�องจากประสิทธิภาพในการพฒันาการเรียนรู้ และความ

เหมาะสมกบัโลกยคุใหม่ อยา่งไรก็ตามการพฒันา e-learning ในประเทศไทยยงัมีขอ้จาํกดัมาก ไม่วา่จะเป็นความ

ไม่พร้อมของโครงสร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความไม่เพียงพอของฮาร์ดแวร์การขาดแคลน

ซอฟตแ์วร์ที�มีคุณภาพ และขาดเนื�อหาที�หลากหลาย และความไม่พร้อมของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และผู ้เรียน รวมทั�งบริบทแวดลอ้มอื�นๆที�ไม่เอื�ออาํนวย เช่น กฎหมาย และวฒันธรรม การเรียนรู้ในสังคม เป็นตน้ 

แต่ทั�งนี� ทั�งนั�น หากเริ�มตน้การพฒันาการเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตั�งแต่วนันี�  โดยใชย้ทุธศาสตร์ที�เหมาะสม

แลว้ คงไม่สายเกินไปที�คนไทยจะไดรั้บการพฒันาทนักบัพฒันาการของโลกอนาคต 
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ภาพที� 10 การเรียนแบบ e-learning 

 

สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย (����) ให้ทรรศนะวา่ ในอนาคตอนัใกล้

การเรียนแบบ e-learningในเมืองไทยจะตอ้งมีมากขึ�น เนื�องจากเป็นวิธีการเรียนรู้ที�มีประโยชน์ในระยะยาวและ

ได้รับความนิยมในต่างประเทศ เพราะขอ้ได้เปรียบของ e-learning คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ทุกที� ทุกเวลา 

ประหยดัค่าใชจ่้าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ใชง้านง่าย การปรับเปลี�ยนเนื�อหาทาํไดไ้ม่ยาก สามารถกระจาย

ความรู้ไดร้วดเร็ว และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนผูส้อน สําหรับประเทศไทยที�ยงัเป็นอุปสรรคสําหรับการเรียน

การสอนแบบนี�คือ คา่นิยมและความมีวินยัของผูเ้รียน ในความรู้สึกของคนไทยยงัตอ้งการให้มีอาจารยเ์ป็นผูส้อน

เพราะจะยงัไม่คุน้ชินกบัการเรียนดว้ยตนเอง ตอ้งมีอาจารยเ์ป็นผูห้ยิบยื�นขอ้มูลให้ รวมทั�งเรื�องมีวินยัในการเรียนที�

ตอ้งปลูกฝังและใช้เวลาอีกระยะหนึ� ง จึงจะทาํให้การเรียนแบบนี� ประสบผลสําเร็จได้ นอกจากนี� การสอนของ

อาจารยก็์เป็นจุดหนึ�งที�ตอ้งใส่ใจในยคุปฏิรูปการศึกษาอาจารยจ์าํเป็นตอ้งปฏิรูปการสอนดว้ยตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียน

ให้มากขึ�น มีการเตรียมเนื�อหาการสอน ใชว้ิธีการสอนที�น่าสนใจและเขา้ใจง่าย   

 

การใช้ e-learning จะเป็นการเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ได้ผลมาก

ยิ�งขึ�น แต่คงไม่สามารถให้เรียนแบบ e-learningทั�ง ���% เพราะการเรียนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ แม้จะมีข้อดี

มากมาย แต่มีข้อจาํกัดหลายอย่าง การเรียนในห้อง เรียนแม้จะมีข้อด้อย แต่กมี็ข้อดีหลายข้อ ทางออกที�ดี คือ น่าจะ

เลือกใช้ประโยชน์จาก e-Learningเพื�อเติมช่องว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้แบบใหม่

ในยุคข้อมูลข่าวสารที�มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ�น (สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย, 

����) 

 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ e-learning นั�นไม่ใช่เรื�องใหม่ หน่วยงานการศึกษา

นอกโรงเรียนไดใ้ห้ความสนใจอยา่งจริงจงัเกี�ยวกบัเรื�องการศึกษาทางไกลมานานแลว้ และไดพ้ฒันา รูปแบบ และ

วิธีการจดั มาอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี ที�ผา่นมา ไดพู้ดกนัถึงเรื�อง e-learning มากขึ�น และไดด้าํเนินการ

ให้เป็นรูปธรรมมาโดยลาํดบั โดยเริ�มจากการสร้าง e-book เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และปัจจุบนัก็เริ�มเปิดการเรียน

การสอนในรูปแบบ e-learning กนัแลว้ ทั�งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ศรีเชาวน์ วิหคโต, 2555) และอีก

หนึ�งตวัอย่างที�มีการนาํไปใชแ้ลว้คือ RSU Cyber U. ของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยการจดัการระบบการเรียนการ

สอนทางไกล (learning Management System; LMS) นั�นมีบริษทั สามารถเทเลคอม เป็นผูดู้แลระบบ LMS ทั�งนี�  

กานดา วอ่งไวลิขิต (����) กล่าววา่ หลกัสูตรแรกที�เกิดขึ�นเป็นหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ซึ� งเน้นการศึกษาให้ผูที้�



48 

 

 
 

มีวฒิุภาวะแลว้เขา้ศึกษาแบบไดค้วามรู้เกี�ยวกบักฎหมายเพิ�ม ซึ� งสามารถใชค้วามรู้เพื�อช่วยแกปั้ญหาที�อาจเกิดขึ�น

ในการทาํงาน จึงเป็นหลกัสูตรที�รับสมคัรผูที้�จบปริญญาตรีมาแลว้ เพื�อเป็นการเรียนปริญญาตรีใบที� � ใชค้วามรู้

ทางกฎหมายเพื�อช่วยแกปั้ญหาทางกฎหมายให้กบัตวัเองและที�ทาํงาน หลกัสูตรเริ�มเปิดดาํเนินการ ภาคการศึกษา 

�/���� (หลงัจากไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจาก สกอ.) แลว้จากนั�นมหาวิทยาลยัก็เปิดหลกัสูตรในระดบัปริญญา

โทเพิ�มขึ�นอีก � หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูน้ําสังคม ธุรกิจและการเมือง ในภาค 

�/���� และหลกัสูตรที� � ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี  ซึ� งเริ� มที�ภาค 

�/���� ปัจจุบันเรามีนกัศึกษาที�จบหลกัสูตรทั� งหมดรวม ��� คน และสําหรับแนวทางการพฒันาต่อยอดและ

แผนการในอนาคต เราจะขยายกรอบงานโดยแผนงานก็มีเป็นระดับ เช่น ระดับแรกก็ปรับการเรียนการสอน

ปริญญาตรีของเราให้เป็นปริญญาตรีเต็มใบ หมายความวา่ จากแต่เดิมนักศึกษาที�จะเรียน ป. ตรี  ตอ้งจบ ป.ตรีมา

ก่อน เรียนนิติศาสตรบณัฑิต ป. ตรีใบที� � แต่ตอนนี� ไม่ตอ้งแลว้ ผูที้�จบวฒิุ ม.� ปวส. ก็สามารถเรียนเพื�อปรับวุฒิ

ไดโ้ดยตรง อนันี� แผนแรก แผนถดัไปก็อยากขยายไปสู่หลกัสูตรที�มีผูส้นใจเยอะ ไดแ้ก่หลกัสูตรดา้นการบริหาร

จดัการ เพราะมีผูที้�สนใจเขา้มามาก  

จากข้อมูลที� นํา เสนอข้างต้นแสดงว่าประเทศไทยกําลัง เ ริ� มตื�นตัวกับ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาที�เรียกวา่ e-learning ดงันั�นผูว้ิจยัจึงไดค้น้ควา้ขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว

และนาํมาสรุปเป็นหัวขอ้สาํคญัๆ ดงันี�  

1.    ความหมายของและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning 

มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) ได้ให้ความหมายและอธิบายถึงรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบ e-learning ดงันี�  e-learning หมายถึงระบบการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตที�มีประสิทธิภาพ

สูง สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกวา้งขวางสามารถควบคุมลาํดับชั�นของการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถสร้างระบบการสื�อสารภายในห้องเรียนที�ไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและสถานที�และระบบการประเมินผลก็

เป็นไปอย่าง ตรงไปตรงมาและเหนือสิ�งอื�นใด ระบบการเรียนรู้นี� ผูเ้รียนจะต้องใช้ความรับผิดชอบสูงจึงจะ 

ประสบความสําเร็จ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นั�นผูเ้รียนและผูส้อนจะดาํเนินกิจกรรมการเรียน

การสอนผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ใน

การดาํเนินกิจกรรมการเรียนให้ครบถว้น ซึ�งผูเ้รียนสามารถดาํเนินกิจกรรมหลกัๆ ดงันี�   

1.    การติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถรับ

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นเวบ็ไซตข์องหลกัสูตร ซึ�งเป็นศูนยก์ลางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารดา้นการเรียนการสอน

ให้กบัผูเ้รียนในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  

2.    การเรียนการสอน โดยในระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตนั�นจะ

ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงันี�  

2.1    การเรียนรู้เนื�อหาวิชาการจากบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Courseware) ที�มีการนาํเสนอเนื�อหาวิชาการในรูปแบบของ Multimedia ที�ประกอบดว้ยตวัอกัษร ภาพ 

เสียง และภาพเคลื�อนไหว ทาํใหบ้ทเรียนมีความสวยงาม น่าสนใจ  

2.2    การทาํกิจกรรมเสริมการเรียน (Learning Activity) เพื�อพฒันา

และส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นเครื�องมือสื�อสารภายในระบบ เช่น การทาํการบา้น (Assignment) การทาํแบบทดสอบ 
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(Pretest Posttest) และการทาํโครงงานเพื�อให้ผูเ้รียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง อีกทั�งร่วมแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี�ยนความรู้ ซักถามเกี�ยวกบัขอ้สงสัยในเนื�อหาวิชาการระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนด้วย

กนัเองผา่นเครื�องมือติดต่อสื�อสารที�มีอยูใ่นระบบ เช่น Chat Room หรือ Web board ได ้

2.3    การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของ

ผู้ เรียน ตามตารางเวลา และรายงานสถิติการเขา้เรียนได ้

สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย (����)กล่าววา่ คาํวา่ e-learning เกิดจาก

คาํศพัท์ 2 คาํที�มีความหมายในตวัเองไดแ้ก่ e ซึ�งมาจาก อิเล็กทรอนิกส์ (electronic) ที�มีความหมายในเชิงของความ

รวดเร็วโดยทาํงานในระบบอตัโนมตัิ ส่วนคาํวา่ Learning ซึ� งหมายถึงการเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน 

เมื�อผสมกนัจึงเป็น electronic learning หรือ e-learning หมายถึงการเรียนรู้ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งก็คือกระบวนการ

เรียนรู้ทางไกลอยา่งอตัโนมตัิผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic media) เช่น ระบบบริหารจดัการ ซีดีรอม เครือข่าย

อินทราเน็ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (virtual reality system) และสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์อื�นๆโดยไม่ขึ�นอยู่กับเวลาและสถานที� เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนที�อยู่ในสถานที�ต่างๆได้มี

โอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกนั โดยสามารถใช ้e-Learningไดท้ั� งการศึกษาในสถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถาน

ประกอบการมากกวา่การเรียนรู้แบบปกติในชั�นเรียน 

เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศ์ศกัดิ�  (ม.ม.ป.) กล่าววา่ e-learning เป็นการเรียนรู้บน

ฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซึ� งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิการเรียนรู้บน

คอมพิวเตอร์ (computer-based learning) การเรียนรู้บนเวบ็ (web-based learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual 

classrooms) ความร่วมมือแบบดิจิตอล (digital collaboration) เป็นตน้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

ทุกประเภท อาทิ อินเทอร์เน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 

(satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ (audio/video tape) โทรทัศน์ที�สามารถโต้ตอบกันได ้

(interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการเรียนรู้ที�มีความสาํคญัมาก

ขึ�นเป็นลาํดบั 

นอกจากนั�น วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.)ให้ความหมายวา่ เป็นการเรียนการง

คาํสอนทางไกลที�ใชสื้�ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง world wide web  ซึ� งผูเ้รียนและผูส้อนใชเ้ป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื�อสารระหวา่งกนั  ทาํให้ระบบการเรียนการสอนเปลี�ยนไปจากเดิมที�เป็นระบบปิดมาเป็นระบบเปิดที�เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งวิชาที�มีการเชื�อมโยงอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่มีอุปสรรคทางดา้นภูมิศาสตร์ 

ระยะทางและเวลา  เพราะขอ้มูลข่าวสารที�เพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้แบบเดิมอีกต่อไป การ

เรียนในลกัษณะนี� ช่วยทาํให้ทั�งผูเ้รียนและผูส้อนเป็นอิสระจากปัญหาการจดัตารางการเรียนการสอน เพราะผูเ้รียน

สามารถเขา้ถึงสื�อการเรียนการสอนไดต้ามความสะดวกและตามความตอ้งการ   

2.    ประเภทของ e-Learning 

มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี�  

1.    Synchronous คือ ผูเ้รียนและผูส้อนอยูใ่นเวลาเดียวกนั เป็นการเรียน

แบบเรียลไทม ์เนน้ผูเ้รียน เป็นศูนยก์ลาง เช่นห้องเรียนที�มีอาจารยส์อนนักศึกษาอยูแ่ลว้แต่นาํไอทีเขา้มาเสริมการ

สอน 
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2.    Asynchronous คือ ผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดอ้ยูใ่นเวลาเดียวกนัไม่มี

ปฏิสัมพนัธ์แบบเรียลไทม ์เนน้ศูนยก์ลางที�ผูเ้รียนเป็นการเรียนดว้ยตนเองผูเ้รียน เรียนจากที�ใดก็ไดที้�มีอินเทอร์เน็ต 

โดยสามารถเขา้ไป ยงัโฮมเพจเพื�อเรียน ทาํแบบฝึกหัดและสอบ มีห้องให้สนทนากบัเพื�อร่วมชั�นมีเวบ็บอร์ดและ

อีเมลใ์ห้ถาม คาํถามผูส้อน แต่ละประเภทก็มีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่างกนัไป 

ข้อดี ของ Synchronous คือ ไดบ้รรยากาศสด ใชก้บักรณีผูส้อนมีผูต้อ้งการ

เรียนดว้ยเป็นจาํนวนมาก และสามารถประเมินจาํนวนผูเ้รียนไดง่้าย ส่วน ข้อเสีย คือ กาํหนดเวลาในการเรียนเอง

ไม่ไดต้อ้งเรียนตามเวลาที�กาํหนดของคนกลุ่มใหญ่ 

ข้อดี ของ Asynchronous คือ ผูเ้รียน เรียนไดต้ามใจชอบ จะเรียนจากที�ไหน 

เวลาใด ตอ้งการเรียน อะไรหรือให้ใครเรียนดว้ยก็ได ้และ ข้อเสีย คือไม่ไดบ้รรยากาศสด การถามดว้ย chat หรือ

เวบ็บอร์ดอาจไม่ไดรั้บการตอบ กลบั 

3.    ประโยชน์และความสําคัญของ e-learning  

มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) กล่าวไวด้งันี�   

1.    ความรู้ไม่สูญหายไปกบัคนเพราะสามารถเก็บไวไ้ด ้

2.    ประหยดัเวลาเดินทางและค่าใชจ่้าย 

3.    ผูเ้รียนเลือกไดว้า่ตอ้งการเรียนกบัอาจารยท่์านใดหรือหลายท่านก็ได ้

4.    จะเรียนเวลาไหน ที�ใดก็ได ้

5.    คน้ควา้หาขอ้มูลผ่านทางเวบ็ที�มีเครือข่ายเชื�อมโยงทั�วโลก สะดวก 

รวดเร็ว และทนัสมยั 

6.    ใชก้ระดานถาม-ตอบช่วยให้ผูเ้รียนกลา้แลกเปลี�ยนความคิดเห็นได้

เต็มที� เหมาะกบัผูเ้รียนจาํนวนมาก  

4.    บทบาทของ e-learning ในประเทศไทย และในเวทีระดับโลก 

กานดา วอ่งไวลิขิต (2555) กล่าววา่ ตอนนี�หากคุณคน้หาขอ้มูลในอินเทอร์

เนตเกี�ยวกบัการเรียนออนไลน์  เช่นใช้คาํสาํคญั “online degree” จะพบวา่ เวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้งออกมาเป็นลา้นๆ 

เวบ็ไซต ์ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพนัธ์ของมหาลยัหรือวิทยาลยัที�มีออนไลน์โปรแกรมที�ดงัๆ ติดอนัดบั อาทิ

เช่น University of Phoenix หรือ Penn State University ในอเมริกา หรือ The University of  Liverpool ขององักฤษ 

และประเทศต่างๆ อีกมากมาย แต่ต้องยอมรับว่าประเทศที�มีหลักสูตรออนไลน์มากสุดคือ อเมริกา ซึ�งมีหลากหลาย

หลักสูตรมาก ทั�งระดับปริญญา ตรี โท และ เอก  เฉพาะที� Penn State ก็มีกว่า 70 หลักสูตรแล้ว จากขอ้มูลของ 

ศูนยเ์พื�อการศึกษาสถิติแห่งชาติ (THE NATIONAL CENTOR FOR EDUCATION STATISTICS; NCES) ที�เป็น

ส่วนหนึ�งของการศึกษาสหรัฐอเมริกา ที�รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ผลการศึกษา ในอเมริกา ที�พบวา่ จาํนวน

หลักสูตรแบบออนไลน์เพิ�มขึ�นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั� งข้อมูลจาก THE SLOAN CONSORTIUM ซึ� งเป็น

หน่วยงานที�ทาํหน้าที�ให้การสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของสถาบนัการเรียนในอเมริกา อยูใ่น Newburyport, 

Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ขอ้มูลวา่ ปัจจุบนัของสถาบนัการศึกษาในอเมริกา มีจดัการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ดีกรี มากกว่า 56% ขอ้มูลตรงนี� ยืนยนัได้วา่แนวโน้มการศึกษาระบบออนไลน์ไดรั้บความนิยมที�

เพิ�มขึ�นเป็นลาํดับ ทั� งในอเมริกา และประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ แคนาดา และทั�วโลก จริงๆแล้วไม่ใช่ว่า
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การศึกษาระบบออนไลน์นี�จะไดรั้บการสนบัสนุนทั�งหมด  ยงัมีกลุ่มที�ไม่สนับสนุนก็มี มีบทความเกี�ยวกบั degree 

of Acceptance ที�สํารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเกี�ยวกบัรับสมคัรงานของผูที้�จบแบบเรียนออนไลน์  ที�

เขียนโดย ALEX WELLEN  ที�ตีพิมพใ์น “New York times” เมื�อ 30 กรกฎาคม 2006 สอบถามความเห็นของ

นายจา้ง เกี�ยวกบัการวา่จา้ง ผูที้�ไดรั้บปริญญาจากระบบออนไลน์  เช่น บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบั การผลิตเครื�องมือใน

รัฐเทกซสั เขาก็ระบุชดัเจนวา่ ไม่จา้งผูที้�จบการศึกษาในระบบออนไลน์ อยา่งเช่น กลุ่มวิศวกร ซึ�งเขาไม่เชื�อวา่จะมี

ประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติได้เหมือนกบัผูที้�เรียนในห้องเรียน แต่บางที� เช่นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํกิจการ

อินเตอร์เน็ต กล่าวว่า บริษทัของเขาจะไม่ได้สนใจว่า ว่าผูส้มัครงานผ่านการเรียนด้วยระบบปกติ หรือ แบบ

ออนไลน์ แต่ให้ความสนใจกบั ชื�อเสียงของเจา้ของวุฒิบตัรนั�นมากกว่า ทั� งนี� แมว้่าจะมีการระบุว่าไม่เชื�อว่าการ

เรียนแบบออนไลน์จะมีคุณภาพเท่ากบัระบบแบบปกติ แต่จาํนวนหลกัสูตรออนไลน์ในอเมริกาก็ยงัเพิ�มขึ�นเป็น

ลาํดบั มีบทความวิเคราะห์เกี�ยวกบัการเรียนออนไลน์ที�อ่านแลว้ดีมาก  ซึ�งเป็นบทความที�เขียนเกี�ยวกบั “Growth of 

online Degrees: A Win Win situation” ซึ�งโพสในเวบ็ไซต ์FreeArticlesNow.com เมื�อ วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2554 ที�

ผา่นมานี�  ซึ�งกล่าววา่  
 

The number of degree online is increasing by the day with the increasing 

in the number of students enrolling for them ….. However, not all degree courses online are as good as they 

appear to be.. 
 

แลว้สรุปอยา่งชดัเจนวา่  
 

If you want to do your online degree you must be very clear about the 

institution you choose. Pursue an online collage degree from a well-know institution that is recognized by the 

specific regional accrediting authority 
 

 Qing (2012) กล่าววา่ ถึงเวลาแลว้ สําหรับการศึกษาทางไกล เมื�อตลาด e-

learning เติบโตสู่โมบายล์ในเอเชีย จากความนิยมและแพร่หลายในการใชง้านแท็ปเล็ต และโทรศพัท์มือถือใน

เอเชีย ส่งผลให้ธุรกิจการเรียนแบบ e-learning เติบโต สามารถเผยแพร่หลกัสูตรและเนื�อหาของ e-learning สู่

ผูเ้รียน ที�สามารถเขา้ถึงผา่นอุปกรณ์ไดอ้ยา่งง่ายดายมากขึ�น การศึกษาทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการเรียน

การสอน หรือที� เราเรียกว่า e-Learningได้รับการพัฒนารูปแบบของเนื�อหา หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ� ง

แกปั้ญหาสถานที�เรียนไม่พอ และการเดินทางไปเรียนซึ� งยากลาํบาก จริงๆแลว้การศึกษาทางไกลนั�นมีการนํา

เทคโนโลยีมาใช้อย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเอเชีย มีการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับ

การศึกษาทางไกลมาหลายปี แต่ระยะหลงัๆนี�  ยอมรับวา่ อุปกรณ์แท็ปเล็ตและโมบายล์เขา้มาเปิดโอกาสในการ

เขา้ถึงให้ง่ายขึ�นโดย Carsten Rosenkranz (ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจของผูใ้ห้บริการการศึกษาผา่น e-Learning)

ไดก้ล่าววา่ จากความนิยมและแพร่หลายของแท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน หลายๆบริษทัในเอเชียเริ�มที�จะวางแผนหา

ช่องทางที�ยืดหยุน่ในการนาํเสนอแบบเรียนและหลกัสูตรการเรียนการสอนไปสู่ผูเ้รียน ดา้น Ian Huckabee (CEO 

บริษทัที�สร้าง แพล็ตฟอร์มอี-เลิร์นนิ�ง ใน North Carolina) ไดส้นบัสนุนวา่ก่อนหนา้นี�บริษทัไม่ไดมี้ลูกคา้ในเอเชีย

เลย แต่เขาก็สังเกตวา่ตลาดโลกกาํลงัเพ่งความสนใจไปที�อุปกรณ์โมบายล์ในอาเซียน และพฒันาเนื�อหาหลกัสูตร
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ให้สอดคลอ้งกบัตลาดทอ้งถิ�น ส่วนทาง Rosenkranz ไดใ้ห้ความเห็นเพิ�มเติมอีกวา่ การศึกษาทางไกลผา่นโมบายล์

เลิร์นนิ�ง นั�นเป็นเสมือนกบัการเรียนแบบพกพา เพียงแค่ใชเ้วลาวา่งในการเขา้ถึงผา่นอุปกรณ์พกพา แต่คงตอ้งดูกนั

ต่อไปถึงเทรนด์ของการใช้อุปกรณ์กบัการศึกษาทางไกล เพราะยงัอยู่ในช่วงเริ�มตน้ บริษทัที�พฒันาแพล็ตฟอร์ม

การเรียนรู้ไดเ้สริมอีกวา่ บริษทัในอาเซียน เริ�มพฒันาระบบการศึกษาทางไกลในหลากหลายช่องทาง ตั�งแต่เมื�อ 3 

ปีที�แลว้ โดยเขาเชื�อวา่ บริษทัในอาเซียนพฒันาหลกัสูตรและวิธีการนําเสนอการศึกษาทางไกล เนื�องจากเหตุผล

ของดา้นงบประมาณที�จาํกดั โดยองค์กรขนาดใหญ่อยา่งเช่น เทลโก ้สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิวเคชั�น ธนาคารอยา่ง 

UOB และ DBS ต่างก็เขา้มาช่วยเหลือธุรกิจ e-learning และยิ�งไปกวา่นั�น หลายๆบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ก็ทาํเช่นนี� เหมือนกนั แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม Rosenkranz ไดใ้ห้ความเห็นวา่ e-learning ยงัคงอยูใ่นช่วงแรกของการ

พฒันาในภูมิภาคนี�  เขาคาดวา่ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ของบริษทักวา่ 500 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

สิงคโปร์ และใชอี้เลิร์นนิ�งในดา้นการศึกษา นอกจากนั�น Qing ยงักล่าวอีกวา่ e-learning กาํลงัเขา้สู่ยุคของสังคม

ออนไลน์มากขึ�น ในขณะที�เทรนด์ mobility เป็นอนาคตของ e-learning หลายๆบริษทัก็มีการนาํเอาซอฟต์แวร์ที�

ทาํงานบนคลาวด์มาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) คือโมเดล

ของการแชร์คอนเทนต์ผ่านการอา้งอิงเนื�อหาโดยใชโ้ซเชียลในการขบัเคลื�อนเพื�อการจดัการและแกปั้ญหา และ

อนาคตต่อไปของ e-learning จะใชร้ะบบการบริหารจดัการเพื�อเชื�อมโยงกบัผูเ้รียน วดัผลการเรียนรู้ และนาํไปสู่

การร่วมกันนําเสนอผ่านเครื�องมือของโซเชียล และ Huckabee ยงับอกอีกว่า การศึกษาทางไกลจะนําโซเชียล

เน็ตเวิร์คที�ไดรั้บความนิยมสูงอยา่ง Facebook และ YouTube มาใชเ้ป็นช่องทางในการนาํเสนอเพื�อการศึกษา ซึ� ง

โซเชียลมีเดียและวีดีโอจะเป็นจุดเริ�มตน้ของการเรียนรู้ในช่วงเริ�มตน้ ส่วนการนาํการศึกษาทางไกลมาช่วยในการ

เรียนในห้องเรียนนั�น ทาํให้การเรียนรู้ไม่เหมือนยุคก่อน โดยสามารถที�จะนําการศึกษาทางไกลไปใช้ในการ

ทบทวนบทเรียนยอ้นหลงัได ้แมว้า่การนั�งในห้องเรียนจะสามารถยกมือถามอาจารยไ์ด ้แต่การเรียนรู้ของแต่ละคน

แตกต่างกนั โดยบางคนสามารถขอคาํอธิบายของอาจารยเ์ฉพาะจุดที�ตนไม่เขา้ใจ โดยไม่ตอ้งกลวัวา่เพื�อนๆในห้อง

จะเสียเวลาเรียนเพราะอาจารยม์วัแต่ตอบคาํถามนกัเรียน โดยเทคโนโลยีที�นาํมาใชก็้คือ กลอ้ง Webcam ที�สามารถ

ทาํไดเ้หมือนกบัการเรียนในหอ้งเรียน กลบัมามองบทบาทของ e-Learningในประเทศไทย ขอ้มูลจาก สมาคมอีเลิร์

นนิ�งแห่งประเทศไทย (2555) พบว่าในปัจจุบนั e-learning เขา้มามีบทบาทต่อการศึกษาในประเทศไทยมากขึ�น

เนื�องจากความจาํเป็นในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ทอ้งถิ�นอยา่งทั�วถึง การเขา้สู่ยุคขอ้มูลข่าวสารและ

เทคโนโลยี หลายองคก์รทั�งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเริ�มนาํ e-learning มาใชใ้นการเรียนการสอนเพื�อพฒันา

ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ทางบริษทัมีนโยบายให้พนกังานเขา้ไปศึกษาขอ้มูลและระบบการทาํงานจาก 

e-learning หลงัจากนั�นจะมีการทดสอบเพื�อประเมินวา่พนักงานแต่ละคนไดเ้ขา้ไปศึกษาตามที�มอบหมายหรือไม่ 

ซึ� งมีผลต่อการประเมินการทาํงานดว้ย สําหรับสถาบันการศึกษาบางแห่งก็ไดมี้การใช้ e-learning เพื�อเสริมการ

เรียนการสอนในแบบปกติผูเ้รียนจะสามารถเขา้ไปเรียนรู้บทเรียนไดใ้นรูปแบบต่างๆ อาทิ เนื�อหาที�เป็นตวัอกัษร 

ภาพเคลื�อนไหว วิดีโอบนัทึกการสอน ฯลฯ  ซึ� งสามารถเปิดเรียนซํ� าไปซํ� ามาไดจ้นกวา่จะเขา้ใจหรือหากยงัมีขอ้

สงสัยจะติดต่อเพื�อคุยกบัอาจารยผ์ูส้อนได้ นอกจากนี� ยงัมีการสั�งงานหรือการบา้นทาง e-mail อีกดว้ย การเรียน

แบบ e-learning เป็นการเพิ�มสีสันให้การเรียนมีความน่าสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาที�ตอ้งการไม่ว่าจะเป็น

เวลาใดหรือเรียนจากสถานที�ใดจะใช้เวลามากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ ขึ� นอยู่กับความต้องการของผูเ้รียน ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบันโยบายปฏิรูปการศึกษาที�ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนตามอธัยาศยั ซึ�งจะเป็นการปูพื�นฐานให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไดใ้นที�สุด 

 

 

 

 

ภาพที� 11  แสดงความนิยมและแพร่หลายในการใชง้านแท็ปเล็ตและ 

                                                     โทรศพัท์มือถือ (จาก kimtechnology.eu, elearningday.com) 

 

5.    ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

 ศรีเชาวน์ วิหคโต (2555) กล่าววา่ มีหลายท่านเริ�มเป็นห่วงว่า การจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบนี�  จะมีคุณภาพหรือไม่ จึงตอ้งเริ�มมาดูรูปแบบ และวิธีการมากขึ�น แต่สิ�งหนึ�งที�ยอมรับ คือ 

การเรียนการสอนคงจะไม่เหมือนกบัเรียนในโรงเรียน ในชั�นเรียน ดงันั�นการศึกษาในลกัษณะนี�  จึงน่าจะเหมาะสม

กบับางเรื�อง บางกลุ่ม และบางสถานที� และประเด็นที�สาํคญัคือ เทคโนโลยีทางด้าน ICT ที�จะนาํมาช่วยในการ

พฒันาสื�อ และวิธีการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด มีอีก

คาํถามหนึ� ง ที�ถามว่า เป็นการศึกษาที�ผูเ้รียนตอ้งลงทุนสูงไปหรือเปล่า เพราะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ ที�สามารถใช้

อินเตอร์เน็ตได้ ชาวบ้านที�ยากจนจะเรียนได้อย่างไร ประเด็นนี�  ก็นํามาสู่การพูดคุยกนัว่า ทาํอย่างไรจะทาํให้

ประชาชนเขา้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ในลกัษณะนี� ได ้ประเด็นแรก ที�ตอ้งคาํนึงถึงคือ การเรียนทางไกลในระบบ e-

learning คงจะไม่เหมาะสมกบัทุกคนแน่ๆ ด้วยเหตุผลดังที�กล่าวมา ประเด็นที�  2 คือทาํอย่างไรที�จะทาํให้ผูที้�

สามารถจะเรียนดว้ยวิธีการอยา่งนี�  มีอุปกรณ์ที�จะใชเ้รียนได ้(คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต) แนวทางหนึ�งคือ หา

คอมพิวเตอร์ไวใ้กล้ๆ ผูเ้รียน ซึ� งศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. ก็ตอ้งมองไปที�ระดบัตาํบล ก็มองไปที� 

ศูนย์การเรียนชุมชน หรือ อบต. จะเป็นไปได้ไหม ประเด็นที�  3 มองไปที� เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตว่า ถ้ามี

คอมพิวเตอร์ แลว้ ทาํอยา่งไรจะให้ใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้และเป็นอินเตอร์เน็ตที�สามารถใชเ้พื�อการเรียนการสอน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซึ�งปัจจุบนั จะตอ้งมองไปที�อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-speed Internet) ที�สามารถนาํเสนอสื�อ 

Multimedia ได ้โดยเฉพาะสื�อประเภท เสียง และ video หรือ โทรทศัน์ ประเดน็ที� 4 รูปแบบการเรียนการสอน ทาํ

อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิผล จะตอ้งมีการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง จากสื�อ มีกิจกรรมการเรียนรู้ การ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ หรือกล่าวตามภาษานกั

การศึกษาคือ ทาํอย่างไรให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามที�กาํหนดในหลกัสูตร ประเด็นที�  5 การจดัทาํ

หลกัสูตรและสื�อจะทาํอยา่งไร โดยเฉพาะสื�อการเรียนรู้ เพราะสื�อต่างๆเหล่านี�จะตอ้งเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
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โดยผูเ้รียน เรียนผ่านหน้าจอ (On Screen Learning) ซึ� งนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั�งหลายที�พฒันา WBI (web 

base Instruction) จะตอ้งพิจารณาอยา่งมาก ประเด็นสุดท้าย มาดูที�แนวโน้มและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาใน

อนาคต ก็จะพิจารณาความเป็นไปได้ จาก 3 เรื�อง คือ 1) ผูเ้รียนมีความพร้อมที�จะใช้วิธีการเรียนในรูปแบบ e-

learning หรือไม่ เพราะส่วนมากเรายงัเคยชินกบัการเรียนการสอนในรูปแบบที�ตอ้งมีครูสอนในชั�นเรียน (แต่คน

ส่วนหนึ� งก็คุน้เคยกับการเรียนเรียนดว้ยตนเองและการเรียนในระบบนี� มากขึ�น) 2) ผูส้อนมีทักษะในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงใด 3) เทคโนโลยีมีความพร้อมที�จะอาํนวยความ

สะดวกในเรื�องนี� เพียงใด ซึ�งในเรื�องนี�จะพบวา่ปัจจุบนักาํลงัพฒันาระบบไร้สายขึ�นมาอยา่งมาก และที�เราจะไดย้ิน

บ่อยขึ�นคือ wimax ซึ� งคิดวา่ในอนาคตอนัใกลนี้�  คิดวา่ wimax จะเขา้มามีบทบาททางการศึกษามากขึ�น เพราะให้

นึกถึงภาพโทรศพัท์มือถือที�อยู่ที�ไหนก็พูดคุยกันได้ ต่อไปคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนก็จะใชอิ้นเตอร์เน็ตได ้สิ�ง

ทั�งหลายที�กล่าวมานี�  เพื�อจะบอกวา่ช่องทางที�เปิดให้สําหรับการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั�น มี

ความเป็นไปไดแ้ละทาํไดง่้ายขึ�นทุกที คาํถามคือเราเตรียมบุคลากรโดยเฉพาะนักการศึกษาและผูจ้ดัการศึกษาให้

พร้อม และเริ�มดาํเนินการในเรื�องนี� เพียงใด เพราะถา้ระบบต่างๆพร้อมแลว้ แต่หลกัสูตรและสื�อตอ้งใชเ้วลาพฒันา

อีก 3 ปี ก็คงเขา้ลกัษณะที�วา่ “กวา่ถั�วจะสุก งาก็ไหม”้ หรือ “มีท่อความรู้ต่อถึงบา้นนักเรียน แต่ไม่มีความรู้ใส่เขา้

ไปในท่อไปใหน้กัเรียน” 

6.    การเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ ผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียน โดยแยกอธิบายดงันี�  

สําหรับ ผู้บริหาร ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้e-learning ผูบ้ริหาร

จะเป็นบุคคลแรกที�จะตอ้งยอมรับการเปลี�ยนแปลงสําหรับการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนเพื�ออนาคต ซึ� ง

ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนักอยูเ่สมอวา่ e-learning จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มที� ดงันั�นผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีมโนคติที�เกี�ยวกบั e-learning  ดงันี�  1) e-learning เป็นการเรียนรู้ที�ทนัสมยัและทนัเวลาซึ� งผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ไดท้นัทีที�ตอ้งการไม่วา่จะในที�ทาํงาน ที�บา้น บนถนน ตลอดเวลา 24 ชม. หรือทุกๆ วนั ทั�งผูบ้ริหาร ครู และ

ผูเ้รียน 2) ช่วยให้ผูเ้รียนประหยดัค่าใชจ่้ายในการเรียน โดยเฉพาะในการเรียนระดบัที�สูงขึ�นซึ� งสามารถเรียนผ่าน 

e-learning ได ้3) มีความยืดหยุน่ คือ ผูเ้รียนสามารถเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ต่างๆ ตามที�ตนเองสนใจ

ไดอ้ยา่งเสรีไดทุ้กที�และทุกเวลา 4) ระบบการเรียนรู้แบบ e-learning ไม่จาํกดัผูเ้รียน ผูเ้รียนจาํนวนมากสามารถ

เรียนรู้ไดใ้นเวลาเดียวกนัตามแต่ที�เขาสนใจ  

สําหรับ ครู การที� e-learning ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในการจดัการศึกษา

มากขึ�นเรื�อยๆ โดยเฉพาะในระบบการสอนที�จะตอ้งประกอบดว้ยการเรียนรู้จากตาํรา การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ

จริง และความรู้ที�มาพร้อมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั�งนี� เพื�อให้ทนัและสอดรับกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีการ

พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  e-learning จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นในสถานศึกษาในทุกระดบั ซึ� งควรจะตอ้งจดัหลกัสูตรและ

การสอนโดยใช ้e-learning เป็นเครื�องมือของครูเพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนด้วยตนเอง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ที� เป็นไปตามพฒันาการของตนเอง ช่วยในการ

ปรับเปลี�ยนบทบาทของผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกและถ่ายทอด มาเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและสํารวจขอ้มูลในลกัษณะ

การเรียนรู้ร่วมกนั ดงันั�นการที�จะทาํใหก้ารเรียนการสอนในรูปแบบของ e-learning ครูจึงตอ้งมีมโนคติเกี�ยวกบั e-
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learning ดงันี�  1) ไม่มีความแตกต่างระหวา่ง e-learning และ learning ครูจึงไม่ควรที�จะกลวั เบื�อ หรือรังเกียจที�จะ

เขา้ไปเรียนรู้ ควรคิดวา่แทที้�จริงแลว้ e-learning เป็นเครื�องมือของการเรียนรู้ที�เพิ�มพูนประสบการณ์ให้กวา้งขวาง

และลึกซึ�งขึ�น 2) e-learning จะสร้างความเชื�อมั�นให้กบัครูในการพฒันารูปแบบกระบวนการสอนให้สามารถทนั

กบัการเปลี�ยนแปลงของโลกไดอ้ยา่งดี ซึ� งจะทาํให้ครูรู้สึกสนุกกบัการใช ้e-learning ในที�สุด 3) ครูไม่จาํเป็นตอ้ง

ใช ้e-learning ในทุกวิชา  และตลอดเวลา 4) ครูตอ้งตระหนกัวา่คุณภาพจะเกิดขึ�นได ้ครูตอ้งเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

เพื�อพฒันาผูเ้รียน e-learning เป็นเพียงวิธีการหนึ�งที�สามารถช่วยครูได ้ 5) e-learning ไม่ใช่สิ�งที�ยุง่ยาก  เพียงแต่

ตอ้งการการฝึกฝนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�น 6) ครูตอ้งผลกัดนัให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงการเรียนรู้แบบ e-Learningไปพร้อมๆ

กนัดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 60 นาที ในสถาบนัการศึกษาและ 5 ชั�วโมงที�บา้นโดยเขา้ไปใน 

Cyberspace ก็เพียงพอสาํหรับการกา้วทนัโลกของครูและผูเ้รียนแลว้ มโนคติของครูเพียง 6 ขอ้นี�  หากผูเ้รียนและ

ครูไดใ้ช้เวลาและประสบการณ์ร่วมกนัแลว้จะรู้วา่ e-learning เป็นเรื�องที�น่าตื�นเตน้และสนุกสนานสําหรับการ

เรียนรู้สู่อนาคตอยา่งแทจ้ริง 

                                                   สาํหรับ ผู้ เรียน e-learning ไดก้ลายเป็นวิธีการเรียนรู้ที�ไดรั้บความนิยมสูงมากและ

ไม่ใช่เป็นเรื�องของการเสียเวลาและความไร้สาระอีกต่อไป ผูเ้รียนมีความจาํเป็นที�จะตอ้งเรียนรู้และปรับมโนคติ

ของผูเ้รียนที�มีต่อ e-learning ดว้ยวา่เป็นสิ�งที�จาํเป็นสําหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที� 21 แลว้ สําหรับมโนคติของ

ผูเ้รียนที�ส่งผลต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้เกี�ยวกบั e-learning นั�น Lyme Schrum ไดเ้สนอไวเ้ป็นผงัภาพที� 12 
 

 
 

ภาพที� 12 มโนคติของผูเ้รียนที�ส่งผลต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

                                                        เกี�ยวกบั e-learning โดย Lyme Schrum 

                                                                       

วิลาวลัย ์ มาคุม้ (ม.ม.ป.) ยงักล่าวเสริมอีกวา่ หากมโนคติของครูที�มีต่อ e-learning 

เป็นไปในทางลบแลว้ จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในภาวะปัจจุบนัที�มีการเปลี�ยนแปลงและพฒันาไปอยา่ง

e –
learning

มีความรู้สีกชอบและ
รู้สึกสนุกที�จะเรียน

แบบใหม่

เขา้ใจและตอ้งรู้สึก
ไม่ยากที�จะเรียนรู้

มีประสบการณ์ที�ดีใน
การใช้เทคโนโลยี

มีเป้าหมายที�ชัดเจน
ในความมุ่งมั�น

สร้างทักษะนิสัยแห่ง
ความท้าทาย ที�จะ

เรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่  

การเขา้ถึงเครื�องมือ

อุทิศเวลาให้กบั
การ online 10-
20 ชม./สัปดาห์
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รวดเร็วเป็นอย่างมาก ผลกระทบเหล่านี� นอกจากจะทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถเท่าทันกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น

แลว้ ยงัส่งผลต่อโอกาสที�ผูเ้รียนควรจะไดเ้รียนรู้ และฉายความสามารถที�ผูเ้รียนจะไดแ้สดงออกอีกดว้ย ซึ� งมีผู ้

ศึกษาพบวา่ สาเหตุที�ครูไม่สนใจ e-learning มีดงันี�คือ 1) e-learning เป็นรูปแบบของการศึกษาในอนาคต ดงันั�นจึง

ไม่มีความจาํเป็นอะไรที�จะตอ้งสนใจหรือเรียนรู้ 2) e-learning เป็นเรื�องของธุรกิจมากกวา่การศึกษา 3) e-learning 

เป็นเรื�องน่าปวดหัวและสร้างปัญหา ไม่มีความจาํเป็นอะไรที�จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีต่างๆในกระบวนการเรียนการ

สอน เพราะยงัมีความรู้อีกมากมายที�ครูไม่จาํเป็นตอ้งเสาะแสวงหาจากการออนไลน์ 4) e-learning เป็นการสอนที�

สร้างปัญหามากกวา่แกปั้ญหา ดงันั�น ครูจึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถสอนไดดี้

อยูแ่ลว้ 5) e-learning ทาํให้สิ�นเปลืองค่าใชจ่้าย และเสียเวลามาก 6) กลวัวา่บทบาทของตนจะลดลงหรือหมดไป 

ผูเ้รียนจะให้ความสําคญักบัคอมพิวเตอร์มากกว่าตนเอง ดังนั�น ครูที�ใส่ใจที�จะเขา้ถึง e-learning นั�น จะตอ้งทาํ

อยา่งไร เพราะการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นวิธีการที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีต่างๆมาก ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็น

สําหรับครูอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ไดที้�จะตอ้งมีความรู้ในดา้นนี�อยูบ่า้ง Allssando Musumeci ซึ� งเป็นที�ปรึกษาและเป็น

ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการวิจยั และเป็นหัวหน้าหน่วยขอ้มูลข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอิตาลี ไดใ้ห้

ทศันะวา่ การที�ครูจะใช ้e-learning ในการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดป้ระสิทธิภาพนั�น ครูจะตอ้งปฏิรูประบบการ

เรียนรู้ของครูเสียก่อน ทั�งนี� เพื�อครูจะไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึ� งจะทาํให้สามารถถ่ายทอด

ให้ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี�  1) ครูตอ้งฝึกทกัษะการใช ้e-learning 2) ติดต่อและนัดหมายโดยผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต 3) จดัโปรแกรมการสอนโดยใชซ้อฟแวร์ประเภทต่างๆ และรู้จกันาํขอ้มูลการสอนของครูอื�นที�เชื�อถือ

ไดโ้ดยดึงจากอินเตอร์เน็ตมาใชร่้วม หรือประกอบการสอน หรือนาํมาประยกุตใ์ช ้4) ติดต่อกบัผูเ้รียนโดยผ่านทาง

ระบบ e-learning หรือระบบ SMS 5) คน้หาขอ้มูลที�เกี�ยวกบัครู และโรงเรียนต่างๆโดยใชค้อมพิวเตอร์ 6) เขา้ใจ

ความสาํคญัและบทบาทของ e-learning 7) ยืมหนังสือจากห้องสมุดต่างๆโดยผ่านระบบออนไลน์ 8) โตต้อบหรือ

แสดงความคิดเห็นต่างๆผา่นระบบออนไลน์ และจากการศึกษาเรื�องความสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอนในรูป

ของ e-learning นั�น Greg Keargly พบว่า จะเกิดผลดีต่อผูเ้รียนหลายประการ คือ ผลการเรียนในวิชาหลกัดีขึ�น 

ผูเ้รียนมีประสบการณ์ทางการเรียนรู้มากขึ�น ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั�นเรียนเพิ�มขึ�น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนมากขึ�น ผูเ้รียนมีความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้และเนื�อหาตลอดจนมีวิธีคิดที�ดีขึ�น ระดบัความสนใจ

ในชั�นเรียนมีเพิ�มขึ�น ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาได้ดีขึ�น และพ่อแม่ ผูป้กครองของผูเ้รียนมีความ

ภาคภูมิใจในความสามารถของผูเ้รียนมากขึ�น นอกจากนี� จากการศึกษาของ Willie Yip ยงัพบวา่การเรียนรู้ใน

รูปแบบของ e-learning ไดช่้วยให้เกิดผลดีต่อผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เพิ�มขึ�น (ภาพที� 13) สําหรับครูนั�น การที�ครูจะมี

ทกัษะ มีความรู้  ความสามารถในการที�จะถ่ายทอดและจดักระบวนการเรียนการโดยมุ่งที�ประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็น

สาํคญั Martin Jame ไดน้าํเสนอโมเดลที�เป็นเงื�อนไขในการสร้างสาํเร็จในการเรียนรู้ในรูปของแบบ e-Learningได้

เป็นอยา่งดี (ภาพที� 14) และในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที�  21 ปัจจยัที�ทาํให้เกิดความแตกต่างที�สําคญั

ยิ�งกว่า  ก็คือระดับความรู้ที�จาํเป็นตอ้งนํามาใช้เป็นส่วนเสริมให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างประสบ

ความสาํเร็จตามตอ้งการ ตอ้งเกิดจากสถาบนัการศึกษาเป็นสาํคญั  ซึ�งหากสถาบนัการศึกษาไม่ปรับเปลี�ยนบทบาท

และวิธีการสอนของครูจากรูปแบบเดิมแลว้ สถาบนัการศึกษาก็จะไม่สามารถเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งศตวรรษที� 

21ได ้การเปลี�ยนแปลงไปสู่การเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งอนาคต จึงเป็นเรื�องที�ทา้ทายและช่วยให้เกิดพลงัในการ

ปรับเปลี�ยนหลกัสูตรการสอนไดอ้ยา่งน่าตื�นเตน้ ผลผลิตที�ตามมาก็คือผูเ้รียนที�มีความสามารถและเท่าทนัต่อการ
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เปลี�ยนแปลงของโลกแห่งอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุข การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในรูปแบบของ e-learning เพื�อ

อนาคต  จึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ  เห็นคุณค่าและใชก้ระบวนการ e-learning ในการสืบคน้ขอ้มูลการ

เรียนรู้ การสื�อสาร การแกปั้ญหา และการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล มีคุณธรรม และมีความสุข

ในการที�ไดเ้รียนรู้เพื�ออนาคต ถึงเวลาแลว้หรือยงัที� e-learning จะเป็นจุดเริ�มตน้ของการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษา

ไทย  ที�ผู ้เรียนสามารถเพิ�มพลังในการเรียนรู้ได้โดยอาศัยเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต้การให้

ความสําคญัและการสนับสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษา

ของชาติ 

 

                                                                                                                      10,000: หน่วย 

สามารถอา้งอิงไดเ้พิ�มมากขึ�น                                                                                                                              3.66 
 

รูปแบบในการเรียนเปลี�ยนไปในทางที�ดีขึ�น                                                          3                                          3.56 
 

สามารถเสนอความคิดเห็นไดม้ากขึ�น และดีขึ�น                                                                                             3.50 
 
 

สามารถแกปั้ญหาในการเรียนไดดี้ขึ�นกวา่เดิม                                                                                       3.42            
 

ทาํให้มีการตอ้งมีการเตรียมตวัในการเรียนมากขึ�น                                                                         3.34 
 

                                                                                        ไม่เห็นด้วย                     เฉยๆ                เห็นด้วย        

 

       ภาพที� 13 ขอ้มูลผลงานการศึกษาของ Willie Yip 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   ภาพที� 14 โมเดลจากการคิดคน้ของ Martin Jame 

 

                                                      

การถ่ายทอดรูปแบบ การเรียนการสอนของ

มีความเข้าใจ

วิสัยทัศน์ 

และเป้าหมายของ

โรงเรียน

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ในการเรียนการสอนของครู 

ผสมผสาน ICT ในกระบวนการเรียนการ

ครูสอนโดยการปฏิบัติจริง 

พัฒนาทักษะด้าน 

ICT ในกลยุทธ์ให้

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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มหาวิทยาลยัรังสิต (2555) กล่าวเสริมอีกวา่ ผูเ้รียนควรเป็นผูว้างแผนจดัตารางเวลา

ของตนเอง โดยจดัสรรเวลาในการเรียนรู้จากเนื�อหาบทเรียน และการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเวลา

ที�กําหนด การศึกษาค้นควา้ข้อมูลเพิ�มจากเนื�อหาวิชาการที�อาจารย์ผู ้สอนจัดเตรียมไวใ้ห้ รวมถึงการติดต่อ

อาจารย ์และผูเ้รียนดว้ยกนั เพื�อสอบถามขอ้คาํถาม และร่วมวิเคราะห์ขอ้มูล และแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปัน

องค์ความรู้ระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัเองผ่านเครื�องมือการติดต่อสื�อสารภายในระบบ เช่น Chat, Web board ฯลฯ

สําหรับการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ควรกระทาํดงันี�  1) มีเครื�องคอมพิวเตอร์ที�เชื�อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตที�มี

ความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 256 K เพื�อการเรียนเนื�อหาบทเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์และ

ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดเ้ป็นอยา่งดี 3) สามารถจดัสรรเวลาให้กบัการเรียนได ้และวิธีการเรียนในระบบการศึกษา

ทางไกลอินเทอร์เน็ตให้ประสบความสําเร็จมีดังนี�  1) วางแผน และให้ความสําคัญกับการที�กําหนด 

2) ทาํกิจกรรมการเรียนที�ผูส้อนจดัให้อยา่งครบถว้น 3) ติดต่อและแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อนร่วมชั�น และ

อาจารยผ์ูส้อนอยา่งสมํ�าเสมอ 4) ทาํการบา้นและแบบทดสอบอยา่งสมํ�าเสมอ 5) ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ�มเติมจาก

ขอ้มูล และสื�อการเรียนที�อาจารยจ์ดัหาหรือแนะนาํใหจ้ากทั�งภายในระบบ และภายนอกระบบ 

 

สรุปแนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยแยกตามประเภทของการ

เรียนรู้ ซึ�งจะเฉพาะเจาะจงลงไปในรายละเอียดแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดงันี�  

1. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพ 

 1.1     คาํนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุน่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการใช้งาน เช่น โต๊ะ เกา้อี�  ควรเป็นแบบที�เบา ไม่เทอะทะ สะดวกต่อการเคลื�อนยา้ยหรือปรับลกัษณะภายใน

ห้องเรียน 

 1.2     คาํนึงความเพียงพอ หมายถึง มีพื�นที� อาคาร ห้องเรียน และวสัดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ อยา่งเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนในโรงเรียน 

2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 

    2.1     การเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือและลดความขดัแยง้ระหวา่ง

นักเรียนด้วยกัน หรือครูกบันักเรียน บรรยากาศการให้ความเคารพซึ� งกนัและกัน บรรยากาศที�มีความอบอุ่น 

บรรยากาศที�มีการควบคุม บรรยากาศการมีส่วนร่วมดา้นการศึกษา ของบิดา-มารดา และชุมชน 

    2.2      นักเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงค์และความคาดหวงัในการ

เรียนอยา่งชดัเจนและชดัแจง้ 

    2.3      การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยึด

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง 

    2.4      สาํหรับการจดัการเรียนการสอนที�คาดวา่น่าจะมาแทนที�รูปแบบเดิม 

คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learningในต่างประเทศมีการใช้งานจริงแล้วโดยเฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีเปิดหลกัสูตรออนไลน์มากที�สุดในโลก ในประเทศไทยเองเริ�มมีการนาํมาใชเ้มื�อประมาณ 5 ปีที�

ผ่านมา แต่คาดว่าจะไดรั้บความนิยมเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ เนื�องวิถีการใชชี้วิตของคนไทยเปลี�ยนไป โดยมีลกัษณะเป็น

สังคมเมืองมากขึ�น เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันั�นจึงควรให้ความสาํคญัและทาํความเขา้ใจกบัมนั 
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  1.4      กรณีศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
             สําหรับกรณีศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูลที�น่าสนใจไว ้3 คน

ดว้ยกนัโดยเฉพาะกรณีสุดท้าย (Pearlman) ซึ� งได้แสดงตวัอย่างการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�งขอ้มูลและ

ภาพถ่าย จาํนวน 5 โรงเรียนดว้ยกนัซึ� งมีทั�งโรงเรียนประเภท High school และ Vocational school หรือ Trade 

school โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

            1.     Miller (2009) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการพฒันาทกัษะในศตวรรษที� �� โดยการใชเ้ครือข่าย

การเรียนส่วนตวัของนักเรียน (developing 21st century skills through the use of  student personal learning 

networks) โดยศึกษาว่าโรงเรียนมธัยมสามารถนําเครื�องมือสื�อสารแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวใ้นสภาพการ

เรียนรู้แบบดั� งเดิมเพื�อสนับสนุนการพฒันาทักษะสําหรับใช้ในศตวรรษที� �� ตัวอย่างเครื�องมือสื�อสารแบบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่  Facebook, Diigo, Google sites, Google docs และ Twitter จากผลการศึกษาพบวา่ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการทําวิจัยอย่างกระตือรือร้น และการใช้เครื� องมือเหล่านี� นับว่าเป็น

ประสบการณ์เชิงบวกของตวัเด็กซึ�งทาํให้พวกเขาตระหนกัถึงประโยชน์จากการใชเ้ครื�องมือทางเครือข่ายสังคมใน

การเรียนมากขึ�น และขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่การใชเ้ครื�องมือเหล่านี�สามารถพฒันาการสื�อสาร การมีส่วนร่วม และ

ทกัษะการใชดิ้จิตอลในศตวรรษที� �� ไดเ้ช่นกนั           

  2.     Hogue (2011) ไดย้กตวัอยา่งห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนในศตวรรษที� �� ใน

บทความเรื�อง การศึกษาวิชาสังคมในศตวรรษที� �� (21st century social studies education) วา่ ครูในโรงเรียนมธัยม

สามารถสั�งงานให้นักเรียนทําวิจัยเรื� องใดเรื� องหนึ� งและให้เด็กนําเสนอผลงานผ่านทาง รูปแบบสื�อผสม 

(multimedia) หรือนักเรียนที�เรียนเรื�องการเมืองได้รับมอบหมายให้สร้างการรณรงค์หาเสียงให้คนไปเลือกตั�ง

ผูส้มคัรประธานาธิบดี นกัเรียนตอ้งมีการคิดนโยบายและสร้างทีมในการหาเสียง เด็กๆใชแ้อปริเคชั�นของเครื�อง

แอปเปิล (Mac-book application) หรือใช้โปรแกรม Pages สําหรับการออกแบบแผ่นพบั และใชโ้ปรแกรม              

I-Movie เพื�อใชท้าํโฆษณาหาเสียง ครูให้เด็กกลุ่มอื�นอ่านแผ่นพบั ดูวีดีโอที�ผลิต และทาํท่าเหมือนมีการเลือกตั�ง

จริง ทั�งนี� ครูผูส้อนสังเกตไดว้่า จากเดิมนักเรียนที�ไม่ค่อยสนใจเรียนกลบัมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน

การทาํโครงการตลอดกิจกรรม  

  3.    Bob Pearlman (����) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มใหม่ๆในการเรียนรู้ (the new learning 

environment) จาํเป็นตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนที�ทาํงานทั�งแบบรายบุคคลและแบบเป็นทีมแบบร่วมมือ มีโรงเรียน 5 

โรงในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ช่วยทาํให้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆ ที�ดีที�สุด แต่ละคนเป็นจุด

เริ�มแรกในการออกแบบและลกัษณะต่างๆ คือ 3.1) Columbus signature academy ตั�งอยูที่�เมือง Columbus มลรัฐ 

Indiana 3.2) New tech high ตั�งอยูที่�เมือง Coppell มลรัฐ Texas 3.3) The  Metropolitan Regional Career and 

Technical center ตั�งอยูที่�เมือง Providence เกาะ Rhode 3.4) High tech high ตั�งอยูที่�เมือง San Diego มลรัฐ 

California 3.5) New line learning academy ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องเมือง Maidstone, มณฑล Kent, สหราช

อาณาจกัร โดยในแต่ละโรงเรียนมีรายละเอียดโดยสังเขป ดงันี�  

3.1     Columbus signature academy 

โปรแกรมการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน Columbus signature academy แห่ง

ใหม่นี�  ไดต้วัแบบมาจากโรงเรียน New tech high ดงันี�คือ 1) การเรียนการสอนแบบที�มีโครงการเป็นฐาน (PBL) 2) 
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การเรียนการสอนแบบทีมความร่วมมือ (collaborative teams) 3) การเรียนการสอนแบบการประเมินตามสภาพ

จริง (authentic assessment) 4) การเรียนการสอนแบบการคาํนวณแบบตวัต่อตวั (one-to-one computing) 

คุณสมบตัิการออกแบบที�มีอตัลกัษณ์ประการแรก คือ ห้องเรียนที�มีขนาดใหญ่เป็น 2 

เท่าจากปกติ กลุ่มนกัเรียนที�มีจาํนวน 2 เท่าจากปกติ (โดยใชค้รู 2 คน) ชั�นเรียนแบบสหวิทยาการซึ�งมีการสอนเป็น

ทีม) ส่วนประการที�สอง คือ ลกัษณะไม่ใช่ห้องเรียน 4 เหลี�ยมขนาดเล็กดงัที�เห็นทั�วไป แต่จะมีลกัษณะดงันี�  ไม่มี

ผนงัห้อง หรือ ผนงัห้องกระจกกั�นห้องเรียนออกจากระเบียงห้องหรือพื�นที�กั�นออกไป หมายความวา่นักเรียนและ

ผูใ้หญ่ที�มาเยี�ยมชมคือเดินไปตามระเบียงอาจจะเห็นสิ�งที�เกิดขึ�นทุกแห่ง สิ�งที�พวกเขาเห็นก็คือ นกัเรียนนั�งทาํงาน

โครงการ โครงการในปัจจุบนัมีโครงการที�รวมบนภูเขาไฟ วีดีทศัน์ เกมอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น สิ�งเหล่านี� ช่วย

จดัทาํวฒันธรรมแบบร่วมมือของโรงเรียน   

 
 

 
 

 

ภาพที� 15  ห้องเรียนสาํหรับการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการแบบบูรณาการ 

                                                   ที�โรงเรียน Columbus signature academy  
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 ภาพที� 16 แผนผงัพื�นห้อง A-3-D ของ Columbus signature academy แสดงถึงห้องอุปกรณ์การเรียนรู้

   แบบบูรณาการ มีขนาด 2 เท่า, หอ้งนาํเสนอ, และบริเวณห้องเอนกประสงค ์เขียนโดยบริษทั

   สถาปนิก CSO) 

 

จากภาพที� 16 ไดแ้สดงการจดัสรรพื�นที�สาํหรับพื�นที�การเรียนรู้ต่างๆ ของ Columbus 

signature academy ในเฟสที� 1 มีดงันี�  1) ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (science lab) จาํนวน 1 ห้อง 2) ห้องสตูดิโอ

เรียนรู้แบบรวม (integrated learning studio) จาํนวน 4 ห้อง 3) ห้องสําหรับนําเสนองานและโครงงาน  

(presentation space) จาํนวน 1 ห้อง 4) ห้องฝ่ายบริหาร (administration) จาํนวน 1 ห้อง 5) ห้องทดลองสื�อแบบ

ดิจิตอล (digital media lab) 6) ห้องพกัครู (teacher workspace) 7) พื�นที�สาํหรับนั�งพกัผอ่นและพูดคุยกนั (breakout 

area) 8) ห้องเก็บโครงงานและอุปกรณ์ต่างๆของนกัเรียน (student storage area) 9) พื�นที�การใชง้านอเนกประสงค ์ 

(multi-purpose area) 
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3.2     โรงเรียน New tech high  

โรงเรียน New tech high ที�เมือง Coppell  มลรัฐ Texas  โรงเรียนมธัยมใหม่ขนาด

เล็กๆ แห่งนี� ก่อตั�งขึ�นในปี ค.ศ. 2008 ใชก้ารเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้แบบมีโครงงาน-และปัญหาเป็นฐาน  

(Project and Problem Based Learning)” ซึ� งถือว่าเป็นกุญแจสู่การเรียนรู้ศตวรรษที� 21 นอกจากนี� ยงัจัด

สภาพแวดล้อมเป็นแบบไร้สาย (wireless) ทั� งบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียน และมีแผนการในการให้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกบันักเรียนทุกคนไวใ้ชที้�โรงเรียนและที�บ้านของตวัเอง ซึ� งจะทาํให้พื�นที�ทุกส่วนภายนอก

อาคารเป็นเสมือน “ห้องเรียน” ทาํให้สามารถขยายพื�นที�การเรียนรู้เพิ�มขึ�น ไม่ใช่จาํกดัอยูแ่ค่เพียงภายในห้องเรียน 

และพื�นที�ต่างๆในโรงเรียนทั�งในและนอกหอ้งเรียนจะมีที�ชาร์จแบตเตอรี�อยา่งเพียงพอ ทั�วทั�งโรงเรียนจะมีการเดิน

สายไฟใหเ้ห็นนอ้ยมาก 

 

 
 

  ภาพที� 17 ทีมโครงการนกัเรียนกาํลงัทาํงานในห้องสมุดแบบเปิดโล่ง 

                ที�โรงเรียน  New tech high เมือง Coppell  

 

      ผูอ้อกแบบ (กลุ่มสถาปนิก SHW) ไดจ้ดัสรรพื�นที�ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

แบ่งพื�นที�ภายในอาคารเรียน ดงันี�  1) พื�นที�สาํหรับกลุ่มขนาดเล็กใชป้ระสานงาน (small-group collaboration zones  

2) ห้องทาํโครงงาน (project rooms) 3) พื�นที�การทาํงานร่วมกนัแบบร่วมมือของผูป้ระสานงาน (facilitator 

collaboration zones) 4) พื�นที�สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบสาระเดี�ยว (single-subject-matter learning 

environments) 5) พื�นที�สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบสาระคู่ (dual-subject-matter learning environments) 6) 

ห้องสมุดแบบสื�อดิจิตอล (digital media library) 7) พื�นที�สําหรับกลุ่มขนาดใหญ่จํานวนหลายๆกลุ่มใช้

ประสานงาน (large multi-group collaboration zones) ดงัภาพที� 18 
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ภาพที� 18 แผนผงัแสดงพื�นที�กิจกรรมที�มีความยืดหยุน่สูง ที�โรงเรียน New tech high เมือง Coppell  

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 



64 

 

 
 

 

   
 

           ภาพที� 19 ทีมโครงงานแบบความร่วมมือกาํลงันั�งทาํงานในห้องสมดุสื�อดิจิตอลที�โรงเรียน New tech high   

                            

 
 

 

ภาพที� 20 การเรียนรู้เริ�มตน้จากการตั�งปัญหาที�เกี�ยวกบัแต่ละหน่วยสาระ 

          การเรียนรู้แลว้จึงสร้างทีมโครงงานเพื�อวางแผนการทาํงาน   

 

 
 

        ภาพที� 21 นักเรียนต้องทาํงาน! ไม่ใช่นั�งฟังครูเฉยๆในลกัษณะเป็นเพียงผูรั้บฝ่ายเดียว ภาพนกัเรียนกาํลงัทาํ            

         โครงงานโดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตใส่ลงในโครงงานดว้ย ขอ้มูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตจะ

          ช่วยนาํทางใหพ้วกเขาทาํโครงงานไดบ้รรลุเป้าหมายหรือตอบคาํถามปัญหาที�ตั�งไวใ้นตอนแรก 
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     ภาพที� 22  นกัเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ คาํถามที�ตั�งไวจ้ากความสงสัยในเรื�องที�อยากรู้ของนกัเรียนจะเป็นกระตุน้

        และช่วยขบัเคลื�อนการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆในชั�นเรียน บางครั� งสิ�งนี�จาํเป็นสาํหรับ

        นกัเรียนทั�งชั�นเรียน...บางครั� งอาจจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนแคเ่พียงบางคน   

 

 
 

ภาพที� 23  นกัเรียนเรียนรู้จากการทดสอบสมมติฐาน ทดลองปฏิบตัิจริง เพื�อ 

          คน้หาคาํตอบดว้ยตนเองโดยมีครูทาํหนา้ที�เพียงใหค้าํแนะนาํ 

 

 
            

ภาพที� 24  ภาพนกัเรียนกาํลงัแยกกนัคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยเครื�องมือที�ทนัสมยั หลงัจากการ 

                                        ปรึกษาหารือเกี�ยวกบัโครงงานของกลุ่มโดยใชห้ลกัความร่วมมือ และพวกเขา 

                                        จะกลบัมารวมกนัอีกครั� งหลงัจากที�แต่ละคนไดข้อ้มูลของตนเองแลว้ 
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ภาพที� 25 นกัเรียนกาํลงัเตรียมตวันาํเสนองานเพื�อแสดงผลของโครงงานของตนเอง 

               

 
 

ภาพที� 26  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลของโครงงานในชั�นเรียน และมีการอภิปรายถึงผล 

    ดงักล่าวจากเพื�อนร่วมชั�น สุดทา้ยผลของโครงงานนั�นจะถูกประเมินผลการนาํ 

    เสนอโดยเพื�อนในชั�นเรียนเอง ผูป้กครอง รวมถึงคนในชุมชนที�เขา้มาร่วมฟังดว้ย 

 

 

 

ภาพที� 27  ทีมโครงงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ขณะทาํงานในห้องเรียนที�มีขนาดใหญ ่

                                           เป็น 2 เท่าเมื�อเทียบกบัโรงเรียนปกติทั�วไป ที�โรงเรียน New tech high  
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ภาพที� 28  ทีมโครงงานแบบความร่วมมือแต่ละกลุ่มขณะกาํลงัทาํงานในหอ้งสมุดแบบสื�อดิจิตอลและ 

                              บริเวณทางเดินนอกห้องเรียนภายในตึก  และภาพที�เห็นแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายขอบเขต 

                              พื�นที�การเรียนรู้ซึ�งไม่จาํกดัเฉพาะเพียงภายในหอ้งเรียนเท่านั�น ที�โรงเรียน New tech high   

 

�.3     โรงเรียน The Metropolitan Regional Career & Technical center (The Met) 

โรงเรียน The Met เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือ Vocational school หรือ Trade school 

ซึ� งมีบริบทคลา้คลึงกบัสถานที�วิจยั (วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ) The Met แห่งแรกก่อตั�งในปี ค.ศ. 1996 ที�เกาะ 

Rhode โดย Dennis Littley และ Ellist Wushor โรงเรียนใชห้ลกัสูตรการเรียนรู้จากความสนใจ/การฝึกปฏิบตัิงานจริง 

(Learning Through Interests/Internships, LTIs) นักเรียนฝึกปฏิบตัิงานและทาํโครงงานของพวกเขากบัพนกังานใน

สถานประกอบการจริงซึ� งมีความเชี�ยวชาญในงานนั�นๆ ทาํหน้าที�เป็นเสมือนพี�เลี� ยงคอยดูแล โดยใชเ้วลา 2 วนัต่อ

สัปดาห์ ส่วนวนัอื�นนอกเหนือจาก 2 วนันั�นก็มาโรงเรียนเพื�อสะทอ้นผลสิ�งที�พวกเขาไดเ้รียนรู้จากการฝึกงานจริง

รวมถึงโครงงานของพวกเขา  หลกัสูตรนี�นักเรียนจะไดพ้ฒันาแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลของตนเองทั�งกบัผูป้กครอง  

ครูหรือครูที�ปรึกษา  และพี�เลี� ยงในสถานประกอบการไปพร้อมๆกัน สถานประกอบการที�ร่วมหลกัสูตรนี� อย่าง

แพร่หลาย เช่น สังคมออดูบอน (Audubon society) พิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ� า New England โรงพยาบาล บริษทั โรงละคร 

บริษทักฎหมาย บริษทัสถาปัตยกรรม บริษัทสื�อประสม และอื�นๆอีก ที� The Met สถานประกอบการจริงที�ร่วม

หลกัสูตร LTI เป็นเสมือนส่วนหนึ�งของโรงเรียน  

 The Met  มีโรงเรียนวิทยาเขตจาํนวน 4 แห่ง ซึ� งแต่ละแห่งมีความคลา้ยคลึงกนัโดยเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 1) แต่ละแห่งมีอาคาร 2 ชั�นจาํนวน 2 หลงั 2) มีการใชสิ้�งอาํนวยความสะดวกร่วมกนัซึ� งตั�งอยู่

ระหวา่งอาคาร คือ โรงฉายหนัง (theater performance center) และศูนยอ์อกกาํลงักาย (fitness center) 3) ในแต่ละ

อาคารนั�น ชั�นที� 1 เป็นห้องนั�งเล่นที� ส่วน ชั�นที� 2 เป็นห้องอาหารและพื�นที�ทาํงานอยา่งไม่เป็นทางการ 4)  ห้องให้

คาํปรึกษา (advisory room) ที�มีความกวา้งใหญ่กวา่เดิม และมีจาํนวนห้องโครงงาน (project room) จาํนวนมากกวา่ใน

อดีต 5) ห้องทาํกิจกรรมสํารอง (second-story commons serves) ใชเ้ป็นห้องอเนกประสงค์ ทาํกิจกรรมต่างๆที�ไม่

เฉพาะเจาะจง เช่น สําหรับรับแขก หรือ ใช้นั�งเล่นพูดคุยกนั นอกจากนี� เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเลือกใชแ้บบทนัสมยั 

และใชง้านไดอ้ยา่งดีเยี�ยม ไม่ใช่เพียงแค่เกา้อี�  หรือโต๊ะทาํงานทั�วๆไป สามารถปรับเปลี�ยนการใชง้านทั�งลกัษณะทาํงาน

แบบรายบุคคล และเป็นกลุ่ม โดยเกา้อี� ที� นั�งสบาย สามารถปรับขึ�นลงได ้(ภาพที� 31) 

     

 

 



68 

 

 
 

 
 

  ภาพที� 29 หอ้งใหค้าํปรึกษาและห้องทาํโครงงาน มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของขนาดห้องในโรงเรียนทั�วๆไป 

 

 
 

ภาพที� 30 ภาพนกัเรียนภายในห้องใหค้าํปรึกษา ที�โรงเรียน The Met 

 

 
 
 

ภาพที� 31  แผนผงัพื�นที�อาคารเรียนของ The Met ที�แสดง ห้องให้คาํปรึกษา หอ้งทดลองโครงงาน  

    ห้องโครงงาน และพื�นที�อเนกประสงคส์าํหรับกิจกรรมทั�วไปที�ไม่เฉพาะเจาะจง 
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�.4     โรงเรียน High tech high      

โรงเรียนตั�งอยูที่�เมือง San Diego  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ซึ� งเริ�ม

เปิดดาํเนินการในปี ค.ศ. 2000 โดยมีจาํนวนนกัเรียนประมาณ 400 คน และมีความหลากหลายในดา้นเชื�อชาติ จากเขต

การศึกษาเมือง San Diego โรงเรียนนาํลกัษณะของวิถีชีวิตและวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในชุมชน มาออกแบบ

โรงเรียนเพื�อให้เกิดความเหมาะสมกบันักเรียนมากที�สุด โรงเรียนมีโรงเรียนวิทยาเขตจาํนวน 9 แห่งในเมือง San 

Diego โรงเรียนของเราประกอบดว้ยชุดของห้องเรียน 4-6 ห้อง โดยแต่ละห้องมีผนังที�เป็นกระจกติดรอบห้อง มีมุม

ต่างๆของห้องเป็นพื�นที�สาํหรับกิจกรรมอเนกประสงค ์ รวมทั�งการสาํหรับนาํเสนองานโครงงานและสิ�งประดิษฐ์ของ

นักเรียน ฯลฯ  ห้องเรียนจะเป็นแบบห้องโถงขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นมุมการเรียนรู้ยอ่ยๆแต่ละมุมโดยไม่ตอ้งใช้

ผนงักั�น” (ภาพที� 32) และมีการนาํเอาเทคโนโลยีแบบไร้สาย (wifi) และเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะจาํนวนมากเขา้

มาอาํนวยความสะดวกให้นกัเรียน  พื�นที�ภายในอาคารเรียนถูกจดัสรรเป็นพื�นที�สาํหรับทาํงานของนกัเรียนในลกัษณะ

กลุ่มยอ่ย มีการจดัอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาที�มีประสิทธิภาพในการใชง้านสูงให้ใช ้สําหรับหัวใจสาํคญัของการ

เรียนรู้ที�โรงเรียนแห่งนี�  คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลกัการซักถามรายละเอียดเพิ�มเติมเป็นพื�นฐานในการ

เรียนรู้ (inquiry-based) การจัดการสอนสาระการเรียนรูที�เป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั (content delivery plus 

independent) การสร้างสิ�งประดิษฐ์สิ�งต่างๆ นวตักรรมใหม่ๆของนักเรียน รวมถึงอาคารเรียนทีถูกออกแบบให้

เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและวตัรธรรมของนกัเรียนในชุมชน 

 

 
 

ภาพที� 32  หอ้งเรียนจะเป็นแบบห้องโถงใหญ่ ซึ�งแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้เล็กๆที� High tech  

    middle, เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cluster area studio surrounded by four 

     flexible classroom at High tech middle, San Diego, California) 

 

                     ที� High tech middle ซึ� งเป็นวิทยาเขตใหม่ล่าสุดของ High tech high ตั�งอยูใ่นเมือง Chula 

Vista มีการจดัในลกัษณะเป็นห้องชุด (ห้องเรียนจาํนวน 4 ห้องลอ้มรอบห้องสตูดิโอสําหรับทาํงานหรือstudio work 

area) ห้องเรียนแต่ละห้องใชผ้นงักั�นแบบที�สามารถยกออกไดจ้ะแยกกนัระหวา่งห้องเรียนหนึ�งไปอีกหอ้งเรียนหนึ�งได ้

เพื�อใหส้ามารถสอนรวมกนัไดโ้ดยลกัษณะการสอนโดยครูแบบเป็นทีมได ้(ครู 2 คน/ทีม) ดงัในภาพที� 28 ซึ� งแสดง

แผนผงัการใชพ้ื�นที�ของโรงเรียน High tech middle แต่ละห้องเรียนจะมีคอมพิวเตอร์ 13 เครื�องให้นกัเรียนไดใ้ช ้และ

นักเรียนอาจนําคอมพิวเตอร์มาใช้เองที�โรงเรียน รูปแบบผังการออกแบบนี� ถูกใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานของการ

ออกแบบอาคารเรียนของโรงเรียนวิทยาเขต High tech high ทั�วประเทศไปแลว้ 
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ภาพที� 33  แผนผงัอาคารที� High tech middle แสดงมีการจดัในลกัษณะเป็นห้องชุด  

                                             (ห้องเรียนจาํนวน 4 ห้องลอ้มรอบห้องสตูดิโอสาํหรับทาํงาน) 

 

�.5     โรงเรียน New line learning academy 

ตั�งอยู่ในแขวง Maidstone, มณฑล Kent ประเทศองักฤษ (มณฑล Kent อยู่ในความ

ปกครองของประเทศองักฤษตั�งอยูท่างตะวนัออกของนครลอนดอน และยงัเป็นเขตปกครองพิเศษทอ้งถิ�นที�มีขนาด

ใหญ่ที�สุดในประเทศองักฤษ, มีจาํนวนโรงเรียนตั�งอยูม่ากกวา่ 60 โรงเรียน) หัวใจของการออกแบบ โรงเรียน New 

line learning academy ก็คือ “ลานการเรียนรู้ learning plaza” ที�มีขนาดใหญ่พอสําหรับนักเรียนจาํนวน 90 หรือ 120 

คน มีเกา้อี�นั�งเรียนแบบแลคเชอร์ (lecture-style) และเกา้อี�แบบโมดูลาร์ (modular) ซึ� งสามารถเคลื�อนยา้ยได้ ถูกใช้

สําหรับการนั�งแบบกลุ่มย่อยหรือแบบกลุ่มใหญ่บนพื�นที�ขนาดใหญ่ที�ใช้ร่วมกัน แต่ละสถานศึกษาจะมีพื�นที�ใน

ลกัษณะ “ลานการเรียนรู้ (learning plaza)” ซึ�งถูกใชร่้วมกนัในแต่ละสถานศึกษาจาํนวน 8 แห่งต่อโรง (ภาพที� 34) ลาน

การเรียนรู้ถูกคิดขึ�นมาเพื�อให้การทํางานร่วมกันระหว่างครูกบันักเรียน เกิดความร่วมมือมีมากขึ�นกว่าการทาํงาน

แบบเดิมๆทั�วไป ซึ�งภายในลานจะตอ้งประกอบไปดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นไอทีสําหรับนักเรียนอยา่งเพียงพอ  

สภาพแวดลอ้มที�มีความยืดหยุน่ในลกัษณะเช่นนี� จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  การทาํกิจกรรม หรือการทาํงาน ทั�งใน

ลกัษณะแบบเดี�ยวเป็นรายบุคคลจนกระทั�งถึงการทาํงานเป็นกลุ่มซึ� งขนาดกลุ่มอาจมีจาํนวนนักเรียนถึงประมาณ 120 

คนได้ สิ�งนี� ถือว่าเป็นแนวคิดการออกแบบของลานการเรียนรู้ที�มีการใช้พื�นที�การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สัญลกัษณ์ รายการห้องต่างๆ 

H มนุษยศ์าสตร์ (humanities) 

M/S คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ (math/science) 

T ห้องพกัครู (teacher 's office) 

E การสาํรวจ (exploratory) 

C ห้องประชุม (conference) 

O สาํนกังาน (office) 

R ตอ้นรับ (reception) 

W ห้องทาํงาน (work room) 

RR ห้องนํ�า (rest room) 



71 

 

 
 

เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เช่น การฉายภาพแบบ 360 องศา พื�นที�ขนาดใหญ่สําหรับแสดงผลงานและสิ�งประดิษฐ์ การใช ้

“เทคนิคแสงไบโอเมตริกซ์ (biometric lighting techniques)” เพื�อควบคุมสภาพอากาศที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา

บนพื�นที�ลานการเรียนรู้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อาํนวยความสะดวกต่างๆที�มีความยืดหยุน่สูง สามารถปรับเปลี�ยนไดใ้ชก้บั

ลกัษณะงานที�มีความหลากหลายได ้ไม่วา่จะเป็นความหลากหลายในดา้นขนาดของกลุ่มผูใ้ช ้หรืองกิจกรรมที�กระทาํ 

 

  

ภาพที� 34  “ลานการเรียนรู้ (learning plaza)” ที� New line learning academy แสดงใหเ้ห็น 

         การใชพ้ื�นที�ที�สามารถจดัปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นสภาพการเรียนรู้แบบรายบุคคล  

          สภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย หรือสภาพการเรียนรู้แบบกลุม่ใหญ่ได ้   

 

ลานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ลานชั�นล่าง 2) ลานชั�นลอย โดยมี

รายละเอียดการใชพ้ื�นที�แต่ละส่วนดงันี�   

1.     ลานชั�นล่าง (ชั�น 1) ประกอบดว้ย 

1.1    พื�นที�ติดผนงักระจกโล่ง (watering hole) ช่วยสนบัสนุนการทาํงานของกลุ่ม

ยอ่ย หรือกลุ่มขนาดเล็ก 

1.2     แคม้ป์ไฟ (campfire) ช่วยสนบัสนุนการทาํงาน กิจกรรม ในชั�นเรียน 

1.3     พื�นที�ใตห้ลงัคาชั�นลอย (cave) ช่วยสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1.4     ห้องนํ� า (toilets)  

1.5     ห้องเก็บของส่วนบุคคล (lockers)  

ที�สาํคญัคือ ทุกๆส่วนในลานการเรียนรู้สามารถมองเห็นกนัและกนัไดท้ั�งหมดทุกคนไม่

วา่ครูดว้ยกนั นกัเรียนดว้ยกนั หรือระหวา่งครูกบันกัเรียน ยกเวน้ส่วนที�เป็นตูเ้ก็บของส่วนบุคคลซึ�งอยูร่วมกบัห้องนํ� า 

(ภาพที� 35) 

2.     ลานชั�นลอย (mezzanine) ประกอบดว้ย 

2.1     พื�นที�กลางแจง้ (outdoor area)   

2.2     พื�นที�ใตห้ลงัคาชั�น 1 (cave) ช่วยสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.3     พื�นที�ติดผนงักระจกโล่ง (watering hole) ช่วยสนบัสนุนการทาํงานของกลุ่ม

ยอ่ย หรือกลุ่มขนาดเล็ก 

ทั�งนี�พื�นที�ชั�นลอยดงักล่าวถูกใชส้าํหรับการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent learning) การ

ทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ย (small-group work) และการเรียนรู้ที�มีโครงการเป็นฐาน (PBL) ดงัในภาพที� 36 
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ภาพที� 35  พื�นที�ชั�นล่างของลานการเรียนรู้ที� New line learning academy  

    เมือง Maidstone ในสหราชอาณาจกัร  

  

 
 

        

ภาพที� 36  ลานชั�นลอยของลานการเรียนรู้ที� New line learning academy  

     เมือง Maidstone ในสหราชอาณาจกัร 

 

นอกจากลานการเรียนรู้ ภายในอาคารของโรงเรียนได้ถูกจัดสรรพื�นที�เพื�อให้สามารถ

รองรับ กิจกรรมการเรียนการสอนที�มีความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมโดยใช้ “หลกัความ

ร่วมมือ (collaboration)” ไม่วา่จะเป็นระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั หรือระหวา่งนกัเรียนกบัครู  
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          จากกรณีศึกษารวมถึงตวัอยา่งการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในโรงเรียนดงักล่าวทั�งหมด

ขา้งตน้ จึงสามารถสรุปประเด็นสาํคญัได ้ดงันี�  

1.     การนาํเครื�องมือสื�อสารแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Diigo, Google sites, 

Twitter ฯลฯ) รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ (I-Movie, Pages ฯลฯ) มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน พบว่า 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการทาํวิจยัอยา่งกระตือรือร้น และสังเกตไดว้า่สามารถเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของ

นักเรียนบางคน หรือบางกลุ่มที�จากเดิมไม่ค่อยสนใจการเรียน กลบัเขา้มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได ้และที�

สาํคญัอยูร่่วมกิจกรรมตั�งแต่ตน้จนจบอีกดว้ย 

2.     หัวใจสําคญัของการเรียนรู้จากตัวอย่างโรงเรียนทั� ง 5 โรงเรียน หากกล่าวถึงด้าน

กายภาพ จะพูดถึงแนวคิดการออกแบบใหม่ที�เอื�อต่อการเรียนรู้และไม่จาํกดัเฉพาะแค่เพียงห้องสี� เหลี�ยมที�เรียกว่า 

“ห้องเรียน” เท่านั�น นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กที�ทุกเวลา ผ่านทางเครื�องอาํนวยความสะดวกสมยัใหม่ที�ทนัสมยั  

(wifi, laptop 1คน/เครื�อง, วีดีโอทศัน์ ฯลฯ)  ส่วนทางดา้นจิตวิทยานั�นจะใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบเดียวกนัทั�ง 

5 โรงเรียน คือ “การเรียนรู้แบบมีโครงงานและปัญหาเป็นฐาน (Project and Problem Based Learning)” ซึ� งถือไดว้า่

เป็นกุญแจสู่การเรียนรู้ศตวรรษที� 21 
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2.  แนวคิดเพื�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
                วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะสําคญัของปรัชญาหรือวิธีคิดของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์

(critical social theory) หรือปฏิบัตินิยม (pragmatism) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of postmodernism) 

ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบั 10 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที�ผูเ้ขียนกล่าวถึงมาแลว้ขา้งตน้ 

ดงันี�  1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะที�หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี�ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทาํเพื�อบรรลุผล 5) รับฟัง

ขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศกัยภาพ ความเชี�ยวชาญ และ

การเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทาํ ทั� งสําเร็จและไม่สําเร็จ เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุกคน เช่น การเปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ 

การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายสิ�งที�ปฏิบตัิ การเปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพฒันา

ตนเองจากการร่วมในการวจิยั เป็นตน้ 10) นาํไปสู่การปฏิบตัิหรือการพฒันาที�ย ั�งยืน  

อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบั 10 จรรยาบรรณอีกดว้ย ดงันี�  1) ผูว้ิจยัตอ้งรับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วม

วิจยัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ 3) ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ที�คาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจยัมี

ส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที�สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และขอ้เสนอแนะได้รับการ

เห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสงัเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื�อจุดมุ่งหมายอื�นตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการ

ดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผูอื้�นให้ขอ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ ์

งานเขียนหรือทศันะของคนอื�นโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผูว้ิจัยตอ้งแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรกรวมทั�งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อ

การทาํงานแต่ผูที้�ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้ง

กบั 10 บทบาทของผูว้ิจยั ดงันี�  1) เป็นครู 2) เป็นผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งที�ดี 4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็น

นักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังคม 8) เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวก 

จากรูปแบบการทํางานแบบบนลงล่างสู่แบบล่างขึ�นบน ผูถู้กวิจัยได้เปลี�ยนบทบาทจากผูถู้กกระทาํเป็น

ผูก้ระทาํหรือผูร่้วมกระทาํ หรือเปลี�ยนวิธีการวิจยัจากพวกเขาเป็นการวิจยัโดยพวกเขา โดยผูถู้กวิจยัจะมีส่วนร่วมใน

การวิจัยทุกขั�นตอน เป็นทั� งผู ้ตดัสินใจ ผูป้ฏิบัติและผู ้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั� น นอกจากนั� นการวิจัยก็ไม่ได้มี

จุดมุ่งหมายเพียงเพื�อทาํความเขา้ใจ หรือเพื�อความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆที�เป็นอยูเ่ท่านั�น แต่จะตอ้งมีการปฏิบตัิเพื�อ

ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�พึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ย ั�งยืนอนัเนื�องจาก

ความมีพนัธะผูกพนัในสิ�งที�ทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั�นตอน  หากจะนาํเสนอ “แนวคิดและแนวปฏิบตัิเพื�อ

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” ขึ�นมา (ในที�นี�สมมุติวา่มี 2 วงจร) ในขั�นตอนแรก ผูเ้ขียนเห็นว่า ผูว้ิจยัควร

นาํเอาความคิดการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมชี�แจงต่อผูร่้วมวิจยั ตามจรรยาบรรณที�ระบุวา่ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้

ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรก รวมทั�งผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยั

ตั�งแต่เริ�มแรก ร่วมทั�งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ให้กบัผูร่้วมวิจยัทราบขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงหลกัการที�กล่าว

เอาไวว้า่ “ผูร่้วมวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูที้�ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคล” จากนั�นจึงดาํเนินการตามขั�นตอนต่างๆดงัแสดงเป็นแนวคิดของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ดงั

ในภาพที� 37 
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หมายเหตุ; ในที�นี�สมมุติเป็นสองวงจร หากเพิ�มวงจรการวิจัยอีก กเ็ริ� มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที�สอง 

 

ภาพที� 37 แนวคิดของการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม จากผลการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ 

                                 

คํานึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 

 

1. ในบริบทเฉพาะ 

2. ทกัษะที�หลากหลาย 

3. มุ่งการเปลี�ยนแปลง 

4. มุ่งการกระทาํเพื�อบรรลุผล 

5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยั 

6. วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมิน

ตนเอง 

7. เรียนรู้จากการกระทาํ ทั�งที�

สาํเร็จและไม่สาํเร็จ เกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั

อยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ

เชี�ยวชาญและการเป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุก

คน เช่น  

- การเปลี�ยนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบติั  

- การเปลี�ยนแปลงใน

คาํอธิบายถึงสิ�งที�ปฏิบติั  

- การเปลี�ยนแปลงใน

ความสัมพนัธ์ทางสังคมและ

รูปแบบองคก์าร  

- การพฒันาตนเองจากการ

ร่วมในการวิจยั  

10. นาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน 

 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของผู้วิจัย 

 

1. รับผิดชอบต่อการรักษาความลบั 

2. ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ  ได้

อยา่งเสมอภาคกนั 

3. ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ที�

คาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วม 

4. ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออก 

แบบกระบวนการวิจยัมากที�สุด 

5. มีการปรึกษาหารือ  ขอ้เสนอแนะ

ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ

เอกสารเพื�อจุดมุ่งหมายอื�นตอ้ง

ไดรั้บการอนุญาตก่อน 

7. ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏ

ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผูอื้�นให้

ขอ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ� งานเขียนหรือ

ทศันะของคนอื�นโดยขาดการ

เจรจาก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 

9. ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่

เริ�มแรกรวมทั�งขอ้เสนอแนะและ

ผลประโยชน์ 

10. ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อ

การทาํงานแต่ผูท้ี�ไม่ประสงคม์ี

ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับ

และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

 

ปรับปรุงแผนร่วม                ปฏิบติัร่วม 

     สะทอ้นผลร่วม                   สังเกตผลร่วม 

 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 

เป็นครู  เป็นผูน้าํ  เป็นผูฟั้งที�ดี  เป็นนกัวางแผน  เป็นนกัออกแบบ เป็นนกัวิเคราะห์  เป็นนกัสังเคราะห ์

เป็นผูส้ังเกตการณ์ เป็นนกัรายงานผล  เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

จุดเริ�มต้น 

นาํกรอบความคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมนาํเสนอสู่การพิจารณาร่วมกนักบัผูร่้วม

วิจยั ตามจรรยาบรรณที�ระบุว่าผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้

ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่

เริ�มแรก รวมทั�งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์

ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ 

 

วางแผนร่วม                    ปฏิบติัร่วม 

  สะทอ้นผลร่วม                 สังเกตผลร่วม 

 

ผลการวิจัย 

บรรยาย ถึงปรากฏการณ์ ผลการเปลี�ยนแปลง 

ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 
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จากแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ ขา้งตน้ หากนาํเอาแนวคิดบางประการจากสาระต่างๆ ที�นาํมากล่าวถึงจาก

แนวคิดในภาพ 37 ทั� งข้อคาํนึงถึงกระบวนทัศน์ที�เป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ตามปรัชญาหรือวิธีคิดของ

ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ(์critical social theory)และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม(theories of postmodernism) ขอ้คาํนึงถึง

หลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน

ร่วม แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน มาประยุกต์ใชแ้ละ

กาํหนดเป็นขั�นตอนและแนวปฏิบตัิเกี�ยวกบัการดาํเนินการวิจยั เพื�อให้เกิดความกระจ่างและมองเห็นไดใ้นเชิงรูปธรรม

มากขึ�น ก็จะไดข้ั�นตอนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั�นตอน (กรณีสมมุติวา่มี � วงจร หากมีมากกวา่ � 

วงจร ก็เริ�มตน้วงจรใหม่เหมือนกบัวงจรที� � ไปจนสิ�นสุด) ซึ�งผูเ้ขียนขอให้ขอ้เสนอแนวปฏิบตัิในแต่ละขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ (preparation) จากการแบ่งรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการของ Calhoun  (���� 

อา้งถึงใน สุวิมล วอ่งวาณิช ����) วา่มี � รูปแบบ คือ แบบครูทาํคนเดียว (individual) แบบร่วมมือ (collaborative) และ

แบบทั�งโรงเรียน (school-wide) หรือจากผลการสังเคราะห์ของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (���� อา้งถึงใน สุวิมล วอ่งวาณิช 

����) ไดแ้บ่งออกเป็น � รูปแบบ คือ ในระดบัชั�นเรียน (classroom) แบบรวมพลงั (collaborative) ระดบัโรงเรียน 

(school-wide) และแบบอิงชุมชน (community-based) แต่เนื�องจาก หนังสือเล่มนี� เขียนขึ�นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการ

วิจยัทางการบริหารการศึกษา ดงันั�นจะกล่าวถึง การวิจยัในระดบัโรงเรียน ซึ� งการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที�

ทาํระดับโรงเรียน ผูว้ิจ ัยควรกาํหนดเกณฑ์เพื�อคดัเลือกโรงเรียนที�จะดาํเนินการวิจัยก่อนโดยเน้นถึงความมีปัญหาที�

จะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาอยู่ในระดับสูง มีหลกัฐานหรือขอ้มูลเชิงประจักษ์ยืนยนัหรืออา้งอิง (นิยามของปัญหา คือ 

ช่องวา่งระหวา่งสิ�งที�เป็นจริงกบัสิ�งที�คาดหวงั  ยิ�งช่องวา่งมีมาก ระดับความรุนแรงของปัญหาก็มีมาก) จากนั�นจึงลง

พื�นที�เพื�อสร้างความคุน้เคย สร้างความรู้สึกเป็นแบบเพื�อนร่วมงาน ความเป็นผูร่้วมการวิจยั ให้เกิดขึ�นก่อน และแสดง

บทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก” ให้เกิดขึ�นดว้ย รวมทั�งบทบาทอื�นๆ ตามที�กาํหนดไว ้

10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ให้เสียหลกัความมีสถานะที�เท่าเทียมกนั ในทุกระยะ

ของการวิจยั ควรหลีกเลี�ยงรูปแบบการทาํงานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรกาํหนดตาํแหน่งหรือ

สถานะใดๆ ที�จะทาํให้เกิดการแบ่งชั�นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นั�งประชุมสนทนากบัแบบโต๊ะ

กลม (round table) ดงัแนวคิดหนึ�งของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที�นาํมากล่าวถึงขา้งตน้ ที�กล่าววา่  

 

...ผู้ วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจําเป็นที�จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ�งของชุมชนที�ตนเอง

ทาํงานด้วยอย่างเตม็ที�เพื�อทาํความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ�งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับ

กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจน

ปัญหาต่างๆของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่างๆที�จะเกี�ยวพันโดยตรงกับงานที�จะต้องทาํให้กับชุมชน

นั�น... 
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ในขั�นตอนการเตรียมการนี�  ผูว้ิจยัควรจะตอ้งมีการเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบั

ระเบียบวิธีวิจยัที�ใชแ้ละเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ที�จะทาํให้การดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�นดงันี�  เช่น 

1. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามหลกัการที�กล่าวถึงขา้งตน้ คือ “ผูว้ิจ ัยตอ้งแสดงให้

ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรก รวมทั�งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ”   

2. แนวคิดเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบตัิการ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการนาํแผนสู่การ

ปฏิบตัิ เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบตัิงาน เทคนิคการสะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 

เทคนิคการถอดบทเรียน และอื�นๆ เป็นตน้  

นอกจากนั�น ควรมีการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ�นกบัผูร่้วมวิจยัหรือผูเ้กี�ยวขอ้งในความสาํคญัของ “การ

วจิยั” กบั “การปฏิบตัิ” และของ “นกัวิจยั” กบั “นกัปฏิบตัิ” วา่เป็นของคู่กนั ไปดว้ยกนัได ้ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื�อกูล

กนัเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที�ดีต่อทั�งตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ ไม่ไดเ้ป็นเสมือนรางรถไฟที�

ไม่มีวนับรรจบกนั และท้ายสุดควรเป็นการร่วมกนักาํหนดบทบาท หน้าที� กติกา  ข้อตกลง แนวปฏิบัติ ตลอดจน

ปฏิทินหรือแผนการดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที�คาดว่าจะใช้ในทุกขั�นตอนการวิจัย และอื�นๆ ในการ

ดาํเนินงานตั�งแต่เริ�มตน้ของขั�นตอนการเตรียมการนี�  ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจยัควรกาํหนดให้มีการสังเกตผล (observing) 

เป็นกิจกรรมควบคู่ขนาน (parallel) กบัทุกกิจกรรมไปด้วย เพื�อบนัทึกผลการดาํเนินงานไปเป็นระยะๆ โดยอาจใช้

เทคนิควิธีและเครื�องมือต่างๆ ดงัต่อไปนี�อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม

ความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื�องบนัทึกเสียง  เครื�องบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิ�งของ เป็น

ตน้ โดยประเด็นในการสังเกตและบนัทึกอาจเป็นเรื�องการเปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ การเปลี�ยนแปลงใน

คาํอธิบายหรือนิยามของสิ�งที�ปฏิบตัิ การเปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูร่้วมวิจยัและผูเ้กี�ยวขอ้งและ

รูปแบบองคก์าร การเรียนรู้หรือการพฒันาตนเองจากการร่วมในการวจิยั ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น และอื�นๆ  

ขั�นตอนที� 2 การวางแผน (planning) ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพของงานที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง เพื�อ

ระบุ “สภาพที� เคยเป็นมา” “สภาพปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” “สภาพที�คาดหวงัจากการแก้ปัญหา”  “ทางเลือกที�

หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหา”  

ผูว้ิจัยควรจะตอ้งคาํนึงถึง “การดึงศักยภาพของผูร่้วมวิจัยออกมาอย่างเต็มที�ก่อน” โดยปล่อยให้ผูร่้วมวิจัย

ร่วมกนัวิเคราะห์และกาํหนดประเด็นต่างๆดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที�มีอยู่เดิมของพวกเขา จากนั�น

ผูว้ิจยัจึงจะนาํเอาสิ�งที�ศึกษาไวเ้ป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัการพฒันางานนั�นๆ (ที�นาํเสนอไวใ้นบทที� 2) มาเสริม

หรือนาํเขา้สู่วงสนทนากบัพวกเขาไดรั้บรู้และพิจารณาร่วมกนั ซึ� งอาจมีผลให้พวกเขานาํเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที�ผูว้ิจยั

นาํเขา้ไปเสริมนั�นไปปรับแกห้รือบูรณาการเขา้กบัสิ�งที�พวกเขาร่วมกนัคิดและกาํหนดขึ�นจากประสบการณ์และทุน

ความรู้เดิม ทั�งนี� เป็นไปตามหลกัการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แลว้

เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด “Let them first, then researcher” และตามหลกัการที�วา่  
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ตระหนักในศักยภาพ ความเชี�ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความ

เชื�อของกาญจนา แก้วเทพ (2532) ที�กล่าวว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั�น เชื�อว่าในวัฒนธรรม

ชุมชนนั�น ไม่ว่างเปล่า ในนั�นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที�จะ

แก้ปัญหาชุมชน 

 

…ให้โอกาสแก่ชุมชนที�จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั�นด้วยตนเองอย่างเตม็ที�  จากนั�นนักพัฒนาก็

เสนอเทคโนโลยีอื�นๆที�อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน

ระยะแรกๆให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั�นแบบนี�เท่านั�นที�จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ

ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื�นๆ

ให้มากกว่านั�น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ�มเติม ซึ�งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่ เป็นระยะๆ เมื�อ

เสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที�แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที�เห็นว่า

เหมาะสมกับตนเองมากที�สุดมาชุดหนึ�ง… 

 

หากพิจารณาจากหลกัการดังกล่าว ในขั�นตอนการวางแผน (Planning) นี�  ควรประกอบด้วยขั�นตอนการ

ทาํงาน � ขั�นตอน คือ 

1) ขั�นตอนการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาให้เต็มที� อาจใชเ้วลา �-� วนั ให้พวกเขาไดร่้วมกนัระดม

สมองคิดอย่างเต็มที�โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พื�นฐานที�เขามีและเคยทาํกนัมา  เพื�อกาํหนด “สภาพที�เคย

เป็นมา” “สภาพปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” “สภาพที�คาดหวงัจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการ

แกปั้ญหา” “การเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบตัิการแกปั้ญหา” ในเรื�องที�ทาํวิจยั  เพื�อจดัทาํเป็นแผนปฏิบตัิการ (action plan) 

ที�ประกอบดว้ยโครงการจาํนวนหนึ�งที�พวกเขาคิดวา่จะร่วมกนันาํไปปฏิบตัิ และอาจใหแ้ต่ละรายจดัทาํแผนพฒันาส่วน

บุคคล (individual development plan: IDP) ดว้ย ก็จะทาํให้การแกปั้ญหามีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น เพราะโครงการจาํนวน

หนึ�งนั�นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ�งที�ควรทาํเพื�อการแกปั้ญหาในรายละเอียดบางกรณีได ้และบางโครงการก็จาํเป็นตอ้งมี

แผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพื�อการนาํไปปฏิบตัิดว้ย   

2)  ขั�นตอนการพฒันาความรู้เชิงทฤษฎีให้แก่ผู ้ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา �-� วนั เพื�อผูว้ิจัยนําเอาความรู้

ภาคทฤษฎีที�ศึกษาไวใ้นบทที� � ไปถ่ายทอดให้ผูร่้วมวิจยัไดท้ราบถึงแนวทางการแกปั้ญหาหรือการพฒันาในเรื�องที�ทาํ

วิจยั ถือเป็นองคค์วามรู้ใหม่สําหรับผูร่้วมวิจยั นอกจากนั�น อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ�มเติม การให้ศึกษาคน้ควา้

เพิ�มเติม ตลอดจนการนาํไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที�เป็นตน้แบบ เพื�อให้เกิดวิสัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจแนวทา

การแกปั้ญหาหรือการพฒันาในเรื�องที�ทาํวิจยัอยา่งหลากหลาย  

3) ขั�นตอนการบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบตัิและภาคทฤษฎี)  

โดยจดักิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีที�ไดรั้บ (ในขั�นตอน �) เขา้กบัสิ�งที�พวกเขาร่วมกนัคิดและกาํหนด

เป็นแผนปฏิบัติการและแผนพฒันาส่วนบุคคล (ในขั�นตอน �) อาจใช้เวลา �-� วนั ซึ� งผลจากการบูรณาการอาจเป็น

อย่างใดอย่างหนึ� งดังนี�  �) ยืนยนัเอาตามสิ�งที�พวกเขากาํหนดในขั�นตอน � หรือ �) เปลี�ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตาม

แนวทางทฤษฎีที�ผูว้ิจยันาํไปถ่ายทอดให้ หรือ �) บูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งสิ�งที�พวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ที�

พวกเขาไดรั้บ เพื�อกาํหนดเป็นแผนปฏิบตัิการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ขึ�นมา 
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สําหรับ แผนปฏิบัติการ (action plan) และ แผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) มี

องค์ประกอบอะไรบา้ง ขึ�นกบัผูว้ิจ ัยและร่วมวิจยัจะร่วมกนักาํหนด แต่อยา่งน้อยควรประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายและ

วิธีการ (ends and means) ในการพฒันาหรือการเปลี�ยนแปลงนั�นวา่จะทาํเพื�ออะไร (what) และจะทาํอยา่งไร (how)  

ทั�งนี� แผนปฏิบตัิการและแผนพฒันาส่วนบุคคล  ที�ได้จากหลกัการมีส่วนร่วมนี� ตามแนวคิดเรื�องการพฒันาองค์การ 

(organizational development) ถือเป็นตวัสอด แทรกหลกั (main intervention) ที�ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัยจะร่วมกนัจดั

กระทาํ (manipulate) เพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง  เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ดว้ย (จุดมุ่งหมายของการวิจยัเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมตอ้งการทราบการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการกระทาํดว้ย ไม่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ

เรื�องการเปลี�ยนแปลงวา่สาํเร็จหรือไม่สาํเร็จเท่านั�น)  

 ผลจากการที�ปล่อยให้ผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื�อกําหนดประเด็นต่างๆดังกล่าวข้างต้นจาก

ประสบการณ์และทุนความรู้ที�มีอยูเ่ดิมก่อน แลว้ผูว้ิจยันาํเอาหลกัการและแนวคิดเชิงทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปเสริมกบั

พวกเขาในภายหลงันั�น จะทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึง “การเรียนรู้และความรู้ใหม่” ที�เกิดขึ�นดว้ย โดยการสังเกตผล การ

บนัทึก และการนาํไปสะท้อนผลร่วมกนัในภายหลงัถึงสิ�งที�พวกเขาร่วมกนัคิดและร่วมกนักาํหนดแต่แรกนั�นว่าเป็น

อยา่งไร เมื�อรับรู้ถึงหลกัการและแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูว้ิจยัเพิ�มขึ�นแลว้พวกเขาคิดกนัอย่างไร มีการปรับปรุงแกไ้ข

หรือบูรณาการกนัอยา่งไร มีผลทาํให้ไดแ้ผนปฏิบตัิการและแผนพฒันาส่วนบุคคล ชุดใหม่เป็นอย่างไร เหมือนหรือ

แตกต่างจากที�กาํหนดไดใ้นตอนเริ�มแรก อะไรบา้ง ทาํไมถึงเป็นเช่นนั�น  

ในการวิจัย นอกจากจะถือว่าแผนปฏิบัติการ (action plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (individual 

development plan) เป็นตวัสอดแทรกหลกัเพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่แลว้ ผูว้ิจ ัย

สามารถนาํเสนอหลกัการใดหลกัการหนึ�งหรือหลายหลกัการ เป็นตวัสอดแทรกเสริม (additional intervention) หรือ

เป็นเงื�อนไขสอดแทรก (intervening condition) เพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง  เกิดการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ร่วมอีก

ดว้ยก็ได ้เช่น การนาํเอาหลกัการบูรณาการ (integrated approach) เป็นตวัสอดแทรกเสริมเพื�อพฒันางานวิชาการ ใน

งานวิจัยของศิริกุล นามศิริ (����) หรือการนําเอาหลกัองค์รวม (holistic approach) เป็นตัวสอดแทรกเสริมเพื�อ

พฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในงานวิจยัของชยานนท์ มนเพียรจนัทร์ (����) เป็นตน้  

การกาํหนดให้มี “หลกัการใดหลกัการหนึ�งหรือหลายหลกัการ” เป็นตวัสอดแทรกเสริม นั�น มีจุดมุ่งหมาย

เพื�อใหเ้ป็นกรอบหรือทิศทางของการทาํงานระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพิ�มขึ�น นอกเหนือจากหลกัการ “มีส่วนร่วม”  

(ตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) และเพื�อเพิ�มคุณค่าความหลากหลายให้กบังานวิจัย เพราะ

เพียงลาํพงัแผนปฏิบัติการและแผนพฒันาส่วนบุคคล ที�จะได้จากการวางแผนร่วมที�ถือเป็นตวัสอดแทรกหลกัที�จะ

ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนั�น อาจทําให้องค์ความรู้ “ที�จะใช้ และ ที�จะได”้ จากการวิจัยไม่หลากหลาย  โดยเมื�อ

กาํหนดหลกัการใดหลกัการหนึ�ง (หรือหลายหลกัการ) เป็นตวัสอดแทรกเสริม ผลที�จะเกิดขึ�นตามมาคือ 

1. ในส่วนของการศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งในบทที� 2 ผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาทบทวนแนวคิดเชิงทฤษฎีของ

หลกัการนั�นนาํเสนอไวด้ว้ยเป็นหัวขอ้หลกัหัวขอ้หนึ�ง เพื�อให้ผูว้ิจยัเกิดความรอบรู้และเกิดความไวเชิงทฤษฎีเพื�อนาํไป

เสริมหรือนาํเขา้สู่วงสนทนากบัผูร่้วมวิจยั อยา่งนอ้ย � หลกัการ  
 

 

 

 



80 

 

 
 

2. ในส่วนของการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัจะปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัระดมสมองกาํหนดแนวคิดและแนว

ปฏิบตัิเกี�ยวกบัหลกัการนั�นจากประสบการณ์และทุนความรู้ที�มีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อนวา่เป็นอยา่งไร แลว้ผูว้ิจยัจึงจะ

นาํเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีของหลกัการนั�นที�ศึกษาไวใ้นบทที� � ไปเสนอเพิ�มเติม เพื�อให้เกิดการบูรณาการกนัระหว่าง

หลกัการตามแนวคิดของผูร่้วมวิจยักบัหลกัการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีที�ผูว้ิจยันาํเขา้ไปเสนอ (การบรรจบกันของสาย

ธารสองสายที�จะกล่าวถึงต่อไป) อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อสรุปเป็น “การเรียนรู้และความรู้ใหม่” ที�

เกิดขึ�นจากการวิจัยด้วยว่า หลักการที�ผูร่้วมวิจัยคิดเริ�มแรกนั�นมีลกัษณะเป็นอย่างไร ผลที�ไดจ้ากการอภิปรายร่วม

ระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัหลงัจากที�ผูว้ิจยันาํเอาหลกัการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีไปเสนอเพิ�มเติมมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

เหมือนหรือแตกต่างจากหลกัการตามแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม่ อยา่งไร และทาํไม 

การนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ทั�งในกรณีที�เป็นตวัสอดแทรกหลกั และกรณีที�เป็นตวัสอดแทรกเสริมหรือ

เงื�อนไขสอดแทรก  กระทาํในฐานะผูว้ิจยัเป็นเสมือนตวัแทนของผูรู้้ในดา้นทฤษฎี ตามที�ไดศึ้กษาไวใ้นบทที� 2 ทั�งนี�

เพราะทฤษฎีมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยชี�นําการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ�น ช่วยให้

ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิดใหม่ (Stoner & Freeman, 1992) ช่วยกาํหนดกรอบ

ของปรากฏการณ์ที�มีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจาํแนกแยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ�งใหม่ๆช่วยทาํนายปรากฏการณ์ 

(Lunenburg & Ornstein, 2000) เป็นตน้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาตามหลกัการจดัการความรู้ (knowledge management) ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนที�มี

ความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที�ชดัแจง้ (explicit knowledge) ในขณะที�ผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนที�มี

ความรู้จากประสบการณ์ที�สะสมมา เป็นความรู้ส่วนตวัหรือความรู้ที�ฝังตวั (tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบั

ระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีกบัความรู้เฉพาะตวัหรือความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ� งคือ การผสมผสานกนั

ระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิ  เป็นสายธารสองสายที�มาบรรจบกนั  คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที�ไดจ้าก

นกัวิจยักบัสายธารเชิงประสบการณ์ที�มาจากสิ�งที�สะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวิจยัในพื�นที� ตามความเชื�อของทฤษฎีสังคม

เชิงวิพากษ์ที�กล่าวถึงกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวิภาษวิธี (dialectical method) วา่ “โดยวิธีการเช่นนี�เป็นวิธีการที�

ให้นักวิจัย 2 กลุ่ม ศึกษาในสิ�งเดียวกัน จากนั�นจึงให้ทั�งสองวิจารณ์ซึ�งกันและกัน วิธีการนี�จะทาํ ให้ทั�งสองกลุ่มได้

มองเห็นตาํแหน่งแห่งที�ในเชิงญาณวิทยา (epistemological position) ของตน”  

 
 

 

             อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิพบวา่ ผูว้ิจยัให้ความสนใจไปที�ตวัสอดแทรกเสริมมากกวา่ตวัสอดแทรก

หลัก หรือผูว้ิจัยมีความสับสนในปฎิบัติการวิจัย เนื�องจากหลักการของตัวสอดแทรกเสริมที�กาํหนดไม่

แตกต่างจากหลกัการมีส่วนร่วม ในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ดงันั�น เพื�อให้ผูว้ิจยัให้ความสนใจ

ไปที�แผนปฏิบัติการ (Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) ซึ� งเป็นตวั

สอดแทรกหลกัและเพื�อไม่ให้มีความสบัสนในปฏิบตัิการวจิยั ผูว้ิจยัอาจไม่กาํหนดตวัสอดแทรกเสริมดว้ย 
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แนวคิดจากกระบวนการสร้างความรู้แบบวิภาษวิธี (dialectical method) หรืออุปมาอปุมยัการผสมผสานกนั

ระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิที�เป็นธารสองสายที�มาบรรจบกนัดงักล่าว มีขอ้ที�ผูว้ิจยัควรคาํนึง 3 ประการ คือ  

การสร้างความรู้แบบวภิาษวธิี (dialectical method) คืออะไร และอย่างไร 
 

การสร้างความรู้แบบวิภาษวิธี (dialectical method) เป็นวิธีการหนึ�งในการสร้างความรู้ใหม่ซึ� งมี 4 วิธี 

คือ 1) วิธียึดหลกัที�มีอยูเ่ดิม (dogmatic method) เป็นวิธีเก่าแก่ที�สุดและเป็นการยึดถือกนัตามประเพณี เคยถูก

สอนมาอยา่งไร หลกัฐานหรือทฤษฎีเดิมวางเอาไวอ้ย่างไร ก็ถ่ายทอด และอธิบายตามๆกนัไปอยา่งนั�น ถือ

เป็นกลุ่มแบกคมัภีร์ยึดตาํรา (dogmatic) เป็นวิธีแบบหัวอนุรักษ์นิยม (conservative mind) �) วิธีตั�งขอ้สงสัย

เอาไวก่้อนแลว้ค่อย หาความรู้ (skeptical method ) ความสงสยัเป็นบ่อเกิดของความรู้ จุดประกายความอยาก

รู้ให้แสวงหาคาํตอบ ความรู้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยใชว้ิธีการสืบคน้ที�เหมาะสม �) วิธีวิจารณ์ (critical method)  

เป็นวิธีสร้างความรู้ที�ใชเ้หตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื�องราวให้มีความสมเหตุสมผล 4) วิภาษวิธีหรือปฏิ

พฒันา (dialectic method) คือ การตั�งขอ้เสนอและหาขอ้แยง้จนไดค้วามรู้ (“ปรัชญาแห่งศาสตร์ ธรรมชาติ

แห่งการเรียนรู้”, 2009) 

การสร้างความรู้แบบวิภาษวิธี (dialectical method) เป็นกระบวนการที� Socrates ใชก้ระตุน้ปฏิภาณ

ไหวพริบในการคิดตั�งประเด็นปัญหารอบๆตวัมาศึกษาโดยเน้นหลกั “จงรู้จกัตนเอง” เพื�อแสวงหาความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัโลกและชีวิต เนื�องจากความรู้มิใช่สิ�งของที�จะหยิบยื�นให้กนั หรือสามารถถ่ายทอดจากผู ้

หนึ� งไปสู่อีกผูห้นึ� งได ้และก็มิใช่สิ�งที�จะไดม้าดว้ยการนั�งครุ่นคิดอยูเ่พียงลาํพงั หากแต่ความรู้เป็นสิ�งที�ตอ้ง

ร่วมกนัแสวงหา   

ในทศันะของ Socrates ถือวา่การสนทนาโตต้อบ (dialogue) เป็นวิธีการที�ดีที�สุดที�จะแสวงหาความรู้ 

เพราะการสนทนาโตต้อบเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งผูร่้วมสนทนาเพื�อหาความกระจ่างในปัญหาใดปัญหา

หนึ� ง สําหรับวิธีการของ Socrates นั�นมีความมุ่งหมายที�จะให้ผูร่้วมสนทนามีความรู้ อนัเกิดจากการรู้จัก

ใคร่ครวญ 

วิพากษว์ิจารณ์ และเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของตวัผูศึ้กษาเอง ดงันั�น Socrates จึงไม่ใชค้าํพูด

ที�ชักจูงให้คนหลงเชื�อ หรือให้คนยอมรับความเห็นของเขาโดยขาดการพินิจพิเคราะห์ด้วยตนเอง หากแต่ 

Socrates จะทาํหนา้ที�ของหมอตาํแย ที�จะคอยช่วยให้ผูร่้วมสนทนากบัเขาไดมี้โอกาสคลอดความคิดของตน

ออกมา เพื�ออธิบายความรู้ความเขา้ใจนั�นดว้ยเหตุผล (“พฒันาการความคิดทางจริยศาสตร์”, 2009) 

สําหรับ Plato ใชว้ิธีสนทนาโตต้อบ “เชิงปฏิเสธหรือหักลา้ง” (negative/destructive dialectic) เพื�อ

แสดงจุดยืนทางความคิดของผูเ้สนอ โดยพยายามหาบทสรุปหรือเป้าหมายที�เป็นสัจจะให้หยั�งเห็นความจริง 

(constructive dialectic) คือ การตั�งคาํถามปัญหากบัพวกที�เห็นตรงขา้ม  พยายามชี� ให้เห็นขอ้บกพร่อง  แสดง

ทศันะที�ขดัแยง้ดว้ยคาํถามที�เฉียบคม ดงันี�  1) ตั�งญตัติก่อน 2) ตั�งบทโตแ้ยง้  3) นาํบทโตแ้ยง้กล่าวซํ� า  4) 

แสดงความเห็นของตนเองเพิ�มเติม 5) ให้ฝ่ายตรงขา้มยอมวิจารณ์จนไม่มีขอ้โตแ้ยง้  6) แสดงคาํนิยามที�

ครอบคลุมทั�งเหตุและผลทุกอยา่ง (“ปรัชญาแห่งศาสตร์ ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้”, 2009) 
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1. การนาํเสนอทฤษฎีของผูว้ิจ ัยในบทที� 2 จะตอ้งนําเสนอไวอ้ย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และ

อยา่งมีประโยชน์ที�จะทาํให้ผูว้ิจยัมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการนาํไปใชอ้ธิบาย

ปรากฏการณ์หรือการให้คาํแนะนาํต่อผูร่้วมวิจยั ตามทศันะของ กาญจนา แกว้เทพ (2549) ที�วา่ ไม่ใช่ทบทวนมาไว้

อยา่งเป็นไมป้ระดบังานวิจยัหรือหิ�งพระประจาํงานวิจยัที�ไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีกเลย   

2. ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างทศันคติที�ดีให้เกิดขึ�นกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้กี�ยวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบตัิเป็นสิ�งที�ไป

ด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที�ไม่มีวนับรรจบกัน เหมือนกบัคาํพูดที�มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบตัิไม่ได้ หรือ 

ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบตัิก็คือปฏิบตัิ” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความตระหนกัวา่ ทฤษฎีจะช่วยยน่ระยะทางการลองถูกลอง

ผิดให้สั�นลงได ้ดงัประโยชน์ของทฤษฎีที�กล่าวถึงขา้งตน้ และหากวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ระหวา่ง “การวิจยั” กบั 

“การปฏิบัติ”  หรือ “นักวิจัย”  กับ “นักปฏิบัติ” ดังกล่าวในขั�นตอนที� 1 ผูว้ิจยัอาจสร้างแนวคิดให้ผูร่้วมวิจัยและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกเพิ�มขึ�น เป็นลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจัย” “ทฤษฎี” 

และ “การปฏิบัติ”  หรือ “นกัวิจยั” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบตัิ” หากทาํให้เกิดขึ�นได ้ก็จะทาํให้การดาํเนินงานวิจัย

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�น  

3. การนําเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกับการพฒันางานที�กาํหนดเป็น

ประเด็นในการวิจยั หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัหลกัการที�เป็นตวัสอดแทรกเสริม ตอ้งเป็นไปหลงัจากที�ปล่อยให้ผู ้

ร่วมวิจยัไดร่้วมกนัคิดอยา่งเต็มที�ก่อน โดยหากนาํเสนอก่อน มีแนวโน้มที�พวกเขาจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั�น

ไปใชเ้ลยมีอยูสู่ง อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระทาํ (passive) หรือเป็นผูต้าม (follower) ในระบบการ

บริหารแบบสั�งการหรือแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) ที�ฝังรากมานาน  หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที�จะเชื�อฟัง

ผูว้ิจัยเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  ซึ� งจะทาํให้การวิจยัมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 

Research) มากกวา่จะเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) แนวโนม้ที�อิทธิพล

ของความรู้เชิงทฤษฎี (explicit knowledge) ที�สําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตัวที�สะสมจาก

ประสบการณ์ (tacit knowledge) ของผูร่้วมวจิยัไม่ไดถู้กนาํออกมาใช ้  

4. การนาํเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีของผูว้ิจยัจะตอ้งนาํเสนอแบบไม่ยดัเยียด ไม่ชี�นาํ หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อ

การนําไปปฏิบัติของผูร่้วมวิจัย แต่ตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม โดยยึดหลกัการ “ตระหนักใน

ศักยภาพ ความเชี�ยวชาญ และการเป็นผู้ มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามแนวคิดหนึ� งของการพฒันา

เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที�นาํมากล่าวถึงขา้งตน้ ที�กล่าววา่   
 

…ให้โอกาสแก่ชุมชนที�จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั�นด้วยตนเองอย่างเต็มที� จากนั�นนักพัฒนาก็

เสนอเทคโนโลยีอื�นๆที�อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน

ระยะแรกๆให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั�นแบบนี�เท่านั�นที�จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน 

จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี

อื�นๆให้มากกว่านั�น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพิ�มเติม ซึ�งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่ เป็นระยะๆ 

เมื�อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที�แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที�

เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที�สุดมาชุดหนึ�ง… 
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เช่นเดียวกบัขั�นตอนการเตรียมการ ในขั�นตอนการวางแผนนี�   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัควรกาํหนดใหมี้การสงัเกต

ผล (observing) ควบคู่ขนาน (parallel) กบัทุกกิจกรรมไปดว้ย เพื�อบนัทึกผลการดาํเนินงานไปเป็นระยะๆ  โดยอาจใช้

เทคนิควิธีและเครื�องมือต่างๆ ดงัต่อไปนี�อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม

ความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื�องบนัทึกเสียง  เครื�องบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิ�งของ เป็น

ตน้ โดยประเด็นในการสังเกตและบนัทึกนอกจากจะเป็นประเด็นเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ 

การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายหรือนิยามของสิ�งที�ปฏิบตัิ การเปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูร่้วมวิจัย

และผูเ้กี�ยวขอ้งและรูปแบบองคก์าร การเรียนรู้หรือการพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น และ

อื�นๆแลว้ ที�สําคญัคือบนัทึกเปรียบเทียบแนวคิดของผูร่้วมวิจยัระหว่างก่อนและหลงัการไดรั้บขอ้มูลเสริมเชิงทฤษฎี

จากผูว้ิจยั ทั�งในกรณีเรื�องจดัทาํแผนปฏิบตัิการและเรื�องการใชห้ลกัการวา่เป็นอยา่งไร เหมือนหรือแตกต่างจากแนวคิด

เชิงทฤษฎีหรือไม่ อยา่งไร 

ขั�นตอนที� 3 การปฏิบัติ (acting) ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (action plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (individual 

development plan) ที�กาํหนดไวน้ั�น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคที์�กาํหนด ตามหลกัการ “มุ่งการเปลี�ยนแปลง 

และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพื�อบรรลผุล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ที�ไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือสาํเร็จรูปเกินไป คอย

ให้กาํลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ

อุปกรณ์ และการจดัการในการนาํแผนปฏิบตัิการสู่การปฏิบตัิ เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอาํนาจหนา้ที� 

การกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกาํหนดเครือข่ายการติดต่อสื�อสาร ทั�งในแนวตั�งและแนวนอน ทั�งภายใน

โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยคาํนึงถึงการ

ปฏิบตัิงานภายใตบ้ริบทของ “หลกัการ” ที�ผูว้ิจยักาํหนดเป็นตวัสอดแทรกเสริมหรือเป็นเงื�อนไขสอดแทรกดว้ย    

ขั�นตอนที� 4 การสังเกตผล (observing)  นอกจากการสังเกตผล (observing) ที�แนะนําให้ปฏิบัติในทุก

ขั�นตอนของการวิจยัแลว้  การสังเกตผลในขั�นตอนนี�  ถือเป็นการสังเกตผลที�ต่อเนื�อง ยาวนาน และซับซอ้น เป็นการ

สังเกตผลในขั�นตอนการปฏิบัติ (ขั�นตอนที� 3) ที�ใช้ระยะเวลาที�ยาวนานกว่าขั�นตอนอื�น มีกิจกรรมเกิดขึ�นมากมาย 

สลบัซบัซอ้น และต่อเนื�อง ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งมีการสังเกตผล (observing) เป็นกิจกรรมควบคู่ขนาน (parallel) กบั

ทุกโครงการและทุกกิจกรรม เช่นเดียวกบัขั�นตอนการเตรียมการและขั�นตอนการวางแผน เพื�อบนัทึกผลการปฏิบตัิตาม

แผนปฏิบตัิการ (action plan) ไปเป็นระยะๆ โดยอาจใชเ้ทคนิควิธีและเครื�องมือต่างๆ ดงัต่อไปนี�อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือ

หลายอยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื�อง

บนัทึกเสียง  เครื�องบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิ�งของ เป็นตน้ โดยประเด็นในการสังเกตและบนัทึกนอกจากจะเป็นประเด็น

เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบตัิ การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายหรือนิยามของสิ�งที�ปฏิบตัิ การ

เปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูร่้วมวิจยัและผูเ้กี�ยวขอ้งและรูปแบบองคก์าร การเรียนรู้หรือการพฒันา

ตนเองจากการร่วมในการวิจัย ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น และอื�นๆแลว้ ที�สําคญัคือบันทึกผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นจริงในแต่ละ

กิจกรรมหรือแต่ละโครงการในแผนปฏิบตัิการเพื�อเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ที�คาดหวงัไว ้เพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ

การเปลี�ยนแปลง (change) ที�เกิดขึ�นจากการใชแ้ผนปฏิบตัิการที�ถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั (main intervention) และ
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บนัทึกแนวคิดและแนวปฏิบตัิของผูร่้วมวิจยัตามหลกัการตามที�กาํหนดเป็นตวัสอดแทรกเสริมวา่เป็นอยา่งไร เหมือน

หรือแตกต่างจากแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือไม่ อยา่งไร  

ขั�นตอนที� 5 การสะท้อนผล (reflecting) เป็นขั�นตอนการนาํเอาผลการบนัทึกจากการสังเกตผลในทุกขั�นตอน

ที�ผ่านมา คือ ขั�นตอนการเตรียมการ ขั�นตอนการวางแผน ขั�นตอนการปฏิบัติ ทั� งที�เป็นผลการบนัทึกจากการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ 

แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื�องบนัทึกเสียง  เครื�องบนัทึกภาพ หรือวตัถุสิ�งของ แลว้แต่กรณีที�ไดน้าํไปใชเ้ป็น

การนาํมาเสนอ (presentation) เพื�อก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนั ซึ� งอาจมีทั�งความเห็นที�สนับสนุนสอดคลอ้ง

กนัหรือขดัแยง้กนั แต่ใชห้ลกัความมีเหตุมีผล ที�มีจุดมุ่งหมายจะหาบทสรุปวา่ สิ�งที�ร่วมกนัคาดหวงัไวก่้อนหน้านั�น วา่

มีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไร มีอะไรที�ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรที�ยงัไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร หาก

จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั�นต่อไปอีก อะไรที�ยงัเหมาะสมอยูค่วรดาํเนินการต่อเนื�อง อะไรที�ไม่เหมาะสมควรตดัออก 

และอะไรที�ควรนาํมาเสริมเขา้ไปอีก และจากผลการปฏิบตัิงานร่วมกนัมาตั�งแต่ตน้นั�น ไดก่้อให้เกิดการเรียนรู้ในระดบั

ตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงานอะไรบา้ง และไดก่้อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรขึ�นมาบา้ง (ตามแนวคิดในภาพ

ขา้งล่าง) เพื�อเป็นสารสนเทศ (information) ที�จะนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการวางแผนเพื�อดาํเนินการใหม่ใน

ขั�นตอนต่อไป ตามแนวคิดหนึ�งของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที�นาํมากล่าวถึงขา้งตน้ดว้ย ดงักล่าวขา้งล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 38  แสดงกระบวนการสะทอ้นผล 
 

...ปัจจัยด้านการสะท้อนกลับของปัญหาจากการดาํเนินงาน (action-reflection) ซึ�งจัดในรูปของการ

ถกเถียงอภิปรายกัน...กิจกรรมนี�จะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จัก

จับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่างๆที�ได้ดาํเนินกันมา ก่อให้เกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์

ด้านต่างๆด้วยเหตุด้วยผล ได้มีโอกาสพูดกันถึงสิ�งที�อยู่ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถี

ชีวิต ความเชื�อ ความกลัว รวมทั�งความรับรู้ที�อาจเพิ�มพูนขึ�นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองใน

ใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อยตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ�งต่างๆเหล่านี�จะ

ทาํ 
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ให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังทาํงานของกลุ่ม เกิดการตระหนักถึงสิ�งใดที�ควรสนับสนุน  

สิ�งใดที�ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการดาํเนินกิจกรรมหนึ�งๆ จะช่วยพัฒนา

ทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื�อมั�นในตนเองให้สูงขึ�น ช่วยลดความคิดที�จะหวังพึ�งพา

ความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที� เกิดขึ�น จะเป็นส่วนหนึ�งของการเรียนรู้ถึง

เครื� องมือที�จะนาํมาใช้แก้ปัญหาใดๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที�จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง   

การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที�มีอยู่ เดิมมีความเหมาะสม

หรือไม่ เทคโนโลยีที�นาํเข้ามาจากที�อื�นมีความเหมาะสมหรือไม่  แล้วแต่กรณี ขึ �นอยู่กับการพิจารณา

และการตัดสินใจของชุมชน ซึ�งจะมีผลทาํให้เทคโนโลยีที�ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที�สุด 

หากเป็นเทคโนโลยีที�เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกนาํไปใช้อย่างกว้างขวางเรื� อยไป นั�นคือ 

ถ้ายิ�งทาํให้เทคโนโลยีที�เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ�นได้มากเท่าใด ก็จะทาํให้เทคโนโลยีที�ไม่เหมาะสม

ถูกขจัดออกไปมากเท่านั�น....นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการ

ตัดสินใจตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่  เพราะบ่อยครั�งที� สิ� งที� ชุมชนต้องการนั�นเป็นเพียงสิ�งที�

ต้องการตามความรู้สึกเท่านั�น (felt need) มิใช่สิ�งที�ต้องการที�แท้จริง (real need) ดังนั�น นักพัฒนา

จะต้องคอยกระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาที�แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร… 

 

การถอดบทเรียน: เทคนิคหนึ�งเพื�อการสะท้อนผล 

การสะทอ้นผลการปฏิบตัิงานในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม อาจนาํเอาเทคนิคการถอดบทเรียน 

(lesson distilled) มาใชไ้ด้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานที�ผ่านมาในแง่มุมต่างๆเพื�อให้

เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั�งภายในและภายนอกซึ�งทาํให้เกิดผลอยา่งที�เป็นอยู ่ทั� งที�สาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ โดย

เนน้การระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื�อง สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการวิธีทาํงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์  หรือ

อาจกล่าวได้ว่า การถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื�อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ

ประสบการณ์ที�ฝังลึกจากผูร่้วมวิจัยและผูเ้กี�ยวขอ้งที�ได้ร่วมการปฏิบตัิงาน พร้อมทั�งบนัทึกรายละเอียดขั�นตอนการ

ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆที�เกิดขึ�นระหว่างการปฏิบตัิงานทั�งที�สําเร็จหรือไม่สําเร็จ เพื�อเป็น

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้หรือกล่าวในอีกนยั

หนึ�งวา่ การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ�งบางอยา่งออกมาจากบทเรียนที�มีอยูจ่ากสิ�งที�เราทาํ เพื�อให้

ไดง้านที�เป็นความสําเร็จ (best practice) รวมทั�งความไม่สําเร็จ (bad practice) ปัจจยัที�ทาํให้เกิดความสําเร็จหรือไม่

สาํเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ�น   

 การถอดบทเรียนโดยทั�วไปมี 2 รูปแบบ คือ  

1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื�อการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน ดําเนินการทันทีหลงัจากทาํ

กิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ดาํเนินการหลงัจากกิจกรรมยอ่ยเสร็จ และสามารถนาํผลการถอด

บทเรียนจากกิจกรรมนั�นๆไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาโครงการให้ประสบความสาํเร็จในอนาคต   
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2. การถอดบทเรียนทั�งโครงการ เพื�อการเรียนรู้หลงัสิ�นสุดโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทั�งระบบ เป็น

กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบตัิงานและบทเรียนความรู้ที�ลึกซึ� ง แ ล ะประกอบดว้ยรายละเอียดจาํนวนมากโดยเริ�ม

ตั�งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลพัธ์เมื�อสิ�นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั�ง 2 

รูปแบบ ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ย SWOT เพื�อศึกษาปัจจยัและเงื�อนไขที�นาํไปสู่ผลของการดาํเนิน

โครงการ  

 เทคนิคการถอดบทเรียนที�จะช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียนและผูร่้วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหวา่ง

การทาํงานและไดบ้ทเรียนพฒันาวิธีการทาํงานให้ดีขึ�น เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบตัิ (after action review)  

การเล่าเรื�อง (story telling) การทาํแผนที�ความคิด (mind map) การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม ซึ� งอาจใชห้ลายวิธี

ร่วมกนั กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบตัิ (after action  review) ทาํทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอด

บทเรียนระหวา่งปฏิบตัิงานในโครงการ โดยผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังนี�  คาดหวังอะไรจากงาน

ครั�งนี�  สิ�งที�บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ�งที�ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และถ้ามีงาน

แบบนี�อีก เราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร  ภายใตห้ลกัการ �) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนั�งเกา้อี�หรือปูเสื�อนาํในท่าที�

สบายที�สุด �) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) �) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิ�ม อุดมการณ์ 

และการพดูคุย) และ �) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ�มเติมได)้  

ขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่ (re-planning)   

เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� � ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวย

ความสะดวกให้มีการวางแผน ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื�อระบุปัญหา สาเหตุของ

ปัญหา ทางเลือกเพื�อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อการปฏิบตัิกนัใหม่ โดยนาํสารสนเทศ (information) 

ที�ได้จากการสะทอ้นผลในขั�นตอนที� 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ� งจะทาํให้ได้ตวัสอดแทรกหลกั คือ แผนปฏิบัติการ 

(action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) ขึ�นมาชุดหนึ�ง ซึ� งอาจมีบางอยา่งทาํต่อเนื�อง 

บางอยา่งตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพิ�มเติมเขา้มา  ทั�งนี�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัควรใหมี้การสังเกตผล (observing) ควบคู่

ไปกบักิจกรรมการวางแผนไปดว้ย 

ขั�นตอนที� 7 การปฏิบัตใิหม่ (re-acting)  

เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 3 คือ ผูว้ิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและ

อาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที�กาํหนดใหม่นั�น โดยมุ่งให้

บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนด ให้มีการบันทึกผลการดาํเนินงานทั�งของผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยั และจดัให้มีการ

พบปะสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการต่างๆ ดงักล่าวในขั�นตอนที� 3  

ขั�นตอนที� 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing)  

เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 4 คือ ผูว้ิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและ

อาํนวยความสะดวกให้มีการสงัเกตผลที�เกิดขึ�นจริง (actual effects) จากการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการและแผนพฒันา

ส่วนบุคคลที�กาํหนดขึ�นใหม่ในขั�นตอนที� 7 และอาจจดัให้มีการสังเกตผลการใชเ้ทคนิควิธีและเครื�องมือในการสังเกต

ผลเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมขึ�นดว้ยอีกได ้ตามหลกัการและแนวคิดที�กล่าวไวใ้นขั�นตอนที� 4 
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ขั�นตอนที� 9 การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting)  

เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 5 คือ ผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวกให้มีการสะทอ้นผล โดยมีจุดมุ่งหมายและวิธีดาํเนินการตามที�กล่าวถึงในขั�นตอนที� 5 

ขั�นตอนที� 10 การสรุปผลการวิจัย (conclusion)   

หากพิจารณาตามแนวคิดของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Millenkiewicz and Buckhano 

(2008) การสรุปผลการวิจยัจะเป็นการนาํเสนอผลการปฏิบตัิจริงทั�ง 2 วงจร 10 ขั�นตอน (สมมติุงานวิจัยกาํหนด � วงจร 

และบทสรุปนี�หมายถึงการนาํเสนอผลการวิจัยในบทที� �) โดยมีข้อแนะนําในเชิงปฏิบัติ ดังนี� 
 

การนาํเสนอผลการวิจัยในบทที� 4 ผู้ วิจัยควรนาํมาเสนอเป็นระยะๆ หรือหลังเสร็จสิ�นการทาํวิจัยแต่ละ

ขั�นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ�นทั�ง 10 ขั�นตอน มิฉะนั�นจะเกิดสภาพของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้า

ลืมหลัง อาจมีผลทาํให้นาํเสนอ้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที�ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเนื�องจาก

ความเร่งรัดของเวลา ความเหนื�อยล้า ความท้อแท้ใจ ความหลงลืม และความมากมายของข้อมูล 

ผลการดําเนินงานตามขั�นตอน �-�  เป็นการเล่าเรื�องจากงานที�ทาํ (stories at work) ตามความเป็นจริงและ

เป็นกลาง (factual and neutral manner) ของแต่ละขั�นตอนวา่  “ไดท้าํอะไรบา้ง ไดผ้ลเป็นอยา่งไร” โดยอาจมีภาพถ่าย 

ขอ้มูล คาํสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอื�นๆ แสดงประกอบให้เห็นชดัเจนขึ�นได ้(ไม่ตายตวั อาจนาํเสนอรูปแบบอื�นที�เห็น

วา่เหมาะสมกวา่ได)้ 

2.1 การเตรียมการ เช่น การเตรียมตวัก่อนลงพื�นที� การนาํแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

และแนวคิดเกี�ยวกบัเทคนิควิธีต่างๆนาํเสนอชี�แจงต่อผูร่้วมวิจยั  เป็นตน้ 

2.2 การวางแผนในวงจรแรก  เช่น การวิเคราะห์สภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพที�

คาดหวงั ทางเลือกเพื�อการแกปั้ญหา การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อการปฏิบตัิ การกาํหนดเป็นแผนปฏิบตัิการ 

(action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) เป็นตน้  

2.3 การปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development 

plan) ที�กาํหนดไวใ้นวงจรแรก   

2.4 การสงัเกตผลที�เกิดขึ�นจากการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ และแผนพฒันาส่วนบุคคล 

2.5 การสะทอ้นผลโดยภาพรวมของวงจรแรก  

2.6     การวางแผนใหม่ในวงจรที�สอง เช่น การนาํผลสะทอ้นกลบัในวงจรแรกจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (action 

plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) ใหม่ มีอะไรที�ทาํต่อเนื�อง อะไรที�ตดัออกไป และ

อะไรที�เพิ�มเติมเขา้มา  

2.7 การปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development 

plan) ใหม่ในวงจรที�สอง ทั�งที�ทาํต่อเนื�องและที�เพิ�มเติมใหม่เขา้มา  

2.8 การสังเกตผลที�เกิดขึ�นจากการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ในวงจรที�

สอง  

2.9 การสะทอ้นผลโดยภาพรวมของวงจรที�สอง  
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2. ผลการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 

2.1 การเปลี�ยนแปลง (change) ทั�งที�สําเร็จและไม่สําเร็จ ทั�งที�คาดหวงัและไม่คาดหวงั ซึ� งในการวิจัย

เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมนั�น ไม่ควรกาํหนดความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการหรือกิจกรรม

ในแผนปฏิบตัิการ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (individual development plan) เท่านั�น แต่ควรกาํหนด

ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวมทั�งหน่วยงานหรือทั�งสถานศึกษาดว้ย เนื�องจากเป็นการวิจยัเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในระดบัโรงเรียน (school-wide) หากพิจารณาถึง “มิติความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงระดบั

หน่วยงานหรือระดับสถานศึกษา” แลว้อาจพิจารณาไปที� �) การเปลี�ยนแปลงในคนและวฒันธรรมองค์การ (รวมทั�ง

บรรยากาศองคก์าร) �) การเปลี�ยนแปลงในโครงสร้างองคก์าร �) การเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลยี �) การเปลี�ยนแปลง

ในกระบวนการและระบบการทาํงาน เป็นตน้ (หรืออาจเป็นมิติอื�นๆแลว้แต่จะกาํหนด) ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงในตวัคน

นั�น ควรคาํนึงถึงทั�งระดบัตวับุคคล (self) ระดบักลุ่ม (group/team) และระดบัทั�งองค์การ (entire organization) ดว้ย 

โดยพิจารณาทั�งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการนาํไปใชป้ระโยชน์ นอกจากนั�น เนื�องจาก

การดาํเนินการใดๆในสถานศึกษา มุ่งไปที�เป้าหมายสุดทา้ย (ultimate goal)  คือ นักเรียน ดงันั�น หากส่งผลถึงนักเรียน

ด้วย ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงควรพิจารณาการเปลี�ยนแปลงใน

นกัเรียนดว้ย ดูภาพ 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 39  มิติความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

 

การนําเสนอ “ผลการเปลี�ยนแปลง” ควรคาํนึงถึงรูปแบบที�หลากหลาย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับ

ลกัษณะของขอ้มูล ซึ�งมีทั�งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจนาํเสนอเป็นการพรรณนาที�มีภาพถ่าย หรือคาํ

สัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอื�นๆ ประกอบ หรืออาจนําเสนอเป็นขอ้ความเชิงพรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ 

หรืออาจนาํเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็นกราฟฟิค เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพที�เคยเป็นมา และสภาพ

ที�มีการเปลี�ยนแปลงไป หรือแสดงใหเ้ห็นถึงช่องวา่ง (gap) ระหวา่งปัญหาที�เคยเกิดขึ�นกบัผลลพัธ์ที�ไดรั้บวา่มีส่วนใดที�

สาํเร็จ สาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนใดที�ยงัไม่สาํเร็จ ทาํไมถึงยงัไม่สาํเร็จ และควรทาํอะไรอยา่งไรต่อไป เป็นตน้ 

สาํหรับแนวการนาํเสนอผลการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายรูปแบบดูจากภาพ 34 
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ภาพที� 40 แนวการนาํเสนอผลการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายรูปแบบ 
 

2.1  การเรียนรู้  (learning) เป็นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นทั�งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน ถือ

เป็นการเรียนรู้จากการกระทํา (action learning)  หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนั

แกปั้ญหานั�นๆ ในทุกขั�นตอนจากการวิจยั วา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้เพื�อที�รู้อนัจะนาํไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาที�

ดียิ�งขึ�น  

การเรียนรู้จากการกระทํา (action learning) ถือเป็นความคาดหวงัจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

นอกเหนือจากเรื�องการเปลี�ยนแปลง (change) และเรื�องความรู้ใหม่ (new knowledge) เนื�องจากผลจากการศึกษาวิจยั

พบวา่ การกระทาํ (doing) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (learning) ไดม้ากถึง �� % ซึ� งสูงกวา่กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้อื�นๆ เช่น 

การอภิปราย การสาธิต การใชโ้สตทศันูปกรณ์ การอ่าน และการบรรยาย ดูภาพที� 34 

 
 

 
                                                             

ภาพที� 41  ปิระมิดการเรียนรู้ 

 

การเรียนรู้จากการกระทํา (action learning)  มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษที� 20 John Dewey นัก

การศึกษาชาวอเมริกนัซึ�งเป็นผูค้ิดคน้วธีิสอนแบบแกปั้ญหา  และเป็นผูเ้สนอแนวคิดที�วา่  การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ
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หรือได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง (learning by doing) จากแนวคิดนี�  ไดน้าํไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม 

(constructivist learning theory)  ถือเป็นแนวคิดที�สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษที� 21 มากที�สุด  ซึ�งในกลุ่ม

นี� มีความเชื�อวา่ มีวิธีการแสวงหาความรู้และคาํตอบในสิ�งต่าง ๆ ดว้ยหลกัการที�วา่  “ใชไ้ดห้รือไม่” ถา้ใชไ้ด ้ก็คือ “ทาํ

ได้” หมายความว่า  “เป็นความจริง” เป็นการคิดที�แสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใช้ให้เกิดผลตามที�กําหนดไว ้ 

(workability) เป็นประโยชน์เมื�อนาํมาปฏิบตัิไดจ้ริง ประยุกต์ไดจ้ริง (adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ�น เมื�อผูเ้รียนได้

สร้างความรู้ที�เป็นของตนเองขึ�นมาจากความรู้ที�มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที�รับเขา้มาใหม่  ที�เกิดจากความเขา้ใจของ

ตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ�น  (active learning) รูปแบบการเรียนรู้ ที�เกิดจากแนวคิดนี�  มีอยูห่ลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (collaborative learning) การเรียนรู้

โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ (independent   investigation method)  รวมทั�งการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-

based learning)  ซึ� งจากที�กล่าวมา เห็นไดว้่า การเรียนรู้จากการกระทาํในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมดู

เหมือนจะครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้นี�  เพราะเป็นการเรียนรู้ที�มีทั�งจากการร่วมมือ จากการ

ช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการระบุวา่อะไรคือ “การเรียนรู้จากการ

กระทํา”  อาจตั�งคาํถามตามภาพ �� วา่  “สิ�งที�ฉันจะทาํให้ต่างไปในครั� งหนา้คืออะไร” (What will I do differently next 

time?)  ในลกัษณะเป็น “บทเรียนที�ไดรั้บจากการวิจยัในครั� งนี� ”  ถึงสิ�งที�ควรทาํหรือไม่ควรทาํจากสิ�งที�ทาํหรือไม่ทาํใน

ครั� งนี�   เช่น “เรียนรู้วา่หากจดัทาํแผนเพื�อแกปั้ญหานี� อีก จะไม่....(ทาํอะไรบางอยา่ง)..........เช่นที�ทาํในครั� งนี�  แต่จะ......

(ทาํอะไรบางอยา่ง)......................  เนื�องจาก ..................................”   เป็นตน้   

ทั�งนี�  การเรียนรู้จากการกระทาํไม่หมายถึงความรู้ในสิ�งใดสิ�งหนึ�งในลกัษณะ “รู้...................”  เช่น รู้เทคนิค

การวางแผน รู้เทคนิคการทาํงานกบัคนอื�น รู้วิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นตน้  

 

 

 
 

ภาพที� 42  แนวการตั�งคาํถามเพื�อระบุ “การเรียนรู้จากการกระทาํ” 

 

2.2  ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ที�เกิดจากการกระทาํ (action)  -- ดูภาพ 43 -- เป็นความรู้

ชั�วคราวชั�วขณะในบริบทหนึ�งๆ ซึ� งหากพิจารณา  “ความรู้” ภายใตว้ิธีคิดปฏิบตัินิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึง 

“การเรียนรู้เพื�อที�รู้”  อนัจะนาํไปสู่  “การคิด”   ที�ดียิ�งขึ�น    ซึ�งนกัคิดปฏิบตัินิยมจะไม่ตดัสินสิ�งที�คน้พบต่อคาํถามหรือ  
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วิธีการแกปั้ญหาที�ดีปัญหาหนึ�งๆ วา่ “ถูก” หรือ “ผิด”แต่จะเรียกสิ�งนั�นวา่ “ความจริงชั�วขณะ” (temporary truth) ทั�งนี�

เพราะเมื�อเวลาผา่นไปและสังคมเปลี�ยนไป คาํตอบที�เกิดขึ�น ณ เวลาหนึ�งก็จะลา้สมยั ไม่ใช่คาํตอบสําหรับเวลาใหม่ที�

ตามมา (ยอ้นดูบทนาํ) 

 

 
 

ภาพที� 43  ความรู้ � ประเภท และความรู้ใหม่เกิดจากการทาํงานร่วม 

 

จากภาพ �� แสดงวา่ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบตัิงานร่วมกนั ดงันั�น ความรู้ใหม่จากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วม จึงเกิดขึ�นไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั  ในขั�นตอนการสะทอ้นผล (reflecting) 

เช่น พิจารณาว่า  “จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที�มีความรู้เชิงทฤษฎี กับผูร่้วมวิจัยที�มีความรู้เชิง

ประสบการณ์ในพื�นที�  เพื�อแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในแต่ละขั�นตอนของการทาํงาน เมื�อประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ได้

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ที�นาํมาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากที�เคยทาํกนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง ?”  

ความรู้ใหม่ (new knowledge) ในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการรวบรวมขอ้มูล 

(data) และสารสนเทศ (information) ที�เกิดจากการปฏิบตัิงาน (action) ในแต่ละส่วนงาน (parts)  เมื�อนาํมาเชื�อมโยง

กนั (connection of parts) จะก่อให้เกิดภาพความรู้ใหม่ (a whole) ซึ�งความรู้ใหม่ที�ไดรั้บนี�  หากเชื�อมโยงกนัหลากหลาย 

(joining of wholes) จะเป็นภูมิปัญญา (wisdom) ดูภาพแนวคิดการกาํหนดความรู้ใหม่จากภาพ 44 
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ภาพที� �4 แนวการกาํหนดความรู้ใหม่ในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

 

ดังนั� นสามารถสรุปและให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับแนวคิดเพื�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) ไดด้งันี�  ระเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวมีจุดเริ�มตน้จากการศึกษางานเขียนของ Carr 

and Kemmis ที�เขียนในช่วงปี ค.ศ. ���� เกี�ยวกบัแนวคิดการแบ่งระดบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการของออกเป็นสามระดบั  

แต่เนื�องจากตาํราเล่มนั�นยงัขาดรายละเอียด  ผูเ้ขียนไดศึ้กษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกบัหลกัการบริหารและหลกัการ

พฒันา  รวมทั�งแนวคิดทางวิจยัเชิงปฏิบตัิการของนกัวิวชิาการท่านอื�นๆอีกหลายราย เช่น McTaggart (����); Kemmis 

and Mc Taggart (����); Zuber-Skerritt (����); Arhar et al.(����); McMillan and Wergin, (����);  Mills (����); 

Coghlan and Brannick (����); James, Milenkiewicz And Bucknam (����) เป็นตน้ ทา้ยสุดไดข้อ้เสนอแนวคิดเพื�อ

การวจิยัที�ไดจ้ากการบูรณาการหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิ จากแหล่งข่อมูลที�ไดศึ้กษาวิเคราะห์เหล่านั�น ซึ� งหาก

สมมุติว่ามีวงจรการดําเนินการวิจัย � วงจรก็จะประกอบด้วยขั�นตอนการวิจัย �� ขั�นตอน ยึดถือจรรยาบรรณ �� 

ประการ หลกัการวิจยั �� ประการ และบทบาทของผูว้ิจยั �� ประการ ถือเป็นแนวคิดการวิจยัที�สอดคลอ้งกบัหลกัการ 

“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ซึ�ง สุเมธ ตนัติเวชกุล  (����) ไดก้ล่าว

วา่ การพฒันาการศึกษาควรยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวนี�  มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาการ

จัดการศึกษาในทุกภาคส่วน โดยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นี� สอดคล้องกับหลักการบริหารอื�นๆซึ� งเป็น

กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษาหลายหลักการ เช่น หลักการจัดการแบบร่วมมือ (collaborative 

management) หลกัการจดัการแบบยึดพื�นที�หรือสถานศึกษาเป็นฐาน (site/school based management) หลกัการจดัการ

แบบบูรณาการ (integrated management)หลกัการจดัการแบบล่างสู่บน (bottom-up approach) หลกัการจดัการความรู้ 

(knowledge management) ที�ส่งเสริมการนาํความรู้ที�ซ่อนตวั (tacit knowledge) ของบุคคลในระดบัปฏิบตัิออกมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ หลักการกระจายอาํนาจ (decentralized approach) ซึ� งหลกัการต่างๆ เหล่านี�  เป็นหลักการที�จะ

ก่อให้เกิดการร่วมกันคิด ที�จะส่งผลให้เกิดความมีพันธะผูกพนัต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุผล นอกจากนั�นยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Owena (2001) ที�กล่าววา่ ในปัจจุบนัสถานศึกษาหลายแห่งไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันา

ในลกัษณะ “เกิดขึ�นจากภายใน” (inside-out approach) มากขึ�น โดยใหทุ้กฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบตัิมีส่วนร่วมใน
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การตดัสินใจซึ� งมีขอ้ดีที�จะทาํให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศมากขึ�น มีทัศนะทางเลือกที�หลากหลาย และการตดัสินใจจะ

ไดรั้บการยอมรับมากขึ�น และที�สําคญั คือ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวตอนหนึ�ง

เกี�ยวกบัการพฒันาที�ทรงตรัสวา่ “การพฒันาตอ้งระเบิดจากขา้งใน” นั�นหมายความวา่ ตอ้งสร้างความเขม้แขง็ใหค้นใน

ชุมชนเขา้ไปพฒันาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอนั

เนื�องมาจากพระราชดาํริ, ����)  จึงหวงัวา่แนวคิดเชิงทฤษฎีดังกล่าวจะมีการนาํไปสู่การปฏิบตัิ มีการวิพากษ์ และมี

การพฒันาต่อยอดใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ�น 

การนําเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของผูเ้ขียนไป

ประยุกต์ใชน้ั�น ส่วนใหญ่ไดน้าํมาเขียนไวใ้นตอนตน้แลว้ แต่มีประเด็นคาํถามที�น่าสนใจ � ประการที�ขอนาํมากล่าว

เสริมตรงนี�  คือ วตัถุประสงคข์องการวิจยัควรเป็นเช่นไรและในบทที� � นั�นควรศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัอะไรบา้ง ดงันี�  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะมุ่งไปที�การหาคาํตอบจากการ

ดําเนินงานวิจัยร่วมกันของผู ้วิจัยและผู ้ร่วมวิจัยเป็นสําคัญ ดังสังเกตได้จากวตัถุประสงค์การวิจัยจากเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ของชยานนท์ มนเพียรจันทร์ (����) ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เรื�อง “การจัดการศึกษาปฐมวยัด้วยหลักองค์รวม: กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดงพอง องค์การ

บริหารส่วนตาํบลศิลา จังหวดัขอนแก่น” ไดก้าํหนดวตัถุประสงค์การวิจัย � ขอ้ คือ �) เพื�อศึกษาสภาพที�เคยเป็นมา 

สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพที�คาดหวงั ทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพที�คาดหวงั และการเลือกทางเลือก

เพื�อกาํหนดเป็นแผนปฏิบตัิการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดงพอง องค์การบริหารส่วนตาํบล

บา้นศิลา และ �) เพื�อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบตัิ  การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระทาํทั�งระดบัตวับุคคล 

ระดบักลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการใช้แผนปฏิบัติการที�ถือเป็นตวัสอดแทรกหลกั 

และหลกัองค์รวมที�ถือเป็นตวัสอดแทรกเสริมไปปฏิบตัิตามวงจรแบบเกลียวสว่าน � วงจรของกิจกรรมการวางแผน 

การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังเกตได้ว่า 

วตัถุประสงค์การวิจยัมุ่งที�จะศึกษา “สภาพที� เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที�คาดหวัง ทางเลือกเพื�อ

แก้ปัญหาหรือบรรลสุภาพที�คาดหวงั และการเลือกทางเลือกเพื�อกาํหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ดงพอง องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านศิลา และเพื�อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ  การ

เปลี�ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระทาํทั�งระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น

จากการใช้แผนปฏิบัติการที�ถือเป็นตัวสอดแทรกหลัก และหลักองค์รวมที�ถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจร

แบบเกลียวสว่าน  � วงจรของกิจกรรมการวางแผน การนาํแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” นั�นเป็นเพราะ “ความที�เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” นั�นเอง ที�จะยงัไม่

กาํหนดอะไรเขา้ไปให้กบัพื�นที�วิจยัหรือผูร่้วมวิจยั ดงันั�น สิ�งต่างๆ เหล่านั�น จึงยงัไม่เกิดขึ�นหรือยงัไม่ทราบผลที�ชดัเจน

ก่อนดาํเนินการวิจยั ไม่วา่จะเป็นสภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพที�คาดหวงั และอื�น ๆ จึงจะตอ้ง

มากาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื�อให้กระบวนการดาํเนินการวิจยัร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก่อให้เกิด

ผลลพัธ์ที�จะมาตอบคาํถามต่างๆที�กาํหนดไวเ้หล่านี�  (แมแ้ต่กรณีของ “ผูร่้วมวิจยั” ซึ�งโดยปกติ ผูว้ิจยัจะกาํหนดไวใ้นบท

ที� � ก่อนดาํเนินการวิจยัวา่เป็นใครบา้ง มีจาํนวนเท่าใด แต่เมื�อลงปฏิบตัิการจริง  หากจะมีผูร่้วมวิจยัเพิ�มขึ�นหรือลดลง ก็

ตอ้งให้เพิ�มขึ�นหรือลดลง ถือเป็นผลการวิจยัที�จะตอ้งบนัทึกไวด้ว้ยวา่ ผูว้ิจยักาํหนดไวเ้ช่นนี�  แต่เมื�อปฏิบตัิจริงทาํไมถึง

เป็นเช่นนั�น ก็ถือเป็น “การเรียนรู้” จากการทาํวิจยัดว้ยประการหนึ�ง) 
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2.     การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัในบทที� 2 สาํหรับการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ในทกัษะของ

ผูเ้ขียนเห็นเนื�องจาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอิงกบัปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์และทฤษฎีหลงั

สมยัใหม่นิยม (ไม่ไดเ้ป็นการวิจยัเชิงคุณภาพที�อิงกบัปรัชญาปรากฏการณ์นิยมดงัที�หลายรายเขา้ใจ) และแมแ้ต่ผูเ้ขียน

หลายท่านที�เขียนเกี�ยวกบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ก็มีลกัษณะปลีกยอ่ยทั�งเหมือนกนัดงันั�น หัวขอ้แรก

ของบทที�  2 ผู ้วิจัยจึงควรศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี�ยวกับ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ก่อนจาก

หลากหลายทศันะ เพื�อหาขอ้สรุปในตอนทา้ยวา่ในงานวิจยัของตนเองนั�นจะเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

ที�มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ทั�งนี�  คาดหวงัวา่ผูว้ิจยัที�ทาํวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เสร็จแลว้ ควรถือไดว้่าเป็นผูรู้้

ผูเ้ชี�ยวชาญในระเบียบวิธีวิจยัประเภทนี�อยา่งลึกซึ� ง สามารถจะเป็นผูส้อนเป็นวิทยากร และเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํปรึกษา

แก่ผูอื้�นได้ดี นอกจากนี� จากผลการวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยเรื� องการพฒันางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการใน

โรงเรียนขนาดเล็ก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ ศิริกุล นามศิริ (2552) ดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์สําหรับการวิจยัครั� งต่อไป

สรุปไดด้งันี�  1) การพฒันางานใดๆในโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนจะตอ้ง

คาํนึงถึงผลที�เกิดขึ�นตอ่การพฒันาวิชาชีพ หรือความกา้วหนา้ทางวิชาการของครูไปดว้ย เช่น สามารถนาํโครงการต่างๆ

ที�ตนมีส่วนร่วมไปใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการ 2) การใชห้ลกัการการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ตอ้งตระหนกัถึง

ศักยภาพที�มีอยู่ในตัวครู บุคคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ว่าสามารถจะกระตุ ้นออกมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารงานใดๆในโรงเรียนไดโ้ดยใชห้ลกัความเป็นประชาธิปไตย 3) กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มุ่งเนน้ที�ผลลพัธ์ 3 ประการที�สาํคญั คือ เพื�อการเปลี�ยนแปลง, เพื�อการเรียนรู้ทั�งระดบับุคคล 

กลุ่มบุคคล และโรงเรียน และสุดท้ายเพื�อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ นอกจากนี� อาจเพิ�มให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ที�

เกิดขึ�น “ระหวา่งกลุ่ม” และ “ระดบัชุมชน” ที�เขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัดว้ย อีกทั�งที�สําคญัที�สุดคือเป้าหมายสุดทา้ย

ของการพฒันางานใดๆในโรงเรียนก็ตาม ตอ้งมุ่งให้เกิดผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นกบันักเรียนเป็นสําคญั  และ

จากงานวิจัยของชยานนท์ มนเพียรจันทร์ (2553) ดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เรื�อง “การจัดการศึกษาปฐมวยัด้วยหลกัองค์รวม: กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนํ� าพอง องค์การ

บริหารส่วนตาํบลศิลา จงัหวดัขอนแก่น” ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะที�น่าสนใจวา่ ผลจากการศึกษาแนวคิดการวิจยัเชิง

ปฏิบตัิการแบมีส่วนร่วมจากทศันะของบุคคลต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ ชยานนท์ มนเพียรจนัทร์ ไดส้รุปนาํเสนอเคา้โครง

วิทยานิพนธ์ว่า ไดใ้ช้แนวคิดของ วิโรจน์ สารวตันะ (����) เป็นแนวคิดหลกั แลว้เสริมดว้ยแนวคิดของนักวิชาการ

ต่างประเทศทั�ง � ท่าน คือ Seymour-Rolls & Hughes (2000), Mills (2007), Quixley (2008), James, Milenkiewicz & 

Bucknam (2008), Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ดงันี�  

สาํหรับแนวคิดหลกัตอ้งคาํนึงถึง � กระบวนทัศน์ที�เป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ (ทฤษฎีสังคม

เชิงวิพากษ,์ ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม), คาํนึงถึง �� หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, คาํนึง �� 

จรรยาบรรณ, คาํนึงถึง �� บทบาทของส่วนแนวคิดเสริมมีดงันี�  1) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งเริ�มตน้จากการคน้หาปัญหา  

หรือสิ�งที�เป็นขอ้กงัวลใจที�เกิดขึ�นซึ�งก็คือ ขั�นก่อนการเตรียมการ (pre-preparation) �) การวิจยัควรเนน้หลกัการสําคญั 

� ประการ คือ ตอ้งเป็นแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย, ตอ้งตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ�นภายในบริบทของ

สังคม, ตอ้งช่วยให้ผูว้ิจัยและผูร่้วมมือวิจัยสามารถที�จะตรวจสอบวิธีการดําเนินงานตามวิธีการของการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ�น และท้ายที�สุดคือ ความรู้ที�ได้จากกระบวนการวิจยัจะตอ้งช่วย
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ปลดปล่อย (liberate) ผูที้�มีส่วนร่วมทุกฝ่ายรวมทั�งจะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผูร่้วมวิจัย และช่วยในการกาํหนด

นโยบายของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง �) ผูร่้วมวิจยัจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั�นตอน และมีทรรศนะต่อการวิจยัในครั� งนี� วา่

เป็นงานวิจัยของพวกเขา เพื�อผลประโยชน์ของพวกเขาและเป็นสิ�งที�พวกเขาสามารถที�จะมีผลกับสิ�งนั�นได้และ

สามารถปรับปรุงงานวิจยัของพวกเขาให้ไดดี้ยิ�งขึ�น �) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

ตอ้งเนน้ไปที�คุณลกัษณะที�สาํคญั � ประการ คือ 4.1) องคป์ระกอบขอการมีส่วนร่วมของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วมจะช่วยในการสร้างชุมชนการปฏิบตัิ 4.�) เป็นวิธีการหนึ�งของการพฒันาวิชาชีพ และ 4.�) คุณสมบตัิในสอง

ข้อขา้งต้นจะมีส่วนสําคัญในการเกี�ยวโยงความชํานาญและความรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพของผูน้ําการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบตัิ �) ในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ควรนาํเอาแนวคิดเกี�ยวกบัลกัษณะที�

สาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม � ประการคือ 5.�)  มีจุดเน้นไปสู่การนาํไปปฏิบตัิ 5.�) การนาํเสนอ

การวิจยัมีการปฏิบตัิร่วมกนัระหวา่งนักวิจยัและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 5.�) เป็นความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 

5.�) เป็นกระบวนการที�เป็นพลวตั (dynamic process) ในลกัษณะของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ ที�มีกระบวนการยอ้นกลบัและ

นาํไปสู่การพฒันาขั�นต่อไป (back and forth) จากผลสะท้อนของสิ�งที�เป็นปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ

ปฏิบัติ 5.�) การพฒันาแผนการดําเนินงานต้องสามารถนําไปปฏิบัติได้ และ 5.�) มีการนําเสนอผลการวิจัยต่อ

ผู ้เกี�ยวข้อง มาใช้ร่วมกับแนวคิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน (egalitarian) และความเป็นประชาธิปไตย 

(democratic) และที�สาํคญัเพื�อที�จะทาํให้ทุกคนที�มีส่วนร่วมในการวิจยัเกิดความมั�นใจไดว้า่ผลการวิจยัที�ไดร่้วมกนัลง

มือปฏิบตัินั�นจะทาํให้พวกเขามีความเป็นอยูที่�ดีขึ�น (well-being) �) กรอบแนวคิดในการวิจัยควรเน้นวา่ การวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการนั�นเป็นการนาํคนมารวมกนัเพื�อที�จะสะทอ้นผลและลงมือปฏิบตัิในเรื�องที�เขามีความกงัวลใจร่วมกนัโดยใน

แนวทางที�เป็นระเบียบเพื�อที�จะทาํให้การทาํงานของพวกเขามีความสอดคลอ้ง มีความยุติธรรม มีเหตุผล มีความรอบรู้ 

มีความพึงพอใจ  และมีความยั�งยืนเพิ�มมากขึ�น 

โดยภาพรวมทั�งหมดแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดหลกัคือ รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมที� 

วิโรจน์ สารรัตนะ (����) พฒันาขึ�น ทั�งนี� เนื�องจากผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิดดงักล่าวมีครอบคลุมสามารถนาํหลกัการสู่การ

ปฏิบตัิไดท้นัที และนาํแนวคิดเสริมจากการวิจยัของ ศิริกุล นามศิริ (���2) และ ชยานนท์ มณเพียรจนัทร์ (���3) มาใช้

ประกอบในการวิจยั ดงันี�  

 แนวคิดหลัก 

1. คาํนึงถึงรูปแบบการวิจัยที� เน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (critical science) การนําเสนอ

ผลการวิจยัที�อิงกบัแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั�งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 

ความรู้ใหม่ หรืออื�นๆถึงสิ�งที�ไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบตัิ ร่วมกนัสะท้อนผลการเปลี�ยนแปลง ทั�งที�สําเร็จและไม่สาํเร็จ 

และการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นทั�งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวิจยั และระดบัองคก์าร รวมทั�งความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น  

2. ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมีขั�นตอนการวิจยั  10 

ขั�นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 10 ประการ ตามที�กล่าวในบทที� 2 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกี�ยวกบัการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรก  รวมทั�งขอ้เสนอแนะ 

และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ และจรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงาน แต่ผูที้�ไม่ประสงค์

มีส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล  
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3. ให้ความสําคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที�จะต้องทบทวนขึ�นมาอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างมี

ความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ที�จะทาํให้ผูว้ิจยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการนาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือการให้

คาํแนะนาํต่อผูร่้วมวิจยั ในลกัษณะที�ไม่ใช่เป็นการยดัเหยียด ไม่ให้เป็นตวัชี�นาํหรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบตัิ

ของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 

4. การสร้างทัศนคติที�ดีให้เกิดขึ�นกับผูร่้วมวิจัยและผูเ้กี�ยวขอ้งว่า ทฤษฎีกบัการปฏิบัติเป็นสิ�งที�ไป

ด้วยกันได้ไม่ได้เป็นเส้นขนานที�ไม่มีวนับรรจบกัน สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจัยและผูเ้กี�ยวขอ้งได้เขา้ใจและ

ตระหนักถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวิจยั”  “ทฤษฎี” และ “การปฏิบตัิ” หรือ “นักวิจยั”  

“นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบตัิ” 

5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการ (academic empowerment) แก่ผูร่้วม

วิจยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวิจยัวา่มีความประสงค์ที�จะศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ�มพูนโลก

ทัศน์เพิ�มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานที�ทําประสบผลสําเร็จ การจัดอบรมสัมมนา การเชิญ

วิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะทาํหนา้ที�ส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆเหล่านั�นให้แก่ผู ้

ร่วมวิจยัดว้ย 

6. ผูว้ิจยัเน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มี

การปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบตัิการที�กาํหนดไว ้โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนดตามหลกัการ “มุ่งการ

เปลี�ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพื�อบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆที�ไดอ้ยา่งง่ายๆหรือสาํเร็จรูป

เกินไป 

7. ให้มีการบนัทึกผลการดาํเนินงานทั�งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยคาํนึงถึงหลกัการบนัทึก 1) การ

เปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ 2) การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายถึงสิ�งที�ปฏิบัติ 3) การเปลี�ยนแปลงใน

ความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ 4) การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจัย และจัดให้มีการพบปะ

สนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตามหลักการรับฟังข้อคิดเห็นจากผูร่้วมวิจัยทุกคน การวิเคราะห์

วิพากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

 

3.           การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา 

3.1    แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี�ยวกบัการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ี
เอกสารของคณะกรรมการอาํนวยการปฏิรูปการศึกษา (2546, อา้งถึงใน บรรเลง ศรนิล และคณะ, 

2548) ไดก้ล่าวถึงเอกสารเผยแพร่ร่วมกนัในปี 2002 ของ UNESCO และ ILO เรื�องการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา 

และการฝึกอบรมสําหรับศตวรรษที� 21 (Technical and Vocational Education and Training for the Twenty first 

Century) ดงันี�  ความหมายของการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม หมายถึง 

1.    เป็นการศึกษาที�เป็นองค์ประกอบส่วนสําคญัของสายสามญั เป็นเรื�องของการเตรียมคนเขา้สู่

อาชีพ และโลกของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

�.    เป็นส่วนสาํคญัของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นการเตรียมบุคคลที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

�.    เป็นเครื�องมือในการส่งเสริมการพฒันาที�ย ั�งยืน โดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม 

�.    เป็นวิธีการสนบัสนุนการแกปั้ญหาความยากจน 
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เป้าหมาย คือ พฒันาคนให้เต็มศักยภาพโดยคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม สร้างพลงัให้คนเพื�อการพฒันาที�

ย ั�งยืน ให้การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น มีการรับรองและเทียบโอน

ประสบการณ์ ให้ความสําคัญสูงกับการอาชีวศึกษา โดยกาํหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการปฏิรูปการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา มีเกณฑ์มาตรฐานตวัชี�วดัต่างๆในการจดัการ เพื�อคุณภาพ มีการเชื�อมโยงระหวา่งการศึกษา

ดา้นต่างๆ การศึกษาต่อเนื�อง และการทาํงาน ใชก้ารเรียนแบบสมรรถนะเป็นฐาน โดยมีทกัษะหลกั ทกัษะที�จาํเป็นเพื�อ

การดาํเนินชีวิต บุคลากรตอ้งมีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณสมบตัิที�เหมาะสมมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้สถานภาพ

ของผูจ้บและผูท้าํงานในสายวชิาชีพเทียบไดก้บัสาขาวิชาชีพอื�น 

การดาํเนินดา้นอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเรื�องต่อไปนี�  

�.    เป็นไปเพื�อพฒันาสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม สิ�งแวดลอ้ม และเทคโนโลย ี

�.    ตอ้งเป็นระบบการศึกษาต่อเนื�องตลอดชีวิต 

�.    ตอ้งมีฐานกวา้ง สามารถถ่ายโอน เชื�อมโยงระหวา่งศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ 

�.    ตอ้งให้โอกาสเท่าเทียมกนัระหวา่งกลุ่มสตรี กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และผูส้าํเร็จการศึกษาขั�นพื�นฐาน

แลว้ไม่ไดเ้รียนต่อ 

�.    ตอ้งเนน้ให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ความร่วมมือกบัทุกฝ่าย และใหเ้ป็น

นโยบายแห่งชาติ โดยมีองคก์รระดบัชาติดูแล 

�.    หลกัสูตรตอ้งเชื�อมโยงกบัโลกของงาน 

�.    ให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันา 

8.    มีอิสระในการบริหารจดัการ 

9.    ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาวิชาชีพตั�งแต่เยาวว์ยั 

10.   การจดัการอาชีวศึกษาตอ้งยืดหยุน่ มีความหลากหลาย สามารถเรียนไดท้ั�งเตม็เวลา นอกเวลา 

และทางไกล 

11.   โปรแกรมการเรียนการสอน ตอ้งอยู่บนพื�นฐานของการวิเคราะห์อาชีพ ซึ� งตอ้งการทักษะ

มากกว่าหนึ� งด้าน เช่น เกษตรกรรม นอกจากรู้เกี�ยวกับพืชแล้ว ต้องรู้การบริหารจัดการ การตลาด เทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

12.    ตอ้งให้ความสาํคญักบัการแนะแนวอาชีพ การจดัหางาน การประสานกบัตลาดแรงงาน 

13.    การเรียนการสอนตอ้งเนน้การบูรณาการทฤษฎีกบัปฏิบตัิ เน้นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบตัิจริงใน

สถานประกอบการ และโลกของงานอยา่งแทจ้ริง 

14.    บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

15.    ตอ้งบูรณาการเชื�อมโยงการพฒันาคน การศึกษากบัการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต 

16.    ถือเป็นสิทธิของบุคคลในการไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต 

17.    เนน้การมีเครือข่ายขอ้มูลเชื�อมโยงกนั เพื�อให้พนกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้ในที�ทาํงาน 

18.    ควรพฒันากรอบคุณวฒิุระดบัชาติ เพื�อให้คนทาํงานสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทาํงาน 

และไดรั้บการฝึกอบรม 



98 

 

 
 

19.    การประเมินความสามารถของคนทาํงานในสถานประกอบการ ควรเชื�อมโยงกบัมาตรฐาน

ระดบัชาติ 

20.    ระบบคุณวฒิุวิชาชีพ ควรพฒันาจากฐานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐภาคเอกชน และกลุ่มผูใ้ช้

แรงงาน 

��.    ให้มีการสื�อสารและแลกเปลี�ยนความคิดเห็น (Social Dialogue) ระหวา่งหน่วยงานการศึกษา

และการฝึกอบรม เพื�อให้มีความเชื�อมโยงกนัตลอดเวลา 

Prosser ผู ้บุกเบิกงานด้านการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจน

เจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรกาํลังคนเพื�ออุตสาหกรรม ได้เสนอทฤษฎีการจัดการ

อาชีวศึกษาไว ้�� ขอ้ ดงันี�  (ธีรวฒิุ, ���� อา้งถึงใน บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548) 

�.     ประสิทธิภาพของการจดัการดา้นอาชีวศึกษา จะแปรผนักบัสภาพแวดลอ้มที�ผูเ้รียนไดรั้บการฝึก 

ซึ�งจาํลองสภาพแวดลอ้มจริงที�ผูเ้รียนตอ้งประสบก่อนสาํเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได ้

�.    การฝึกอาชีพจะมีประสิทธิผล เมื�อการศึกษากระทาํในลกัษณะเดียวกนักบัการทาํงานจริง นั�นคือ 

มีข ั�นตอนการปฏิบตัิงานที�ใชเ้ครื�องมือเครื�องจกัรเช่นเดียวกนักบัที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานจริงในอาชีพนั�น 

�.    ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาจะแปรผนักบัการฝึกอบรมอาชีพรายบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ให้มีนิสัยในการคิดเป็นและทาํเป็นสาํหรับอาชีพนั�น 

�.    ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาจะแปรผนักบัการจดัให้ผูฝึ้กอาชีพรายบุคคล ไดใ้ชค้วามสนใจ 

ความถนดั และใชส้มองของตนอยา่งเต็มที� 

�.    การฝึกอาชีพที�มีประสิทธิผลของช่างในแต่ละอาชีพ จะสามารถจดัให้แก่กลุ่มที�ตอ้งการและได้

ประโยชน์จากการฝึกเท่านั�น 

�.    การฝึกอาชีพที�มีประสิทธิผลจะแปรผนักบัการฝึกประสบการณ์เฉพาะอยา่งหลายๆครั� ง เพื�อสร้าง

พฤติกรรมของผูเ้รียนที�ถูกตอ้งในการฝึกทักษะรวมทั� งพฤติกรรมที�ตอ้งการให้เปลี�ยนแปลงหรือพฒันาขึ�น เพื�อให้

เรียนรู้ทกัษะที�จาํเป็นในการหางานทาํ 

�.     การฝึกอาชีพที�มีประสิทธิผลไดต้อ้งขึ�นอยูก่บัครูผูส้อน ซึ� งจะตอ้งมีประสบการณ์วิชาชีพสูง ใน

การประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

�.    ในแต่ละอาชีพ ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการผลิตช่างที�มีมาตรฐานขั�นตํ�าไดใ้นระดบั

หนึ�งและรักษามาตรฐานของการผลิตไว ้ถา้การอาชีวศึกษาไม่สามารถจดัไดถึ้งขั�นนี�แลว้ก็จะไม่มีประสิทธิผล 

�.    การจดัการอาชีวศึกษาตอ้งตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัและตอ้งฝึกทกัษะบุคคล

เพื�อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานนั�น 

��.   การสร้างนิสัยของผูเ้รียนในการปฏิบัติงานจะได้ผลก็ต่อเมื�อผูเ้รียนไดฝึ้กทักษะงานจริงใน

โรงงาน ไม่ใช่ฝึกแต่แบบฝึกหัด หรือฝึกแบบลองผิดลองถูกในสถานศึกษาเท่านั�น 

��.   แหล่งขอ้มูลของเนื�อหาสาระที�เชื�อถือไดข้องการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในแต่ละอาชีพจะมาจาก

แหล่งเดียวกนัเท่านั�น คือจากประสบการณ์ของผูช้าํนาญงานของอาชีพนั�น 

��.   ในแต่ละอาชีพจะมีเนื�อหาวิชาอยูจ่าํนวนหนึ�ง ซึ�งเป็นวิชาปฏิบตัิของอาชีพนั�นโดยเฉพาะ และไม่

มีคุณค่าในทางปฏิบตัิสาํหรับอาชีพอื�น 
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��.   การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื�อใหบ้ริการ หรือตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคล โดยวิธีการที�กลุ่มบุคคลนั�นไดรั้บประโยชน์มากที�สุด 

��.   การอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิภาพจะแปรผนักบัวิธีการสอนและความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดย

พิจารณาคุณลกัษณะพิเศษของกลุ่มผูเ้รียน 

��.   การบริหารอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื�อมีการจดัการศึกษาในลกัษณะที�ยืดหยุ่นได ้

แทนที�จะใชม้าตรฐานที�ตายตวัเกินไป 

��.   ในขณะที�รัฐพยายามลดค่าใชจ่้ายต่อหัวในการฝึกอบรม แต่ก็ตอ้งใชง้บประมาณขั�นตํ�าจาํนวน

หนึ�งที�พอเพียงในการจดัการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิผลได ้ดงันั�น ถา้รัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณขั�นตํ�าใน

การฝึกได ้ก็ไม่ควรให้มีการจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

กฤษมนัต์ (���� อา้งถึงใน บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548) ได้ระบุว่า จากการศึกษาความคิดที�

สามารถใชเ้ป็นหลกัในการจดัการอาชีวศึกษาจากผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร นักวิจยัการศึกษา ผูป้กครองนายจา้ง ขา้ราชการ

ในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สามารถกาํหนดขั�นของการอาชีวศึกษา-เป็นรูปธรรมหลกัได ้� ระดบั ดงันี�  

ระดับ � อาชีวศึกษาเนน้การกระทาํที�ทาํให้เกิดทกัษะสอดคลอ้งกบัธรรมชาติโดยไม่คาํนึงถึงทกัษะที�

จะใชป้ระกอบอาชีพเพื�อการมีชีวิตในสังคม ในระดบันี�จะมุ่งเฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ�ง ทกัษะที�ฝึกจะเป็นแบบรวมๆ 

ระดับ � อาชีวศึกษาเป็นการกระทาํที�ทาํให้เกิดทกัษะ และมีการพฒันาการดา้นความรู้และเจตคติที�ดี

ต่อการทาํงาน จะเป็นงานหนึ� งหรือหลายๆงานก็ได้การเรียนจะเป็นการวิเคราะห์ภารกิจของงานแต่ละประเภท ใน

ระดบันี�จะเริ�มเสนอรูปแบบของงานใหป้รากฏ ซึ�งในระดบันี�ผูเ้รียนสามารถที�จะเลือกอาชีพของตนไดเ้มื�อเรียนจบ 

ระดับ � อาชีวศึกษาเป็นการกระทาํที�ทาํให้เกิดทักษะความรู้ และเจตคติที�จาํเป็นกบัการทาํงานให้

ประสบผลสาํเร็จในงานหนึ�ง อาชีพหนึ�งหรือมากกวา่ ในระดบันี� จะคลา้ยกบัระดบัที� � คือ เน้นลกัษณะงานให้ปรากฏ

เป็นทางเลือก แต่จะเพิ�มเติมทกัษะต่างๆที�จาํเป็นในการฝึกทกัษะความรู้และเจตคติเขา้ไปมากขึ�นการผสมผสานกนัของ

หลกัสูตรในสถานศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัการจดัประสบการณ์ทางดา้นวิชาชีพให้กบัผูเ้รียนดว้ย 

ระดับ � อาชีวศึกษาเนน้การศึกษาเพื�อพฒันาทกัษะ ความรู้ และเจตคติที�จาํเป็นในการทาํงานในสาขา

อาชีพหนึ�ง และมุ่งมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นทั�งในเวลางานและนอกเวลางาน จดัใหมี้การส่งเสริมความ

เป็นผูน้าํ อาชีวศึกษาในระดบันี� เป็นการศึกษาเพื�อชีวิตและเพื�อการยงัชีพด้วย โดยยึดประโยชน์และความสําคญัของ

การใชเ้วลาวา่ง ความพอใจในชีวิตครอบครัว การไดร่้วมกิจกรรมในสังคม เป็นระดบัที�ผูเ้รียนตอ้งแสดงออกถึงการใช้

ชีวิตในสังคม 

ระดับ � อาชีวศึกษาเนน้การฝึกทกัษะพฒันาความรู้และเจตคติ ให้ถึงความสามารถที�ตอ้งการในการ

ทาํงานและการสร้างครอบครัว ร่วมคิดกิจกรรมของสังคม มีการเพิ�มเติมเนื�อหาวิชาให้กวา้งขวางขึ�นในหลายรูปแบบ

เพื�อใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์กวา้งขวางขึ�น 

ระดับ � อาชีวศึกษาเนน้การศึกษาดา้นความสามารถในบุคคลเพื�อให้ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ

สิ�งที�เกิดขึ�นในอนาคต อาชีวศึกษาในระดบันี� เป็นการศึกษาเพื�อชีวิต และการทาํงานในสภาพสังคมปัจจุบนัและอนาคต 

ในระดบันี�การพฒันาจะเริ�มลดทกัษะดา้นฝีมือแต่จะเพิ�มกระบวนการตดัสินใจ การจดัประสบการณ์การเรียนจะนาํเอา

ปัญหาในสังคมปัจจุบนัดา้นเศรษฐกิจเขา้มาในการจดักิจกรรมต่างๆดว้ย 
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ระดับ � อาชีวศึกษาเน้นความสัมพนัธ์ทางดา้นชีวิตกบัสังคม และเทคโนโลยีการศึกษา เริ�มเล็งเห็น

ความสาํคญัของสังคมที�หลากหลาย และสภาพสิ�งแวดลอ้มที�มีอิทธิพลต่อการทาํงาน ส่งเสริมให้มีการตดัสินใจเพิ�มขึ�น

เพื�อใหต้ระหนกัถึงอิทธิพลต่างๆที�ส่งผลต่อการตดัสินใจ 

ระดับ � อาชีวศึกษาเน้นสัมพนัธภาพของบุคคลที�มีต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มในระดบันี� จะแสดงผล

ของการตดัสินใจที�มีต่องานและอาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะมุ่งพฒันาการเป็นผูน้ํา ที�สามารถส่งเสริม

บรรยากาศการทาํงานและการเรียนรู้ ส่งเสริมรูปแบบของการดาํเนินชีวิตในสายตาของชาวโลก 

ระดับ � อาชีวศึกษาเนน้สัมพนัธภาพของบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มทั�วไป และทางดา้นการเมืองดว้ย ใน

ระดบันี�จะส่งเสริมผูน้าํในการกาํหนดนโยบายให้กบัชุมชนโดยพฒันาจริยธรรมในการทาํงานและพฒันานโยบายของ

ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและอื�นๆ กาํหนดแนวทางในอนาคตของสังคม นอกจากนี�  ยงัตอ้งใชม้นัสมองที�ชาญฉลาดใน

การดาํเนินงาน การตดัสินใจที�จะหาวิธีที�เหมาะสม ลดภาระงานที�ซํ� าซอ้น 

สําหรับหลกัการของการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในอนาคตนั�น จากการศึกษาวิจัยของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การประชุมสัมมนาระดบันานาชาติ ทั�งขององค์การยูเนสโก องคก์ารแรงงานสากล

ธนาคารโลก กระทรวงการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย บริติช เคานซิล GTZและ TFIC สรุปสาระสําคญัที�เป็น

หลกัการของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที�ควรนํามาปรับให้เหมาะกบับริบทประเทศไทย �� ประการ จดักลุ่มเป็น � 

ประเด็นหลกัดงัต่อไปนี�  (คณะกรรมการอาํนวยการปฏิรูปการศึกษา, ���� อา้งถึงใน บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548) 

�.     หลักการทั�วไป จะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย-การพฒันาประเทศ 

และคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน (Demand Driven) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึงความ

สมดุลระหว่างสายสามญั-และสายอาชีพ (Balance) จะตอ้งให้ความสําคญักบัสมรรถนะการทาํงาน (Competency) 

มากกว่าประกาศนียบัตร การฝึกทักษะต้องเป็นไปเพื�อเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที การจัดต้องยืดหยุ่น (Flexibility) 

สาํหรับผูเ้รียน และเป็นระบบเปิด (Open Entry) เพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

�.    การบริหาร ให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) ในเชิงนโยบาย และหลากหลาย (Diversity) ในการ

ปฏิบตัิ ให้สถาบนัการศึกษามีอิสระ (Autonomy)ในการบริหารจดัการ แต่ตอ้งตรวจสอบได ้(Accountability) และการ

กาํกบัการดาํเนินงานควรให้ความสําคญักบัผลผลิตมากกวา่การควบคุมตวัป้อน (Post Audit) ควรเปิดกวา้งให้ฝ่ายต่าง 

ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาทั�งนี�  ตอ้งมีการปฏิบตัิที�เท่าเทียมกนั (Level - Playing Field) ระหวา่ง

สถานศึกษา-ของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถานประกอบการ จะตอ้งส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถาน

ประกอบการให้เกิดระบบทวิภาคี ระบบสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมในโรงงานและสถานประกอบการมากขึ�น ควร

ยกเลิกกฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบตัิที�เป็นอุปสรรค เพื�อดึงดูดให้ภาคเอกชนเขา้ร่วมจดัการดา้นอาชีวศึกษา 

�.    การส่งเสริมคุณภาพ ควรกาํหนดสมรรถนะหลักของการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาทั� งสาย

สามญัและสายอาชีพ และมีการพฒันาครูก่อนประจาํการ และหลงัประจาํการ 

�.    การส่งเสริมประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความร่วมมือที�เป็นเครือข่ายการใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื�อลด

การสูญเสียและการซํ� าซอ้น ให้มีระบบบญัชีเงินเดือนที�หลากหลายเพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจสาํหรับครู 

�.    การส่งเสริมความเสมอภาค รัฐพึงจดับริการการศึกษาให้ทั�วถึง โดยเฉพาะไปยงักลุ่มผูเ้สียเปรียบ 

โดยกาํหนดรูปแบบการจดัสรรทรัพยากรที�ชดัเจนมีประสิทธิภาพ และคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที�กาํหนดไวท้ั�งใน

รัฐธรรมนูญและพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
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3.2    การให้ความสําคัญกบัการจัดการอาชีวศึกษาไทยของภาครัฐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ปี พ.ศ. ���� มีเนื�อหาสาระของรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาไวเ้พียง � ขอ้ (4 ส่วน 15 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 309 มาตรา) คือ ในหมวด 5 แนวนโยบาย

พื�นฐานแห่งรัฐ ส่วนที� 4 แนวนโยบายดา้นศาสนา สังคม การสาธารณะสุข การศึกษา และวฒันธรรม มาตราที� 80 รัฐ

ตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม ในขอ้ (3) พฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดั

ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื�อพฒันาการศึกษาชองชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้กา้วหนา้ทนัการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั�งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบ

วินยั คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั�นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

นอกจากนั�นจาก (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� �� พ.ศ. ����-���� (4 ส่วน 9 

บท) ไดก้ล่าวถึงไวใ้น ส่วนที� 1 สรุปสาระสาํคญั (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� �� (พ.ศ. ����-

����) ในขอ้ 3 ประเด็นการพฒันาประเทศในระยะต่อไป ซึ� งกล่าววา่ภายใตส้ถานการณ์การเปลี�ยนแปลงที�จะส่งผล

กระทบต่อการพฒันาประเทศในช่วงของแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 พร้อมทั�งการวิเคราะห์จุดอ่อนและขอ้จาํกดัที�เป็นจุด

เสี�ยงของประเทศ รวมทั�งภูมิคุ ้มกันที�จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เขม้แข็งมากขึ�นในสังคมไทย ไดน้าํมาสู่การกาํหนด

ประเด็นการพฒันาสําคญัซึ� งมีความเกี�ยวเนื�องกบัการจดัการอาชีวศึกษา เพื�อเป็นกรอบการจดัยุทธศาสตร์การพฒันา

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 คือ การเตรียมความพร้อมของไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ความสําคญัในการ

สร้างความตระหนักในความสําคญัของประชาคมอาเซียน (ASEAN committee 2558) และผลกระทบที�จะเกิดขึ�น 

พฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการให้สามารถแข่งขนัไดแ้ละใชป้ระโยชน์จากประชาคมอาเซียน พฒันาทกัษะ

แรงงานให้มีความสามารถเป็นที�ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั�งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิง

สถาบนัให้สอดรับกบักติกาของอาเซียน จากประเด็นดงักล่าวโยงไปถึงการจดัการอาชีวศึกษาตรงที�แรงงานส่วนใหญ่

ในประเทศ และที�ออกไปทาํงานยงัต่างประเทศ เป็นแรงงานที�ใชท้กัษะฝีมือแรงงาน มากวา่แรงงานที�ใชท้กัษะทางดา้น

วิชาการ และในต่างประเทศตอ้งยอมรับวา่เขาให้การยอมรับแรงงานใชท้กัษะฝีมือแรงงานมากวา่แรงงานที�ใชท้กัษะ

ทางดา้นวิชาการ ซึ� งตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา คือ ผลิตแรงงานที�มีทกัษะฝีมือแรงงานให้

ตรงกบัความตอ้งการแรงงานของตลาดโลก ดงันั�นแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 จึงมุ่งเนน้แรงงานสายอาชีวศึกษา มากกวา่

สายสามญั  

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� (9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 78 มาตรา) 

กล่าวถึงไวใ้นหมวดที� 3 ระบบการศึกษา มาตราที� 20 การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษา

ของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 

ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (��52)โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯได้

ทาํการศึกษา สังเคราะห์เอกสารรายงานที�เกี�ยวขอ้ง ผลการปฏิรูปการศึกษา 9 ปีที�ผ่านมา ทิศทางการพฒันาการศึกษา

ในอนาคต และจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แลว้จดัทาํเป็นขอ้เสนอ

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง (พ.ศ. 2552-2561) เสนอต่อที�ประชุมสภาการศึกษาในคราวประชุมเมื�อวนัที� 4 
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มิถุนายน 2552 ซึ� งมีมติเห็นชอบและให้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื�อ

วนัที� 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ “ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง (พ.ศ.2552-2561)” ตามที�

กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ดาํเนินการต่อไปได ้และเห็นชอบหลกัการร่างระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การขับเคลื�อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง พ.ศ.2552 ตามที�กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างอนุบญัญตัิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ดาํเนินการต่อไปได้ โดยในขอ้เสนอ

กล่าวถึงการจัดการอาชีวศึกษาในส่วนของเป้าหมายยุทธศาสตร์และตวับ่งชี�  ไวเ้พียง 2 ขอ้จากเป้าหมายยุทธศาสตร์

ทั�งหมด ดงันี�คือ  

1.     คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล ส่วนตวับ่งชี�และค่าเป้าหมายมี 

2 ขอ้คือ 1) สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามญัศึกษาเป็น 60:40 2) ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษามีคุณภาพระดบัสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

2.     คนไทยคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได้ มีทกัษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ

แกปั้ญหา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีความสามารถในการสื�อสาร มีตวับ่งชี�และค่าเป้าหมายมี 1 ขอ้คือ 1) ผูส้าํเร็จการ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที�พึงพอใจของผูใ้ช ้และมีงานทาํภายใน 1 ปี รวมทั�งประกอบอาชีพอิสระ

เพิ�มขึ�น 

นอกจากนี� ในพระราชบญัญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ���� มีมาตราที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการ

การอาชีวศึกษาเพียง 5 มาตรา (จากทั�งหมด 6 หมวด 1 บทเฉพาะการ 63 มาตรา) ด้วยกนัดงันี�  1) มาตราที� 2 

พระราชบญัญตัินี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 2) มาตราที� 3 พระราชบญัญตัิ

นี� ไม่ใช้บังคับกับการจัดการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาอาชีพซึ� งดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตาม

กฎหมายอื�น 3) มาตราที� 4 ในพระราชบญัญตัินี�  “การอาชีวศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการศึกษาเพื�อผลิตและ

พฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี4) มาตราที� 6 การจดัการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัแรงงาน โดยนาํความรู้ในทาง

ทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะ

จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ฏิบัติหรือผูป้ระกอบอาชีพโดยอิสระ 5) มาตราที� 9 การจดัการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตราที� 6, 7, 8 ให้จดัตามหลกัสูตรที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง, ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาํหนดหลกัสูตรที�จดัขึ�นเพื�อความรู้ หรือทกัษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา

ต่อ ซึ�งจดัขึ�นเป็นโครงการหรือสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้

สําหรับใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561) ซึ� งประกอบไปด้วย 

วิสัยทศัน์ 1 ขอ้, เป้าหมาย 9 ขอ้ และ ยุทธศาสตร์ 7 ขอ้ มีส่วนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง ดงันี�  ในส่วนวิสัยทศัน์วา่ “ผลิตและ

พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล” และในขอ้ 5 ในส่วนของเป้าหมายกล่าวไวว้า่ “เพิ�ม

สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาต่อสามญัเป็น 60:40” และสุดทา้ยไดก้ล่าวถึงใน ยุทธศาสตร์ขอ้ที� 1 (การปฏิรูประบบการ

เรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานและเชื�อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  ในมาตรการที� 6 “เพิ�มสัดส่วนผูเ้รียน
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อาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศึกษาให้บริการสังคมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามญั 

60:40”  

มติชนออนไลน์ (2554) ในพาดหัวข่าวเรื�อง “อาชีวะรุ่ง อนาคตแรงงานจากการศึกษาสายอาชีพ” มี

ใจความที�ไดก้ล่าวถึงการจดัการอาชีวศึกษา ดงันี�  “เวียดนาม-ฟิลิปปินส์” ยึดครองตลาดแรงงานระดบักลาง หากไทยไม่

ผลิตคนคุณภาพป้อนตลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เล็งยุทธศาสตร์ 5 ดา้นปฏิรูปการศึกษา 

รับมือการเปลี�ยนแปลง ขณะที� สาํนกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เตรียมความพร้อม

รับมือประชาคมอาเซียน หนุนอาชีวศึกษาพฒันานวตักรรมการสอน 

สมพงษ์ จิตระดับ และ สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2554) กล่าวว่า การศึกษาสายอาชีพจะกลายเป็น

ยทุธศาสตร์ของการพฒันาชาติ เยาวชนไทยที�เขา้สู่สายอาชีพจะเป็นแรงงานไม่เพียงในประเทศเท่านั�น แต่ยงัมีโอกาส

ในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื�องจากไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนทั�ง 10 ประเทศ จะร่วมกนั

เปิดให้มีการเคลื�อนยา้ยเสรีแก่ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั�ง 5 สาขา ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และ

เงินทุน และมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงที�ประเทศเพื�อนบ้านอย่าง เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ จะเขา้มาศึกษาต่อในสาย

อาชีวศึกษาในไทย และจะเขา้มาอยูใ่นตลาดแรงงานบา้นเรา หากไม่เตรียมตวัให้พร้อมประเทศเพื�อนบา้นก็จะมายึด

ครองสัดส่วนของตลาดแรงงานในกลุ่มนี�  ที�ผา่นมาเราสูญเปล่าดา้นอุดมศึกษามามาก เรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่มีงานทาํ 

ตอ้งเอาวฒิุอาชีวะไปสมคัร ซึ�งแต่ละปีมีคนจบปริญญาตรีจาํนวน 400,000 คน ในจาํนวนนี� มีงานทาํเพียง 100,000 คน 

แต่มีคนตกงานถึง 150,000 คน ขณะที�คนจบอาชีวศึกษา ไดง้านทาํ 90-100% และต่อไปอาจจาํเป็นตอ้งเปิดหลกัสูตร

วิชาชีพในโรงเรียนมธัยมมากขึ�น แบบสหศึกษา และในการปฏิรูปการศึกษารอบสองเพื�อพร้อมรับกบัสถานการณ์การ

เคลื�อนยา้ยอาชีวะ ตอ้งทาํใน 5 เรื�อง คือ 1) การผลิตกาํลงัคนอาชีวะให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 2) การ

พฒันาศกัยภาพครูทั�งครูในสถานศึกษา ครูในสถานประกอบการ และครูภูมิปัญญาผูเ้ชี�ยวชาญในทอ้งถิ�น 3) การพฒันา

คุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยเทียบเคียงมาตรฐานกบัหลกัสูตรสากล เพิ�มการเรียนการสอนแบบ

ทวิภาคี และเพิ�ม ป.ตรีสายปฏิบตัิการ 4) การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ให้สอดคลอ้งกบัภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมและภาคการบริการ 5) กาํลงัแรงงงานตอ้งมีสมรรถนะตามาตรฐานวชิาชีพ  

 

 
 

 ภาพที� 45    การเสวนาในหัวขอ้ “ทิศทางพฒันาเด็กพนัธ์ุอาร์รองรับตลาดอาเซียน 58” ในงานแถลงขา่ว 

      ประกาศสนบัสนุนโครงการส่งเสริมนวตักรรมสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาครั� งที� 

      1/2554 ของสาํนกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ร่วมกบั สกอ. 

                                   (8 มิถุนายน พ.ศ.2554, โรงแรมรามาการ์เดน้ท)์ 
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3.3    สภาพปัญหาและการผลติกําลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในประเทศไทย 
บรรเลง ศรนิล และคณะ (����) กล่าวไวใ้น รายงานการวิจยัเส้นทางการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี ว่า จากสภาพและปัญหาการผลิตกาํลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆได้แก่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางบางแห่ง และผลการศึกษาขององค์กรต่างๆได้แก่ คณะกรรมการ

อาํนวยการปฏิรูปการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถสรุปปัญหาการผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยได้

ดงันี�  
�.    ความพร้อมในการสนบัสนุนดา้นกฎหมายยงัมีขอ้จาํกดั บางสถานศึกษากฎหมายอยูใ่นระหวา่ง

กระบวนการทางนิติบญัญตัิซึ�งใชเ้วลานาน บางสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเฉพาะทางไม่มีกฎหมายรองรับเป็น

การเฉพาะ 

�.    ทิศทางและเป้าหมายการพฒันากาํลงัคนโดยรวมไม่ชดัเจน ทั�งนี� เนื�องมาจากขาดความพร้อมใน

การสนบัสนุนดา้นกฎหมาย 

�.    มีการขยายสถานศึกษาเร็วเกินไป ทาํให้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐ หรือ

งบประมาณที�ไดรั้บนอ้ยเกินไป ทาํให้เป็นปัญหาในการบริหาร 

�.    ครู อาจารย ์บางสาขามีจาํนวนนอ้ย แต่บางสาขามีจาํนวนมากเกิน ทาํใหส้ัดส่วน ครู อาจารย ์ต่อ

นกัศึกษาหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละสาขา 

�.    คุณภาพครูไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจที�ตอ้งการผูมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ

ของตน 

�.    อตัราการเขา้และออกของ ครู อาจารย ์ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน 

�.    การพฒันา ครู อาจารย ์ยงัขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง 

�.    อตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุนการสอนขาดแคลน 

�.    ไม่สามารถเปิดหลกัสูตรใหม่ที�เป็นความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพราะขาดความคล่องตวั 

��.   ผูเ้รียนส่วนหนึ�งมีพื�นฐานความรู้ต ํ�า โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน 

��.   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อมีแนวโนม้ลดลง 

��.   เครื�องมือเครื�องจกัร และอปุกรณ์การฝึกเก่า ลา้สมยั เสื�อมสภาพไม่ทนักบัการพฒันาทาง

เทคโนโลยี และมีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอ 

��.   อุปกรณ์สื�อการเรียนการสอน ยงัขาดแคลน ส่วนที�มีอยูบ่า้งมีสภาพเก่าลา้สมยั และเสื�อมสภาพ 

��.   บางสถานศึกษามีงบประมาณวสัดุฝึกตํ�า ส่งผลต่อการเรียนและฝึกทกัษะ 

��.   ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการเรียนการสอนยงัมีจาํกดั 

��.   การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆทั�งรัฐ และเอกชนไม่จริงจงัและต่อเนื�อง 

��.   ไม่มีการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาและฝึกอบรมให้กวา้งขวาง และไดคุ้ณภาพมาตรฐาน 
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��.   ผูจ้บอาชีวศึกษามีความรู้และทกัษะรวมทั�งคุณลกัษณะที�จาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานค่อนขา้งตํ�า ไม่

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

��.   อตัราผูจ้บอาชีวศึกษาที�ออกไปทาํงานยงัตํ�า ทาํใหข้าดแคลนแรงงานที�มีคุณภาพ 

��.   เนน้วฒิุบตัรมากกวา่ที�จะคาํนึงถึงสมรรถนะในการปฏิบตัิงานจริง 

��.   ผลการวจิยัดา้นการสนบัสนุนการพฒันาระบบการอาชีวศึกษายงัมีนอ้ย 

��.   สถานศึกษาบางส่วนยงัไม่ตระหนกัในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่มีการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนื�องใหบ้รรลุผล 

��.   การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการจดัทาํ และการใชข้อ้มูลเพื�อการบริหาร การเรียนการสอน 

และกิจกรรมนกัศึกษายงัมีในวงจาํกดัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�น 

��.   ไม่มีระบบรองรับการกาํหนดมาตรฐานของชาติเกี�ยวกบัอาชีพและวิชาชีพ ที�จะเป็นกรอบการ

พฒันาสมรรถนะของคนไทยและการเทียบโอน เพื�อเขา้สู่มาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 

นอกจากนี�ขอ้มูลจาก สมศ. (2553) ไดเ้ขียนไวใ้นรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สอง (พ.ศ.2549-2553) มีขอ้มูลที�น่าสนใจ ดงันี�  

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที�สองดา้นการอาชีวศึกษา ซึ� งแบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 

ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง พบว่า สําหรับคะแนนในระดับ ดีมาก สถานศึกษาของรัฐมี

จาํนวนมากกวา่โรงเรียนเอกชนเกือบ 1 เท่าตวั (20.25%, 12.37% ตามลาํดบั)   

ในระดบั ดี พบวา่ สถานศึกษาดา้นการอาชีวศึกษาวิทยาลยัของรัฐมีจาํนวนมากกวา่โรงเรียนเอกชน

เล็กนอ้ย (77.78%, 69.61% ตามลาํดบั)   

ส่วนระดบั พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ในสถานศึกษาของรัฐพบวา่ไม่มีสถานศึกษาที�ได ้

ระดบั ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง  เลยโดยมีเพียงระดบั พอใช้ 1.79% แต่โรงเรียนเอกชนกลบัมีทั�ง 3 ระดบั คือ 

ระดบั พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง (11.56%, 3.23%, 3.23% ตามลาํดบั)   
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หมายเหตุ; จาํนวนสถานศึกษาของรัฐและโรงเรียนเอกชนทั�งหมดในประเทศไทย คือ 405 แห่ง และ 372 แห่ง ตามลาํดบั 

 

   ภาพที� 46 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ดา้นการอาชีวศึกษา 

    จาํแนกตามประเภทสถานศึกษา และระดบัคุณภาพ 

 

ดงันั�นจึงสรุปไดว้า่ โรงเรียนเอกชนยงัมีความหลากหลายของระดบัคุณภาพค่อนขา้งมาก และมีระดบั

คุณภาพที�อยู่ในระดบัตั�งแต่ระดบั ดี ลงมามีจาํนวนที�มีนัยสําคญั (18.02%) ซึ� งขอ้มูลดังกล่าวจึงสามารถสรุปไดว้่า

คุณภาพของโรงเรียนเอกชนในภาพรวมดอ้ยกวา่สถานศึกษาของรัฐ (ภาพที� 39) นั�น ดงันั�นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�

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)
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จะตอ้งเร่งพฒันาโรงเรียนเอกชน เพื�อใหคุ้ณภาพของทุกโรงเรียนไม่มีความแตกต่างกนัมาก และตอ้งอยูใ่นระดบั ดี ขึ�น

ไป และที�สาํคญัวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญซึ�งเป็นวทิยาลยัเป้าหมายของการวจิยัในครั� งนี� อยูใ่นกลุ่มระดบัคุณภาพ 

ระดบั พอใช้ (1.79%) ซึ�งถือวา่เป็นกลุ่มที�มีจาํนวนนอ้ยมากเมื�อเทียบกบัโรงเรียนเอกชนทั�งประเทศ 

3.4    กรณีศึกษาเส้นทางการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆ 
                        บรรเลง ศรนิล และคณะ (����) กล่าวว่า ประเทศต่างๆในโลกลว้นมีระบบการศึกษาเป็นของตนเอง 

เมื�อวเิคราะห์ในรายละเอียดจะพบวา่การอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ีเป็นส่วนหนึ�งในระบบการศึกษาของประเทศนั�นๆ

เพื�อใหเ้ห็นภาพกวา้งของเสน้ทางการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆในแต่ละภูมิภาคของโลก ในที�นี� จะ

ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาของประเทศต่างๆ � ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดงันี�  

3.4.1    ประเทศออสเตรเลยี 

 การเรียนอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื� องในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ดําเนินการใน

วิทยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�องที�เรียกวา่ “Technical and Further Education: TAFE” ซึ� งเป็นสถาบนัการศึกษา

ของรัฐจาํนวนกว่า 200 แห่ง กระจายอยู่ทั�วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นหน่วยงานการศึกษาและวิชาชีพที�ใหญ่ที�สุด 

การอาชีวศึกษาทั�งหมดไม่วา่จะเป็นช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์

และความรู้ทั�วไป จะเปิดสอนในวทิยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) หลกัสูตรที�เปิดสอนมีดงันี�  

1.    ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (Certificate) เป็นหลกัสูตรระยะสั�นโดยทั�วไปประมาณ 6 เดือน 

ถึง 1 ปี เป็นหลกัสูตรวชิาชีพพื�นฐาน เนน้ความรู้ทกัษะในระดบัปฏิบติังาน 

2.    ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (Advanced Certificate) ระยะเวลาหลกัสูตรประมาณ 1 ปี 

แลว้แต่สาขาวชิาและคุณสมบติัของผูเ้รียน เนน้ความรู้วชิาเทคนิค 

3.    อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาหลกัสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลกัสูตรครอบคลุมทั�ง

ระดบัปฏิบติัการและวางแผน เหมาะสาํหรับผูที้�ตอ้งการกา้วหนา้ไปสู่ตาํแหน่งหวัหนา้งาน 

4.    อนุปริญญาชั�นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาหลกัสูตรประมาณ 2-3 ปี ซึ� งเป็น

หลกัสูตรชั�นสูงสุดที�เปิดสอนใน TAFE 

เนื�องจากวิทยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) เป็นสถาบนัที�ผลิตบุคลากรระดบั

ปฏิบติัการและระดบัฝีมือให้กบัหน่วยงาน ทั�งภาครัฐ และเอกชนในสาขาต่างๆ จึงนบัวา่เป็นสถาบนัที�มีความสาํคญั

มากที�สุดในการผลิตบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ สนองความตอ้งการตลาดแรงงาน 

ดงันั�นในการเรียนการสอน จึงเนน้ภาคปฏิบติัมากกวา่ภาคทฤษฎี 

ผูที้�จบหลกัสูตรอนุปริญญา และอนุปริญญาชั�นสูงที�ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั 

สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อได ้ขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลงของ TAFE และมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งที�ไดท้าํความตกลงกนั

ไว ้

นอกเหนือจากนี�  วทิยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) ยงัสามารถจดัหลกัสูตรระยะ

สั� นตามความตอ้งการของหน่วยงาน รวมทั� งจัดการศึกษาให้กับผูใ้หญ่ในหลักสูตรสามัญแบบเร่งรัดที� เรียกว่า 

Matriculation ซึ� งเป็นหลกัสูตร 1 ปี จดัสาํหรับผูใ้หญ่ที�มีอายุเกิน 18 ปีขึ�นไปที�ยงัไม่จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

และตอ้งการสอบใหไ้ดว้ฒิุดงักล่าว เพื�อเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา 
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เนื�องจากการจดัการศึกษาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงการมีงานทาํ การศึกษา การ

ฝึกอบรม และกิจการเยาวชน (DEETYA) การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมมีกองอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที�

รับผิดชอบ โดยมีภารกิจสาํคญั 2 ดา้น คือการพฒันากาํลงัแรงงานให้มีทกัษะและความชาํนาญงานสูง ตรงกบัความ

ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม อีกดา้นหนึ�ง คือ การพฒันาระบบการศึกษาและการฝึกอบรมในระดบัชาติ ภายใตก้าร

กาํกับดูแลขององค์กรอิสระที�มีชื�อว่า “สํานักงานการฝึกอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย” หรือ “ANTA” (Australian 

National Training Authority) ซึ� งเป็นองคก์รประสานงานนโยบายดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างรัฐให้มี

เอกภาพ สาํนกังานการฝึกอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย (ANTA) ทาํหนา้ที�ดงันี�  

1.    จดัทาํและพฒันายทุธศาสตร์แห่งชาติ 

2.    พฒันา บริการ ส่งเสริมโครงสร้างการฝึกอบรมแห่งชาติ 

3.    ใหข้อ้เสนอแนะงบประมาณ การเงิน และการวางแผน 

4.    นาํเสนอขอ้มูลสถิติที�ทนัสมยั และจดัทาํรายงานประจาํปี 

5.    ทบทวนนโยบาย ประสานงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์วจิยัและประเมินผล 

6.    บริหารโครงการระดบัชาติ 

การจดัการศึกษาที�มีลกัษณะโดดเด่น ฉีกแนวไปจากวธีิการตามปกติอีกประการหนึ�ง คือ การ

เรียนแบบเปิด (Open Learning Australia : OLA) เป็นการจดัการศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษาให้แก่ชาวออสเตรเลียทุก

คนอยา่งแทจ้ริงที�พฒันามาจากการศึกษาทางไกล (Distance Education) เพื�อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชน

ทุกคน ตามเวลา สถานที� และวธีิการที�ตอ้งการ โดยมีค่าใชจ่้ายตํ�า มีความยืดหยุน่ไดม้าก และมีการใชน้วตักรรมต่าง ๆ 

มากขึ�น ซึ�งเป็นการจดัการศึกษาที�ดาํเนินการร่วมกนัในลกัษณะเหมือนหุน้ส่วนของสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ

วทิยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) และดาํเนินการในลกัษณะนายหนา้สาํหรับการจดัและขยายโปรแกรม

การศึกษา การฝึกอบรมที�หลากหลายให้กบัรัฐและตลาดแรงงาน ซึ� งผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามปกติหรือเรียนแบบ

ทางไกล หรือวธีิการที�ยดืหยุน่ได ้โดยอาศยันวตักรรมทางการศึกษา ผูเ้รียนสามารถเรียน ณ ที�ใดก็ไดต้ามความสมคัร

ใจและเหมาะสมกบัสภาพแต่ละบุคคล 

สรุปการอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื� องในออสเตรเลียส่วนใหญ่ดําเนินการโดย 

วทิยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) ซึ�งเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐ จาํนวนกวา่ 200 แห่ง กระจายอยูท่ั�วทุก

รัฐและทุกภูมิภาคของประเทศ หลกัสูตรที�เปิดสอน ได้แก่ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง 

อนุปริญญา และอนุปริญญาชั�นสูงซึ� งเป็นชั�นสูงสุด ผูที้�จบหลกัสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาชั�นสูงที�ตอ้งการศึกษา

ต่อในระดบัมหาวิทยาลยัสามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อได ้ขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลงของวิทยาลยัเทคนิคและการศึกษา

ต่อเนื�อง (TAFE) และมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งตามที�ไดต้กลงกนัไว ้
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  ภาพที� 47 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 

 

3.4.2    ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 สําหรับระดับอาชีวศึกษาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั�น เมื�อเรียนจบชั�น

มธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ ถา้เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาสายทั�วไป นกัเรียนประมาณสามในสี�จะเขา้รับการฝึกอาชีพใน

ระบบทวภิาคี (Dual System) ซึ�งเป็นการฝึกอาชีพที�นิยมกนัมากในหมู่เยาวชน การฝึกอาชีพในระบบนี� เยาวชนตอ้งไป

สมคัรเป็นช่างฝึกหัด (Trainee) ในสถานประกอบการ ซึ� งอาจเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กที�

เปิดรับสมคัรช่างฝึกหดั เมื�อมีการทาํสญัญากนัระหวา่งผูป้กครองและสถานประกอบการแลว้ การฝึกจึงจะเริ�มขึ�นโดย

ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการนั�น ๆ เป็นหลกั ประมาณ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ส่วนเวลาที� เหลืออีก 1-2 วนั สถาน

ประกอบการจะส่งช่างฝึกหัดนั�นไปเรียนทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษาที�อยูใ่กล ้การฝึกอาชีพลกัษณะนี�กระทาํโดยมี

กฎหมายรองรับ เฉพาะการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการจะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลสหพนัธ์ (รัฐบาลกลาง) 

ซึ� งทุกรัฐตอ้งปฏิบติัตาม ส่วนการเรียนทฤษฏีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเป็นไปตามกฎหมายการศึกษาของแต่ละรัฐ ซึ� ง

อาจแตกต่างกนับา้งในรายละเอียด การฝึกอาชีพระบบทวภิาคีใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี ขึ�นอยูก่บัแต่ละสาขา ดงันั�นผูจ้บ
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การศึกษาจึงมีอายมุากกวา่ 18 ปี ซึ�งพน้การศึกษาภาคบงัคบั และสามารถทาํงานประกอบอาชีพในสถานประกอบการ

ไดต้ามปกติ  

 ผูที้�จบจากมธัยมศึกษาสายกลาง ส่วนใหญ่จะเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัอาชีวศึกษา ซึ� งอาจเป็น

แบบเรียนเต็มเวลาในโรงเรียน (Full Time Vocational Schools) หรือเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาชั�นสูง (Upper 

Secondary Vocational Schools) หรือที�ภาษาเยอรมนัเรียกวา่ “Fachoberschule” (FO) เพื�อออกไปประกอบอาชีพ หรือ

ส่วนหนึ� งอาจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาต่อไป อยา่งไรก็ตามเยาวชนส่วนหนึ�งที�จบจากมธัยมศึกษาสายกลาง อาจ

กลบัเขา้รับการฝึกอาชีพระบบทวภิาคีก็ได ้ผูที้�จบจากมธัยมศึกษาตอนตน้สายสามญัจะเขา้เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (Upper Secondary Schools) อีก 3 ปี (เกรด 11-13) นับเป็นการเรียนที�ใช้เวลารวม 13 ปี ก่อนที�จะจบ

มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ซึ� งแตกต่างจากประเทศอื�น ๆ ทั�วไป ที�ใชเ้วลา 12 ปี ผูที้�จบระดบันี� ส่วนใหญ่จะเขา้

สอบเพื�อรับประกาศนียบตัรที�เรียกวา่ “Abitur” เพื�อเตรียมตวัเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ผูที้�จบระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายสามญัส่วนหนึ� ง อาจกลบัเขา้รับการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีเช่นเดียวกบัผูจ้บมธัยมศึกษาตอนตน้สาย

ทั�วไป 

สรุปอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนัเริ�มเมื�อจบการศึกษาภาคบงัคบัแบบเต็มเวลาซึ� งก็คือ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูที้� เลือกเรียนสายอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เลือกที�จะเรียนในระบบทวิภาคี แต่ไม่ว่าจะจบ

การศึกษาระบบทวภิาคีหรือระบบอื�นๆ เยาวชนในประเทศเยอรมนัหลงัจากที�จบการศึกษาแลว้ ส่วนใหญ่จะเขา้ทาํงาน

ในสาขาอาชีพที�ตนศึกษามา แต่อีกส่วนหนึ�งที�ยงัไม่ตอ้งการทาํงาน จะสามารถเขา้เรียนต่อในหลกัสูตรที�จดัไวเ้ป็นการ

เฉพาะเพื�อเตรียมเยาวชนเหล่านั�นให้มีความรู้ทางวิชาทฤษฎีมากยิ�งขึ�น เพื�อเตรียมเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยี

ชั�นสูงหรือแมแ้ต่ในมหาวิทยาลยัทั�วไป แต่จาํนวนเยาวชนที�มีโอกาสเขา้ศึกษาต่อจะไม่มากนัก เมื�อเปรียบเทียบกบั

ผูเ้รียนสายตรงที�พร้อมเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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 ภาพที� 48 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

3.4.3    สหราชอาณาจกัร 

สําหรับระดับอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื�องของสหราชอาณาจักรนั�น นักเรียนตั�งแต่

ระดบัมธัยมศึกษาอายุ �� ปีขึ�นไป จะไดรั้บการปูพื�นฐานความรู้ดา้นเทคโนโลยีและโลกของงาน โดยโรงเรียนจัด

หลกัสูตรเพื�อเพิ�มพูนทักษะดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาที�สอดคลอ้งกับโลกแรงงาน เช่น จดัโครงการ

อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Technical and Vocational Education Initiative) การสร้างประสบการณ์ในการทาํงาน (Work 

Experiences) หรือจดัแบบวทิยาลยัเทคโนโลยใีนเมือง (City Technology College) การอาชีวศึกษาเริ�มดาํเนินการอยา่ง

จริงจงัและเป็นระบบภายหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั สาํหรับผูที้�มีอายเุกิน �� ปีขึ�นไปและไม่ประสงคจ์ะศึกษาต่อใน

ระดบัมหาวทิยาลยั แต่ตอ้งการจะมีวฒิุทางวชิาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมศิลปะ การ

ท่องเที�ยว การโรงแรม ฯลฯ สามารถเขา้เรียนต่อได ้โดยวิทยาลยัเหล่านี� จะใชชื้�อต่าง ๆ กนั เช่น วิทยาลยัการศึกษา

ต่อเนื�อง วิทยาลยัเทคนิควิทยาลยัศิลปะและการออกแบบ และวิทยาลยัเทคโนโลยี เป็นตน้ สถานศึกษาเหล่านี� มี

หลกัสูตรที�เปิดสอนต่างๆกนั เช่น 
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First Certificate / Diploma (FC/FD) ซึ� งเป็นการศึกษาสาํหรับผูที้�เพิ�งจบการศึกษาจาก

โรงเรียน โดยผา่น GCSE เพียงไม่กี�วชิา หลกัสูตรนี� ใชร้ะยะเวลา 1 ปี เมื�อจบแลว้สามารถเรียนต่อในระดบัสูงได ้

National Certificate/Diploma (NC/ND) เป็นการศึกษาในสายวิชาชีพที�สูงขึ�นจาก FC/FD 

ระยะเวลา 2 ปี (โดยหลกัสูตรในปีแรก คือการเรียนระดบั FC/FD ผูที้�จบระดบันี� จะเทียบเท่ากบั GCE “A” Level ซึ� ง

หากไดค้ะแนนดีมากสามารถเรียนระดบัปริญญาตรีได ้

Higher National Certificate/Diploma (HNC/HND) เป็นระดบัสูงสุด การศึกษาระดบันี� ใช้

เวลาเรียน 2 ปี ผูที้�จบการศึกษาระดบันี�  หากตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีสามารถทาํได ้โดยใชเ้วลาอีก 2 ปี แต่

ผลการเรียนตอ้งอยู่ในระดบัดี วุฒิการศึกษาของหลกัสูตรเหล่านี� จะไดรั้บจาก BTEC (Business and Technician 

Education Council) ส่วนในสก๊อตแลนดไ์ดคุ้ณวฒิุจาก SCOTVEC (Scottish Vocational Education Council) 

สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที�เป็นรูปแบบ จดัขึ�นสาํหรับผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั

แลว้ ที�มีอาย ุ16 ปีขึ�นไป เป็นการศึกษาวชิาชีพ (General Vocational Education) หรือการสร้างทกัษะตามความตอ้งการ

ของสถานประกอบการ แต่ละระดบัมีการทดสอบเพื�อรับคุณวุฒิวิชาชีพทั�วไป (General National Vocational 

Qualifications: GNVQ) สามารถศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรชั�นสูง และปริญญาตรี หรือเขา้สู่ตลาดแรงงาน ถา้มี

ประสบการณ์การทาํงาน (Work Related) สามารถทดสอบเพื�อรับวฒิุวิชาชีพ (National Vocational Qualifications: 

NVQ) 
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3.4.4    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กระทาํหลายๆ รูปแบบในช่วงชั�นแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1.    การจดัการศึกษาดา้นอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบผนวกไว้

ตั�งแต่ชั�นอนุบาลถึงชั�นอุดมศึกษาในส่วนที�เรียกวา่ “อาชีพศึกษา” (Career Education) ซึ� งแบ่งเนื�อหาไวเ้ป็น 4 ขั�นตอน 

ไดแ้ก่ 

�.�  ชั� นตระหนักในอาชีพ (Career Awareness) เ ริ� มตั� งแต่ชั� นอนุบาลถึงชั� น

ประถมศึกษา 

�.�    ชั�นแนะนาํอาชีพและการแบ่งหน้าที�ของแรงงานในสังคม (Career Orientation 

Systematization) เป็นการจดัการในระดบัประถมศึกษาตอนปลายถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ 

� . �   ชั� น ก า ร สํ า ร ว จ บ ท บ า ท อ า ชี พ ที� สั ม พัน ธ์ กับ แ น ว คิ ด ข อ ง ต น  ( Career 

Experimentation) เป็นการจดัการในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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�.�   ชั�นเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ (Employability) เป็นการจดัการศึกษาในระดบัช่วงทา้ย

ของมธัยมศึกษาตอนปลายต่อเนื�องไปถึงระดบัอุดมศึกษา 

�.    จดัไวใ้นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนที�เรียกว่า "เตรียมเทคนิค" 

(Technical Preparation) ซึ�งนกัเรียนสามารถเลือกเรียนได ้

�.    แผนการศึกษาอาชีพที�ผสมผสานในลกัษณะแนวทางการเรียนรู้คู่การทาํงาน (School-to-

work Transitions) 

�.    แผนการจดัอาชีวศึกษาในลกัษณะสหกิจอาชีวศึกษา (Vocational Cooperative 

Education) สําหรับผูที้�จบมธัยมศึกษาตอนตน้ได้ผ่านการเตรียมความรู้ทางวิชาชีพมาระดับหนึ� ง แลว้เขา้เรียนใน

โปรแกรมนี�ในลกัษณะเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการสลบักนั 

�.    การจดัอาชีวศึกษาในวทิยาลยัเทคนิคหรือในวทิยาลยัชุมชน 

สรุปการศึกษาด้านอาชีพในสหรัฐอเมริกาจะเริ� มตั� งแต่ชั�นอนุบาลถึงชั�นอุดมศึกษา ใน

ลกัษณะที�เหมาะสมกบัวยัและการเรียนการสอนในแต่ละระดบั สาํหรับชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายจะมีโปรแกรมการ

เรียนใหเ้ลือกเรียน ทั�งสายสามญัเพื�อมุ่งสู่มหาวทิยาลยั หรือสายประสมประสานกบัอาชีพ ในลกัษณะต่างๆ ในระดบั 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และอีกระดับหนึ� งคือ อาชีวศึกษาที�จัดในระดับหลังชั� นมัธยมศึกษา (Post-Secondary 

Education) ซึ� งจะจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพในวิทยาลยัชุมชน สถาบนัเทคโนโลยีเฉพาะทางต่างๆในระดับ

อนุปริญญา นกัศึกษาส่วนหนึ�งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนระดบัมหาวทิยาลยัได ้แต่ตอ้งมีขอ้ตกลงกนัระหวา่ง

วทิยาลยันั�นๆกบัมหาวทิยาลยัที�จะร่วมมือในโครงการ 
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3.4.5    ประเทศญี�ปุ่ น 

                                               การอาชีวศึกษาของประเทศญี�ปุ่นเริ�มในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจดัการ

เรียนการสอนสาํหรับนักเรียนที�เลือกเรียนหลกัสูตรสายอาชีพ หรือเรียนในหลกัสูตรมธัยมแบบประสม ซึ� งมีการจดั

สอนสาขาวชิาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประมง คหกรรม การพยาบาล เป็นตน้ โดย

มีการจัดการเรียนการสอนทั� งในเวลา นอกเวลา และการศึกษาทางไกล ส่วนในระดับหลงัมธัยมศึกษามีการจัด

การศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชั� นต้น รับผู ้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน2-3 ปี และ

วทิยาลยัเทคนิครับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใชเ้วลาเรียน 5 ปี สาํหรับการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง มี

การจดัในวทิยาลยัฝึกอาชีพเฉพาะทาง โดยรับผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา่ นอกจากนั�นยงัมี

การจดัฝึกอบรมวชิาชีพทั�งระยะสั�นและระยะยาวตามความสนใจของผูเ้รียนในโรงเรียนฝึกอบรมวชิาชีพ 

ประเทศญี� ปุ่นยงัมีกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักอีกแห่งหนึ� งที�ดําเนินการ

ฝึกอบรมวชิาชีพใหก้บัแรงงาน โดยมี 1) การฝึกอบรมขั�นพื�นฐาน เป็นการใหค้วามรู้และฝึกทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับการ

ทาํงาน 2) การฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานสาํหรับการทาํงานของช่างฝีมือที�มีความสามารถ
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สูงขึ�น 3) การฝึกอบรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพให้สูงขึ�น เพื�อให้มีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับการทาํงาน และ 4) การ

ฝึกอบรมสาํหรับผูว้า่งงานหรือผูที้�ตอ้งการเปลี�ยนอาชีพ การฝึกอบรมเหล่านี�จดัในศูนยก์ารฝึกอบรมอาชีพ ศูนยพ์ฒันา

ทกัษะ และสถานฝึกอบรมวชิาชีพ 

ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในประเทศญี�ปุ่นให้ความสาํคญักบัการจดัการศึกษา

และฝึกอบรมสําหรับพนักงานตั�งแต่แรกเขา้จนตลอดการประกอบอาชีพ สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีศูนย์

ฝึกอบรมของตนเอง ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็จะอาศยัศูนยฝึ์กทกัษะ และวิทยาลยัเทคนิคเป็น

แหล่งในการฝึกอบรมพนักงาน ซึ� งแต่ละแห่งจะมีการจดัหลกัสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจดัการ

ฝึกอบรมในสถานประกอบการมีทั�งที�เป็นการสร้างและเพิ�มพูนทกัษะเฉพาะเพื�อการปฏิบติังาน และการฝึกอบรมเพื�อ

เปลี�ยนหรือเลื�อนระดบัตาํแหน่ง เช่น การฝึกอบรมสาํหรับพนกังานใหม่ผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลาง และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ 

สรุปการอาชีวศึกษาในประเทศญี�ปุ่นเริ�มในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายซึ� งอาจเป็น

วทิยาลยัเทคนิค หรือสถานศึกษาเฉพาะทาง บางวทิยาลยัไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการศึกษาไดถึ้งระดบัปริญญาตรี รวมทั�งมี

การฝึกอบรมวิชาชีพทั�งหลกัสูตรระยะสั�นและหลกัสูตรระยะยาว ผูจ้บจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายอาจเขา้เรียน

วิชาชีพในวิทยาลยัชั�นตน้ ซึ� งเป็นการศึกษาเฉพาะทาง นอกจากนี�  ยงัมีกระทรวงแรงงานที�จดัฝึกอบรมวิชาชีพทั� ง

หลกัสูตรเตรียมเขา้ทาํงานและหลกัสูตรยกระดบัฝีมือ สถานประกอบการเอกชนยงัจดัการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ

พนกังานของตนอีกดว้ย 
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3.4.6    ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

                                      การจดัการอาชีวศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นส่วนหนึ�งของระบบการศึกษา ที�เริ�ม

มีการจัดสอนวิชาชีพเบื�องต้นเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดสอนเป็นการเฉพาะในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัหลงัมธัยมศึกษา โดยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนกัเรียนที�เลือกเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ จะมีการจดัการเรียนการสอนในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งโรงเรียน

กบัสถานประกอบการร่วมกนัจดัทาํระบบทวิภาคี (Dual System) หรือโปรแกรม �+� (Two-Plus-One Program) เป็น

การศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ � ปี และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการอีก � ปี 

ส่วนในระดบัหลงัมธัยมศึกษามีการจดัการอาชีวศึกษาในวิทยาลยัการอาชีพชั�นตน้ ซึ� งมี

วตัถุประสงค์เพื�อผลิตกาํลงัคนที�มีความรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติ มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

วิทยาลัยการอาชีพชั� นต้นและสถานประกอบการ เพื�อผลิตแรงงานฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมการฝึกงานของนักศึกษา การฝึกอบรมอุตสาหกรรมวิทยาลยัชั�นตน้ 

และการศึกษาของลูกจา้งในภาคอุตสาหกรรมในวทิยาลยัการอาชีพชั�นตน้ เป็นตน้ 
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การพฒันาการอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีเนน้ให้เป็นระบบการอาชีวศึกษาตลอด

ชีวิต เพื�อพฒันาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผูเ้รียนพฒันาตามความสามารถและศักยภาพ และสร้าง

ศรัทธาใหเ้กิดขึ�นในตนเองอยา่งมีคุณภาพ โดยใหผู้เ้รียนสายอาชีพสามารถเรียนต่อไดจ้นถึงระดบัปริญญาเอก และให้

มีระบบสะสมหน่วยการเรียน และอนุญาตใหผู้เ้รียนลงทะเบียนเรียนวชิาต่างๆแบบไม่เต็มเวลาในวิทยาลยั และใชก้าร

ทดสอบเพื�อสะสมหน่วยการเรียนได ้

ส่วนการฝึกอบรมวชิาชีพเป็นการจดัการศึกษานอกระบบ มีทั�งที�จดัโดยรัฐและเอกชน 

ดงันี�  

�.    การจดัอบรมวิชาชีพในสถาบนัของรัฐ ดาํเนินการโดยสํานักงานแรงงานที�มีชื�อว่า 

Korea Manpower Agency (KOMA) เป็นการจดัฝึกอบรม-เพื�อพฒันาแรงงานกึ�งฝีมือและแรงงานฝีมือ ใชเ้วลาฝึก � 

เดือน ถึง � ปี ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ที�มุ่งการส่งออก และเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทั�งการฝึกอบรมให้

นกัโทษและคนดอ้ยโอกาสในสาขาช่างไม ้ช่างปูน ช่างเชื�อม เป็นตน้ 

�.    การฝึกอบรมวชิาชีพในสถานประกอบการเอกชน เป็นการฝึกตามความตอ้งการของ

สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจดัโปรแกรมอิสระของตนเอง โดยอาจร่วมกบัสถานประกอบการอื�นใน

การจดัการฝึกร่วมกนัหรือใหห้น่วยงานอื�นจดัในนามของสถานประกอบการ 

�.    การฝึกอบรมวิชาชีพของหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายเป็นการจดัการฝึกอบรมของ

หน่วยงานมืออาชีพในการจดัฝึกอบรมวชิาชีพตามความตอ้งการของภาครัฐหรือภาคเอกชนตามที�ไดรั้บมอบหมาย มา

ดาํเนินการโครงการฝึกอบรม หลกัสูตรที�จดัฝึก ไดแ้ก่ การประกอบอาหาร การตกแต่งทรงผมการประมวลผลขอ้มูล 

เป็นตน้ 

สาธารณรัฐเกาหลีมีระบบการทดสอบวฒิุบตัรทางเทคนิคแห่งชาติ (National Technical 

Qualification System) เพื�อควบคุมดูแลมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของประเทศ รับผิดชอบโดย

สาํนักงานแรงงานเกาหลี หรือ KOMA มีหนา้ที�ในการทดสอบความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพแก่กลุ่มวิศวกรและ

ช่างฝีมือ และสภาหอการคา้และอุตสาหกรรมเกาหลี รับผิดชอบการทดสอบความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพของกลุ่ม

อาชีพบริการ โดยจดัระดบัชั�นของทกัษะความสามารถเป็น � ขั�น คือ วศิวกรระดบัมืออาชีพ แรงงานฝีมือระดบัหวัหนา้ 

วศิวกร วศิวกรอุตสาหกรรม และแรงงานฝีมือ 

สรุปประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ความสาํคญักบัการอาชีวศึกษาเป็นอยา่งมาก มีการจดั

สอนเป็นวชิาเลือกในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จดัการสอนในสาขาอาชีพต่าง ๆ 

เป็นการเฉพาะ มีทั�งที�จดัในโรงเรียน และจดัร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัสถานประกอบการในลกัษณะทวิภาคี (Dual 

System) และความร่วมมือในรูปแบบอื�นๆ นอกจากนี�  ยงัมีการฝึกอบรมวชิาชีพนอกระบบโรงเรียนทั�งที�ดาํเนินการโดย

สถาบันของรัฐ และจดัในสถานประกอบการเอกชน รวมทั� งมีระบบการทดสอบวุฒิบัตรทางเทคนิคแห่งชาติเพื�อ

ควบคุมดูแลมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมที�ดาํเนินการโดยสาํนกังานแรงงานเกาหลี (KOMA) 
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 ภาพที� 52 แผนภูมิระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 

3.4.7    ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ผูที้�จะเขา้เรียนดา้นอาชีวศึกษาจะเริ�มเรียนไดต้ั�งแต่ระดบัมธัยมศึกษา โดยเรียนหลกัสูตร

ปกติที�เลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาแต่เปลี�ยนมาเรียนสายอาชีพในระดบัหลงั

มธัยมศึกษาในวทิยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิค 

สาํหรับการจดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจดัในสถานศึกษา 2 ประเภท คือ วิทยาลยั

โพลีเทคนิค และสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) 

1.    วทิยาลยัโพลเีทคนิค 

 เป็นการจัดการศึกษาเพื�อผลิตกําลังคนระดับกลาง โดยรับผูจ้บการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษา ผูที้�ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ (National Technical Certificate) ระดบั 2 (NTC-2) หรือผูที้�ผา่นการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรช่างฝึกหัดของสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัให้สนองความ

ตอ้งการของอุตสาหกรรม วทิยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตรต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
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การเดินเรือ สื�อสารมวลชนการตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั�นต่างๆเพื�อพฒันา

อาชีพอีกดว้ย 

2.    สถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) 

           จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2535 เพื�อจดัการศึกษา และฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา

ใหแ้ก่ผูส้าํเร็จมธัยมศึกษา เพื�อเตรียมตวัสาํหรับการทาํงาน นอกจากนั�น ยงัจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูที้�ทาํงานแลว้ เพื�อพฒันา

ทกัษะฝีมือแรงงาน ปัจจุบนั ITE มีเครือข่าย 11 สถาบนั เชื�อมโยงดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ผูที้�จะเขา้ศึกษาใน ITE อยา่ง

นอ้ยที�สุดจะตอ้งสอบผา่น GCE "N" Level ในระดบัมธัยมศึกษา สามารถเลือกเรียนได ้2 ลกัษณะ คือ เรียนเตม็เวลา ณ 

ศูนยข์อง ITE และการฝึกแบบช่างฝึกหดั 

สําหรับการจัดฝึกอบรมให้ผู ้ที�อยู่นอกระบบโรงเรียน หรือผู ้ที�ทํางานแล้ว มี 2 

โปรแกรมหลกั ดงันี�  

1.    โปรแกรมการศึกษาผูใ้หญ่ด้านวิชาสามญั (Academic Education) มีการจัด

โปรแกรม Basic Education for Skill Training (BEST) เพื�อเสริมสร้างกาํลงัแรงงานให้มีความรู้พื�นฐานภาษาองักฤษ 

และคณิตศาสตร์ ในระดบัประกาศนียบตัรประถมศึกษา (PSLE) และโปรแกรม Worker Improvement Through 

Secondary Education (WISE) เพื�อใหมี้ความรู้พื�นฐานระดบัประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา GCE “N” Level ให้สามารถ

ศึกษาต่อดา้นทกัษะอาชีพได ้รวมทั�งโปรแกรม Continuing Education (CE) สาํหรับผูที้�กาํลงัทาํงานและอยูน่อกระบบ

โรงเรียนใหไ้ดรั้บประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาระดบั GCE “N” Level หรือ “O” Level 

2.    โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะอาชีพ (Skill Training) ซึ�งจดัในหลายลกัษณะ เช่น 

Modular Skill Training (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื�อยกระดบัความรู้ทางดา้นเทคนิคและทกัษะต่างๆ เพื�อให้ไดรั้บ

ประกาศนียบัตรทักษะอาชีพ ระดบั 2 (NTC-2) หรือประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมอาชีพ (Certificate of 

Competency: CoC) Training Initiative for Mature Employees (TIME) เป็นการฝึกอบรมสาํหรับแรงงานที�มีอาย ุ40 ปี

ขึ�นไป ให้มีทกัษะเทคนิคใหม่ ๆ หรือปรับปรุงทกัษะให้มีระดบัสูงขึ�น เพื�อให้ได ้NTC ระดบั 3 หรือระดบั 2 Adult 

Cooperative Training Scheme (ACTS) เป็นการฝึกอบรมช่างฝึกหัดเพื�อยกระดบัฝีมือหรือทกัษะโดยการฝึกแบบ On 

the Job Training ให้เป็นผูช่้วยช่าง หรือ NTC ระดบั 3 Industrial Technician Certificate Course (ITC) เป็นการเปิด

โอกาสให้คนงานที�มีวุฒิ GCE "O" Level หรือช่างชาํนาญงานที�ได ้NTC ระดบั 2 ให้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาเพื�อ

ยกระดบัเป็นช่างเทคนิคหรือหวัหนา้งานในอุตสาหกรรม Continuing Training (CT) เป็นการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะ

สั�น ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา เพื�อฝึกอบรมอาชีพ/ทกัษะใดทกัษะหนึ� ง เพื�อให้ทนัต่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ Business 

Studies and Office Skill Course (BS) เป็นหลกัสูตรเพื�อสร้างขีดความสามารถของพนกังานระดบัปฏิบติัการใน

สาํนกังานดา้นทกัษะสาํนกังาน บญัชี และเลขานุการและ National Apprenticeship Scheme (NAS) เป็นการจดัการ

ฝึกอบรมในระบบช่างฝึกหดั 

สรุปการจดัการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นการศึกษาตามระดบัความสามารถ 

โดยพิจารณาจากผลการสอบเมื�อจบในแต่ละระดบัการศึกษา สาํหรับผูที้�เลือกศึกษาสายอาชีวศึกษาจะมีการศึกษาตั�งแต่

ระดบัมธัยมศึกษา สาํหรับนกัเรียนที�เรียนหลกัสูตรปกติที�เลือกเรียนสายอาชีพ ซึ�งเมื�อจบแลว้สามารถเขา้ศึกษาต่อหรือ

ฝึกอาชีพในวทิยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคของสถาบนัเทคนิคศึกษาได ้เช่นเดียวกบัผูที้�เลือกเรียนสายสามญั

ในระดับมธัยมศึกษาสามารถเปลี�ยนมาเรียนสายอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบันเทคนิคในระดับหลงั
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มธัยมศึกษาไดเ้ช่นกนั และสามารถเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัได ้นอกจากนั�นสถาบนัเทคนิคศึกษายงัมีหลกัสูตร

ฝึกอบรมทั�งแบบเต็มเวลา แบบไม่เต็มเวลา และระบบช่างฝึกหัด ทั�งเพื�อเพิ�มพูนทกัษะการทาํงาน และยกระดบัฝีมือ

หรือหนา้ที�ภาคธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาทความร่วมมือในการสร้างและพฒันากาํลงัคน

ทางอาชีวศึกษา โดยการจดัตั�งศูนยฝึ์กอาชีพให้แก่ช่างฝึกหัดหรือรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน และส่งเสริมให้พนกังานของ

บริษทัเขา้รับการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มความสามารถตามโครงการต่างๆ 

3.4.8    สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศที�เป็นกรณีศึกษา � ประเทศ 

จากกรณีศึกษาเสน้ทางการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาของประเทศต่างๆ � ประเทศใน

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทาํใหท้ราบวา่การอาชีวศึกษาอาจจดัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในลกัษณะวิชาเลือก แต่ส่วน

ใหญ่แลว้มกัจดัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจดัเป็นการเรียนในเฉพาะสาขา ผูส้าํเร็จการศึกษาจะมีสมรรถนะใน

วชิาชีพพร้อมที�จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ขณะเดียวกนัส่วนหนึ�งอาจศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางหรือวิทยาลยัชุมชน เพื�อรับคุณวฒิุอนุปริญญาเพื�อประกอบอาชีพ สาํหรับผูที้�ตอ้งการ

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื�นเพื�อรับปริญญาก็อาจทาํได ้ขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลงของสถาบนัเหล่านั�น 

อยา่งไรก็ตาม จาํนวนผูศึ้กษาต่อไม่สูงนกัเมื�อเทียบกบัผูส้าํเร็จการศึกษาที�เขา้สู่ตลาดแรงงาน ซึ�งเสน้ทางสาํหรับผูศึ้กษา

ต่อเหล่านี�จะเป็นเสน้ทางเฉพาะที�ไม่ใช่เสน้ทางการศึกษาตามปกติประเด็นขอ้สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ

ของประเทศที�เป็นกรณีศึกษา � ประเทศ สรุปไดด้งัตารางที� 2-8 
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ตารางที� 2 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศญี�ปุ่น 

ประเดน็ข้อสรุป ญี�ปุ่ น 

นโยบายระดบัชาติ 1) ส่งเสริมใหโ้อกาสทางการศึกษาโดย  เท่าเทียมกนั 2) จดัการศึกษาทั�งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัเนน้การเรียนรู้ ตลอดชีวิต 3) กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่

ภูมิภาค 

แนวการจดัการศึกษา 1) จดัทั�งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการเรียนนอกเวลาและการศึกษาทางไกลทางไปรษณีย ์2) หลกัสูตรมีความหลากหลายและยืดหยุน่สนองตอบความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานและความตอ้งการของ ผูเ้รียน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

 

 

1) กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์  กีฬา และวฒันธรรมทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบาย ประสานงาน ส่งเสริมและ- สนบัสนุน และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือการจดัการศึกษา 2)

หน่วยงานระดบัภูมิภาค/จงัหวดั และระดบัทอ้งถิ�นรับผิดชอบดาํเนินการจดัการศึกษา 3) กระทรวงแรงงานดูแลการฝึกอบรมวชิาชีพ 4) มีหน่วยประสานงานระดบัชาติ ดูแลศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชีพ ศูนยก์ารพฒันาทกัษะ และสถาบนัฝึกอบรมวชิาชีพในส่วนกลาง 5) หน่วยงานระดบัจงัหวดัดูแลศูนยฝึ์กอบรม สาํหรับบุคคลทั�วไปและศูนยฝึ์กวิชาสาํหรับคน

พิการในทอ้งถิ�น 

การจดัการอาชีวศึกษาและ

ฝึกอบรมวชิาชีพ 

1) จดัการอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในหลกัสูตรสายอาชีพและโรงเรียนมธัยมแบบประสม 2) ระดบัหลงัมธัยมศึกษาจดัการอาชีวศึกษาในวิทยาลยัชั�นตน้ รับ

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และวทิยาลยัเทคนิค รับผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ ผูจ้บการศึกษาจากวิทยาลยัชั�นตน้ และวิทยาลยัเทคนิค จะไดรั้บวฒิุอนุปริญญา 

วิทยาลยัเทคนิคบางแห่งไดรั้บอนุญาตให้จดัการศึกษาถึงระดบัปริญญาตรี 3) จดัฝึกอบรมวิชาชีพในวิทยาลยัฝึกฝึกอาชีพเฉพาะทาง และโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพ 4) สถาน

ประกอบการบางแห่งมีศูนยฝึ์กคนงานของตนเอง มีทั�งการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพนูทกัษะเฉพาะ และการฝึกอบรมเพื�อเปลี�ยนหรือเลื�อนตาํแหน่ง 

งบประมาณสนบัสนุน 

 

1) ระบบงบประมาณสนบัสนุนประกอบดว้ยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ�น (National  Subsidies) เงินช่วยชดเชยภาษีทอ้งถิ�น (Local Allocation Tax  Grant)  

จากรัฐบาลกลางใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ�น เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากรัฐบาลกลางใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ�นและโรงเรียนเอกชนเงินทุนหรือมูลนิธิ 2) ระบบงบประมาณสนบัสนุน

ประกอบดว้ยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางให้กบัรัฐบาลทอ้งถิ�น (National Subsidies) เงินช่วยชดเชยภาษีทอ้งถิ�น (Local Allocation Tax Grant) จากรัฐบาลกลางให้กบัรัฐบาล

ทอ้งถิ�น เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากรัฐบาลกลางใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ�นและโรงเรียนเอกชนเงินทุนหรือมูลนิธิ 

ความร่วมมือกบัภาคเอกชน 1) การจดัการอาชีวศึกษาและการจดัฝึกอบรมวิชาชีพ ส่วนใหญ่เอกชนเป็นผูจ้ดัโดยรัฐบาลเป็นผูส่้งเสริมและสนบัสนุน 2) มีความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในการทาํวจิยัร่วมกนั หรือใหทุ้นสนบัสนุนในการทาํวจิยั  

เสน้ทางการศึกษาต่อระดบัสูง ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาทั�งจากวทิยาลยัชั�นตน้ และวทิยาลยัเทคนิคและมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดสามารถเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาในมหาวทิยาลยัได ้
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ตารางที� 3 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเดน็ข้อสรุป สาธารณรัฐเกาหล ี

นโยบายระดบัชาติ 

 

1) เปิดโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม เนน้การศึกษาตลอดชีวติจดัโปรแกรมพิเศษ (Special  Program) สาํหรับผูด้อ้ยโอกาส 2) จดัการศึกษาทั�งในระบบ นอกระบบและ

ตามอธัยาศยั การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเนื�อง  3) กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่ภูมิภาค 

แนวการจดัการศึกษา 1) จดัในสถานศึกษาของรัฐหรือสถาบนัเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมาย มีการเรียนทางวทิยแุละไปรษณีย ์2) หลกัสูตรกาํหนดตามความตอ้งการของรัฐ

หรือเอกชน สถานประกอบการ 3) มีการจดัวชิาดา้นอาชีวศึกษาเป็นวชิาเลือกในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 4) มีระบบทดสอบวฒิุบตัรทางเทคนิคแห่งชาติ (The National Technical  

Qualification Test : NTQT) ซึ� งรับผิดชอบโดยสาํนกังานแรงงานเกาหลี (KOMA) ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพกลุ่มวิศวกร และช่างฝีมือ และสภาหอการคา้และ

อุตสาหกรรมเกาหลีรับผิดชอบ ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาชีพกลุ่มอาชีพบริการ การทดสอบเน้นภาคปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี เอกชนไดรั้บอนุญาตให้จดัทาํระบบวฒิุบตัร

แห่งชาติ  (The National Certificate System) 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ �) กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูแล การจดัการศึกษาทุกระดบั ทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายสนบัสนุนการดาํเนินงานตามนโยบาย สนบัสนุนงบประมาณ การพฒันาครู รวมทั�ง 

กาํกบัดูแลการศึกษาตลอดชีวติ  2) หน่วยงานระดบัทอ้งถิ�นทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายการศึกษาในทอ้งถิ�น  3) กระทรวงแรงงาน โดยสาํนกัแรงงานเกาหลี รับผิดชอบศูนยฝึ์กอบรม

แรงงาน 

การจดัการอาชีวศึกษา

และฝึกอบรมวชิาชีพ 

1) จดัการอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญัโปรแกรมวชิาชีพ และโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพโดยจดัร่วมกบัสถานประกอบการในลกัษณะทวิ

ภาคี หรือโปรแกรม 2+1 เป็นการศึกษาในโรงเรียน 2 ปี และฝึกประสบการณ์จริงใน สถานประกอบการ 1 ปี  2) ระดบัตํ�ากวา่ปริญญาจดัในวิทยาลยัการอาชีพชั�นตน้ เนน้พฒันา

กาํลงัคนระดบักลางใหมี้ความรู้ทางทฤษฎีและทกัษะปฏิบติั มีทั�งหลกัสูตรในเวลาและนอกเวลาสาํหรับผูที้�ทาํงานแลว้การจดัการศึกษาเป็นความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา และ

สถานประกอบการ  3) การฝึกอบรมวชิาชีพจดัโดยสาํนกังานแรงงานเกาหลี (KOMA) เป็นการจดัฝึกอบรมเพื�อพฒันาแรงงานกึ�งฝีมือและแรงงานฝีมือ  4) สถานประกอบการบาง

แห่งจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชีพของตนเอง หรือรวมกบัสถานประกอบการอื�น หรือใหห้น่วยฝึกอบรมวชิาชีพอื�น ๆ จดัให ้

งบประมาณสนบัสนุน 1) รัฐบาลกลางไดง้บประมาณจากภาษีอากรทั�วประเทศและภาษีการศึกษาให้แก่รัฐบาลทอ้งถิ�น รัฐบาลทอ้งถิ�นไดง้บประมาณในรูปเงินเหมารวม (Lump sum) ภาคเอกชนได้

งบประมาณ จากค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุงการศึกษา  2) มีกองทุนสนบัสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพคือ กองทุนส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training Promotion Fund) 

ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากภาษีฝึกอบรมวชิาชีพ (Vocational Training Levy) กองทุนประกนัการจา้งงาน ซึ�งสามารถใชเ้พื�อพฒันาทกัษะกรณีเปลี�ยนงาน 
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ตารางที� 3 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสาธารณรัฐเกาหลี(ต่อ) 

ประเดน็ข้อสรุป สาธารณรัฐเกาหล ี

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

1) ภาคเอกชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี และการฝึกงานของนกัศึกษา 2) มีโครงการความร่วมมือในการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการ และ

สถานศึกษาการจดัการศึกษาให้บุคลากรของสถานประกอบการ และการวิจยัร่วมกนั 3) มีกฎหมายสนบัสนุนภาคเอกชน เช่นกฎหมายพื�นฐานสาํหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ (The 

Basic Law for Vocational Training) กฎหมายฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training Act)  กฎหมายพิเศษสาํหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Special Act for Vocational Training) 

กฎหมายประกนัการจา้งงาน (The Employment Insurance Act) 

เสน้ทางการศึกษาต่อ

ระดบัสูง 

1) ผูจ้บการศึกษาจากวทิยาลยัการอาชีพชั�นตน้สามารถศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัได ้  

2) ในระดบัวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมีระบบสะสมหน่วยกิต 
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ตารางที� 4 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประเดน็ข้อสรุป สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

นโยบายระดบัชาติ 

 

1) ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคคลวยัเรียนและวยัทาํงาน 2) จดัการศึกษาทั�งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั การศึกษาผูใ้หญ่เนน้การศึกษาต่อเนื�อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) 

สร้างกาํลงัแรงงานที�สามารถทาํงานได ้ตลอดชีวติ โดยการจดัโปรแกรมยกระดบัขีดความสามารถของกาํลงัคนอยา่งต่อเนื�อง 

แนวการจดัการศึกษา 

 

1) จดัในสถานศึกษา สถานประกอบการ และศูนยฝึ์กอาชีพ 2) หลกัสูตรกาํหนดตามความตอ้งการ ของรัฐหรือเอกชน และสถานประกอบการ 3) มีประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพใช้

ชื�อวา่  National Technical Certificate  (NTC) และชุดประกาศนียบตัรเสริมไดแ้ก่  Modular Certificate of The  NTC System, Certificate  of competency (CoC), และ Industrial  

Technical Certificate (ITC) 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 1) สถาบนัการศึกษาเทคนิค (Institute of  Technical Education : ITE) รับผิดชอบจดัเทคนิคศึกษา และควบคุม  ดูแลระบบช่างฝึกหดั แก่ผูจ้บมธัยมศึกษา และผูที้�ทาํงานแลว้ยกระดบั

มาตรฐานแรงงานดว้ยการศึกษาต่อเนื�องและการฝึกอบรมอาชีพ 

การจดัการอาชีวศึกษา

และฝึกอบรมวชิาชีพ 

1) มีการศึกษาสายอาชีพตั�งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สาํหรับผูที้�เลือกเรียนสายอาชีพในหลกัสูตรปกติ  2) สถาบนัการศึกษาเทคนิค (ITE) จดัเทคนิคศึกษาสาํหรับผูจ้บ

มธัยมศึกษาตอนตน้สายอาชีพ 3) วทิยาลยัโพลีเทคนิครับผิดชอบการจดัการอาชีวศึกษาสาํหรับผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัร NTC ระดบั 2 หรือผ่าน

หลกัสูตรช่างฝึกหดัของ ITE  4)  ITE จดัการฝึกอบรมอาชีพ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มี 2 โปรแกรมหลกั คือ การศึกษาผูใ้หญ่วชิาสามญั เช่น BEST, WISE, CE และ

การฝึกทกัษะอาชีพ เช่น  MOST,  TIME, ACTS, ITC, CT, BS, NAS  ลกัษณะการฝึกเป็นโมดูล 

งบประมาณสนบัสนุน 

 

 

 

1) เงินสนบัสนุนจากกองทุนพฒันาทกัษะอาชีพ (Skills Development Fund: SDF) เพื�อสนบัสนุนการฝึกอบรมช่างฝึกหดัแก่สถานประกอบการตามโปรแกรมที� ITE รับรอง มีระบบ

คูปองการฝึกอบรมทกัษะ เป็นกองทุนแบบให้เปล่าในลกัษณะ National Training Award มีการให้ทุนขณะลาไปรับการฝึกอบรม มี Enterprise Developing Fund, Local Enterprise 

Technical Assistance Scheme  2) มีกฎหมายการจดัเก็บภาษีกรณีพิเศษเพื�อสนบัสนุนการฝึกอบรมอาชีพ (Skill  Development Levy Act 1991) 3) ITE ให้เงินสนบัสนุนโครงการ

ฝึกอบรมช่างฝึกหดั 

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

1) มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาน 2) ITE ประกอบดว้ยผูแ้ทน 3 ฝ่ายคือรัฐบาล ผูใ้ชแ้รงงาน และสถานประกอบการ 3) สถานประกอบการจดัตั�งศูนยฝึ์กอาชีพสาํหรับช่าง

ฝึกหดั หรือรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน และใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม 

เสน้ทางการศึกษาต่อ

ระดบัสูง 

1) ผูจ้บการศึกษาจากวทิยาลยัชั�นตน้และสถาบนัในส่วนกลางที�สอบผา่นGCE "A" Level จึงจะสามารถศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัได ้
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ตารางที� 5 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหราชอาณาจกัร 

ประเดน็ข้อสรุป สหราชอาณาจกัร 

นโยบายระดบัชาติ 1) กระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงัทอ้งถิ�น และสถานศึกษาใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนอาย ุ14 ปีขึ�นไป การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสาํหรับผูมี้อาย ุ16 ขึ�นไป 

2) มีระบบการศึกษาต่อเนื�อง (Further Education) 

แนวทางการจดั

การศึกษา 

 

1) นกัเรียนทุกคนก่อนจบการศึกษาภาคบงัคบัจะไดรั้บประสบการณ์การทาํงานจริงในช่วงเวลาหนึ�ง 2) มีระบบมาตรฐานการวิชาชีพ (OS) ระบบคุณวฒิุวิชาชีพ (NVQ) ให้บุคคลที�

ทาํงานแลว้ไดรั้บการประเมินทกัษะ ความสามารถ และระบบคุณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติทั�วไป (GNVQ) 3) มีองคก์รทดสอบคุณวฒิุวิชาชีพ เช่น City & Guild, Edict Foundation, London 

Chamber of Commerce  และ Royal Society Arts 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

 

1) กระทรวงศึกษาธิการและการจา้งงาน (DFEE) รับผิดชอบจดัการอาชีวศึกษา องคก์ารบริหารการศึกษาส่วนทอ้งถิ�น (LEA) รับผิดชอบการศึกษาระดบัอื�นที�ไม่ใช่อาชีวศึกษา  2) 

วทิยาลยัการศึกษาต่อเนื�อง (FE College) ไม่ขึ�นต่อ LEA มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารแบบธุรกิจ จดัการศึกษาสาํหรับผูพ้น้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั (อาย ุ16 ปี) และไม่อยูใ่นภาคการ

อุดมศึกษา 

การจดัการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรม

วชิาชีพ 

1) การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสาํหรับผูมี้อาย ุ16 ปีที�จบการศึกษาภาคบงัคบั (มธัยมศึกษาตอนกลาง) ที�ไม่ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั แต่ตอ้งการมีวฒิุทางวิชาชีพ

สามารถเขา้ศึกษาในวทิยาลยัต่าง ๆ เช่น College of Further Education, Technical College, College ซึ�งมีหลกัสูตรต่างกนัหลายระดบั 

งบประมาณสนบัสนุน 1) งบประมาณจากส่วนกลาง สถานศึกษาจดัหารายไดเ้พิ�มเติม 2) มีกองทุนสนบัสนุนเฉพาะเรื�อง 

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

1) มีองคก์รที�สนบัสนุนความร่วมมือ เช่น องคก์รฝึกอบรมแห่งชาติ สหภาพการคา้ สภาสถานประกอบการและการฝึกอบรม 2) มีมาตรการสนบัสนุนความร่วมมือ เช่น Partnership, 

Investors in People, Compacts, New Deal, Individual Learning Account, University for Industry 

เสน้ทางการศึกษาต่อ

ระดบัสูง 

1) ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากวทิยาลยัต่าง ๆ ที�มีผลการเรียนดีสามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาได ้
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ตารางที� 6 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหพนัธรัฐเยอรมนั 

ประเดน็ข้อสรุป สหพนัธรัฐเยอรมนั 

นโยบายระดบัชาติ 1) รัฐบาลกลางมีกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 2) รัฐบาลทอ้งถิ�นดาํเนินการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแบบช่างฝึกหดั 

แนวทางการจดั

การศึกษา 

 

 

1) ระดบัประถมศึกษามีการแนะแนวอาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สร้างความคุน้เคยมากขึ�น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นสายสามญั มธัยมแบบประสม และ

มธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ จดัตามความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน 2) การฝึกอาชีพ เริ�มจากการฝึกฝีมือพื�นฐาน ระบบทวิภาคีและ Cooperative Program 3) มีกฎหมาย

ฝึกอบรมอาชีพ และกฎหมายจดัตั�งสถาบนัฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ หออุตสาหกรรม หอการคา้ และหอหัตถกรรม ควบคุมดูแลการฝึก จดัทดสอบและให้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 4) 

ระดบัความสามารถคุณภาพแบ่งเป็น ช่างชาํนาญงานดา้นฝีมือ ช่างชาํนาญงานดา้นอุตสาหกรรม และหวัหนา้ช่าง (Meister) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

1) รัฐบาลกลางมีหนา้ที�ออกกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพระบบทวิภาคี 2) รัฐต่างๆออกกฎหมายเสริมหลกัการของรัฐบาลกลาง 3)

สถาบนัฝึกอบรมแห่งชาติกาํหนดกฎเกณฑใ์นการจดัระบบการฝึก 

การจดัการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรม

วชิาชีพ 

1) การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสาํหรับผูมี้อาย ุ16 ปีที�จบการศึกษาภาคบงัคบั (มธัยมศึกษาตอนกลาง) ที�ไม่ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัแต่ตอ้งการมีวฒิุทางวิชาชีพ 

สามารถเขา้ศึกษาในวทิยาลยัต่าง ๆ เช่น College of Further Education, Technical College, College of Art and Design และ College of Technologyซึ�งมีหลกัสูตรต่างกนัหลายระดบั 

งบประมาณสนบัสนุน สถานประกอบการเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทั�งหมด ยกเวน้สาขาที�ขาดแคลน รัฐใหก้ารอุดหนุน 

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

ระบบงานในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนักาํหนดใหบุ้คคลที�จะเขา้สู่อาชีพจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมอาชีพ ณ สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการเป็นผูจ้ดัการ ฝึกอบรมให้

เป็นไปตามมาตรฐานที�กฎหมายกาํหนด เอกชนรับรองมาตรฐาน โดยรับเขา้ทาํงาน 

เสน้ทางการศึกษาต่อ

ระดบัสูง 

 

1)  ผูจ้บวทิยาลยัอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาชั�นสูงสามารถศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัไดโ้ดยมีขอ้จาํกดั 2) ผูจ้บมธัยมศึกษาตอนปลายเปลี�ยนมาฝึกอบรมระบบทวิภาคีได้

3) ผูจ้บการฝึกอาชีพระบบทวภิาคีที�มีประสบการณ์การทาํงานขา้ศึกษาต่อใน Mastercraftsman School เพื�อเป็นหัวหนา้ช่างชาํนาญงาน 4) ผูจ้บการฝึกระบบทวิภาคีสามารถศึกษาต่อ

ในโรงเรียนเทคนิคชั�นสูง หรือในโรงเรียนอาชีวศึกษาชั�นสูงเพื�อเตรียมเขา้ศึกษาในสถาบนัเทคโนโลย ี
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ตารางที� 7 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของสหรัฐอเมริกา 

ประเดน็ข้อสรุป สหรัฐอเมริกา 

นโยบายระดบัชาติ 1) การศึกษาเป็นภาระผูกพนัของรัฐบาลกลาง เป็นความรับผิดชอบของมลรัฐ และเป็นหนา้ที�ของทอ้งถิ�น 2) เด็กทุกคนตอ้งเขา้โรงเรียนตามเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ 3) แต่ละรัฐ

กาํหนดหลกัสูตรที�เหมาะกบัความตอ้งการแรงงานในรัฐนั�น 4) มีการจดัการอาชีวศึกษาที�หลากหลายทั�งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

แนวการจดัการศึกษา 1) จดัในสถาบนัการศึกษาอาชีพ สถานศึกษาและสถานประกอบการ 2) เตรียมความพร้อมตั�งแต่ระดบัอนุบาล ซึ�งเป็นส่วนที�เรียกวา่อาชีพศึกษา (Career Education) 3) ระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนเตรียมเทคนิค 4) มีคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติNational Skill Standards Board: NSSB) ทาํหนา้ที�ประเมินและรับรองมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

1) มีกระทรวงศึกษาในแต่ละมลรัฐ และแต่ละมลรัฐจะมีเขตการศึกษา บริหารจดัการการศึกษาโดยคณะกรรมการการศึกษาและศึกษาธิการเขต 2) ระดบัสถานศึกษามีอิสระ คล่องตวัใน

การบริหาร 3) จดัอาชีวศึกษาในวทิยาลยัเทคนิค และวทิยาลยัชุมชน 

การจดัการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรม

วชิาชีพ 

1) การอาชีวศึกษาดาํเนินการโดยผนวกไวใ้นการศึกษาทุกระดบั ที�เรียกวา่ อาชีพศึกษา 2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนเตรียมเทคนิค 3) มีการจดัการอาชีวศึกษาใน

วิทยาลยัเทคนิคและวิทยาลยัชุมชน 4) การจดัการศึกษาเป็นลกัษณะการเรียนรู้คู่กบัการทาํงานหรือการศึกษาแบบสหกิจอาชีวศึกษา โปรแกรมฝึกอบรมอาชีพ (Pro-Tech) โปรแกรม

ฝึกอบรมระหวา่งประเทศ On-the-Job Training : OJT) และโปรแกรม Expert OJT 

งบประมาณ 

 

กฎหมาย Smith Hughes รัฐบาลกลางใหง้บประมาณสนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาและสถาบนัการศึกษาอาชีพแก่รัฐบาลมลรัฐ และกฎหมาย Carl D. Perkins 

ไม่ใช่กองทุนโดยตรง แต่มีกฎหมายรองรับ 

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

1) มีความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและโรงงาน เช่น โครงการศึกษาในโรงงานหลงัเลิกเรียน, ระบบ Internship, ระบบJob Shadowing, Mentoring, On-the-Job Apprenticeship 

Experience, Co-ops  2) มีการจดัสหกิจศึกษา ที�มีการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการสลบักบัการเรียนทฤษฎี  3) มีกฎหมายมาตรฐานทกัษะแห่งชาติ (National Skill Standards Act of 

1994) มีมาตรการคืนภาษีในการฝึกอบรมอาชีพ  4) แต่ละมลรัฐร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษากาํหนดมาตรฐานทกัษะแต่ละอาชีพ เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานของรัฐ 

เสน้ทางการศึกษาต่อ

ระดบัสูง 

1) ผูจ้บสายอาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื�อนาํไปศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัได ้แต่ตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัที�จะเขา้ร่วมโครงการ 
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ตารางที� 8 สรุปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพของประเทศออสเตรเลีย 

ประเดน็ข้อสรุป ประเทศออสเตรเลยี 

นโยบายระดบัชาติ 1) ให้ทุกคนเขา้ถึงบริการการศึกษา ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 2) ส่งเสริมเยาวชนให้ไดรั้บการศึกษาและการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�อง การมีงานทาํ การจดัการศึกษาและ

ฝึกอบรมตลอดชีวติ 

แนวการจดั

การศึกษา 

1) จดัในสถานศึกษา และสถานประกอบการ 2) มีโปรแกรมการแนะแนวอาชีพเยาวชนอาย ุ15-19 ปี ที�อยูน่อกระบบโรงเรียน 3) มีการกาํหนดมาตรฐานสมรรถภาพแห่งชาติ (NCS) เพื�อ

การจา้งงานและการรับรองการเรียนรู้ และกรอบคุณวฒิุทางการศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลีย (AQF) 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

 

 

1) หนา้ที�การจดัการศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของรัฐบาลเครือจกัรภพ และรัฐบาลมลรัฐ 2) สาํนกังานการฝึกอบรมแห่งชาติ (ANTA) ทาํหนา้ที�ประสานนโยบายการศึกษาและ

ฝึกอบรมระหวา่งรัฐให้มีเอกภาพ โดยกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์แห่งชาติ เสนอแผน ประเมินผล/ทาํรายงานประจาํปี 2) วิทยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) รับผิดชอบ

จดัการอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อเนื�อง ทั�งระดบัประกาศนียบตัร อนุปริญญา และอนุปริญญาชั�นสูงและจดัหลกัสูตรระยะสั�นตามความตอ้งการของสถานประกอบการ และจดัการ

ศึกษาผูใ้หญ่ 

การจดัการ 

อาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวชิาชีพ 

1) การอาชีวศึกษาดาํเนินการในวิทยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) ทั�งหลกัสูตรระยะสั�นเพื�อรับประกาศนียบตัร และหลกัสูตรเพื�อรับอนุปริญญา 2) มีการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจดัการฝึกอบรมออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

งบประมาณ 

 

รัฐบาลเครือจกัรภพจดัสรรเงินอุดหนุนดา้นโครงสร้างพื�นฐานระบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรม รัฐและเขตการปกครองจดัทาํเคา้โครงการฝึกอบรมเสนอ ANTAพิจารณาให้เงินอุดหนุน

ตามที�ไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาลเครือจกัรภพ 

ความร่วมมือกบั

ภาคเอกชน 

 

1) รัฐเซ็นสญัญาร่วมกบัหอการคา้และอุตสาหกรรมและสหพนัธ์เกษตรกร 2) มีความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัภาคอุตสาหกรรมเช่น จดัตั�งมูลนิธิเพื�อการฝึกอบรม (ASTF) โรงเรียน

และภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือกนัพฒันาหลกัสูตรชั�นปีที� 11 และ 12 ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรม 3) คณะกรรมการร่วมระหวา่งโรงเรียน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม กาํหนด

แนวการประเมินผลสถาบนัฝึกอบรมเอกชนที�ลงทะเบียนมีสิทธิ� ไดรั้บการอุดหนุน/เงินทุนสาธารณะ 

เสน้ทางการศึกษา

ต่อระดบัสูง 

ผูจ้บอนุปริญญา และอนุปริญญาชั�นสูงจาก TAFE สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัที�มีขอ้ตกลงร่วมกบั TAFE ได ้



130 

 

 
 

 

ดงันั�นจากเสน้ทางการอาชีวศึกษาของต่างประเทศที�ศึกษารวม � ประเทศดงักล่าว จึงสามารถสรุป

เป็นขอ้ๆได ้ดงันี�  

�.    ระบบและวธีิการดาํเนินงานมีความหลากหลายต่างกนั 

�.    ส่วนใหญ่สามารถศึกษาต่อไดใ้นระดบัปริญญาตรีทั�งโดยตรงและโดยออ้ม ขึ�นอยูก่บัขอ้ตกลง

ระหวา่งสถาบนัอาชีวศึกษากบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศึกษาที�จะรับเขา้ศึกษาต่อ 

�.    บางประเทศจะใหเ้ฉพาะผูที้�มีผลการเรียนดีตามเกณฑเ์ท่านั�นที�จะศึกษาต่อในระดบัปริญญาได ้

�.    แรงจูงใจใหค้นเรียนวชิาชีพ จะขึ�นอยูก่บัระยะเวลาศึกษาและฝึกอบรมที�สั�นกวา่ และมีรายไดดี้ 

นอกจากนั�น บรรเลง ศรนิล และคณะ (2548) ยงัไดใ้หข้อเสนอแนะแนวทางการจดัอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยสีาํหรับประเทศไทย ดงันี�  

�.    กระทรวงศึกษาธิการควรจดัการศึกษาและฝึกอาชีพในดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี โดยจดั

หลกัสูตรใหมี้ความหลากหลาย และยดืหยุน่ตามความตอ้งการของสถานประกอบการและทอ้งถิ�น 

�.    ใหผู้ที้�ศึกษาทางอาชีวศึกษาและเทคโนโลยมีีโอกาสและสามารถเรียนต่อสาขาเทคโนโลยีและ

วศิวกรรมในระดบัอุดมศึกษาไดห้ลายแนวทางตามความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล 

�.    ขอ้เสนอทางเลือกสาํหรับการศึกษาอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ีดงันี�  

�.�    แนวทางศึกษาต่อเนื�อง ต้องจบ ปวช. ระดับคะแนนเฉลี�ยวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ �.� ขึ�นไปจึงจะต่อปริญญาสายวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ หรือระดบั ปวส. สายช่างเทคนิควิศวกรรมได้

โดยตรง แลว้จึงสามารถต่อยอดระดบัปริญญาสายอุตสาหกรรม หรือสายเทคโนโลยีเมื�อมีประสบการณ์การทาํงานแลว้ 

ถา้คะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่ �.� ใหต้่อระดบั ปวส. สายช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

�.�    แนวทางตอ้งผา่นประสบการณ์ก่อนศึกษาต่อ สาํหรับผูที้�จบ ปวช.สามารถเขา้ศึกษาต่อ

ระดบั ปวส. ได ้และเมื�อจบระดบั ปวส. แลว้สามารถเขา้ทาํงานตามตอ้งการ แต่ถา้ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสาย

ทวภิาคี จะตอ้งผา่นการทาํงานในสายอาชีพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี จึงจะมีสิทธิ� สมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อ เวน้ผูที้�จบ ปวส. 

ทวิภาคีไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงาน � ปี ตามที�กาํหนด แต่ตอ้งเรียนวิชาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพิ�มเติม ทั�งนี� เพื�อให้ผูที้�จะศึกษาระดบัปริญญาตรีมีฐานความรู้เพียงพอที�จะศึกษาไม่ว่าจะเป็นสายทวิภาคี 

หรือสายเทคโนโลย ีรวมทั�งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานเพียงพอ ก่อนที�จะเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีดงักล่าวแลว้ 

�.    ให้มีการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ให้มีตาํแหน่ง ศกัดิ� ศรี และ

รายไดเ้ทียบเท่าผูจ้บปริญญา 

�.    เนื�องจากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับ

นกัศึกษาทุกระดบั ดงันั�น จึงควรมีมาตรการจูงใจ และส่งเสริมให้สถานประกอบการรับนกัศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังาน อาจ

เป็นมาตรการทางดา้นการลดหยอ่นภาษี การส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการ ครูฝึก และสื�อการสอน เป็นตน้ 
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�.    พฒันาระบบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื�อให้

ภาคเอกชนเขา้ใจและเห็นประโยชน์ที�จะไดรั้บ และให้ความร่วมมือในดา้นการวางแผน และดาํเนินการจดัฝึกบุคลากร

ในระดบัต่างๆ ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรจากสถานประกอบการโดยตรง 

�.    ส่งเสริมการพฒันาระบบคุณวฒิุวิชาชีพ เพื�อให้มีการเทียบโอนคุณวฒิุวิชาชีพให้กบัแรงงาน

ระดับทุกระดับในสถานประกอบการ ซึ� งจะเป็นประโยชน์โดยตรงทั� งในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทาง

เทคโนโลย ี

�.    รณรงค ์และส่งเสริมอยา่งจริงจงัให้มีการประชาสัมพนัธ์เพื�อปรับเปลี�ยนเจตคติในการศึกษา

วชิาชีพ ทั�งในกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง และบุคลากรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

�.    รัฐบาลควรมีนโยบายเร่งด่วนในการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี โดยให้

อุตสาหกรรมจงัหวดัในแตล่ะจงัหวดัเป็นหน่วยประสานระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเขา้ฝึกงานในระบบทวภิาคี/ระบบสหกิจศึกษา รวมทั�งเร่งประสานงานกบัองคก์รเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั และกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เป็นตน้ ให้

เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการผลิตกาํลงัคนที�มีคุณภาพ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการจะ

เห็นไดว้า่สภาพปัญหาในการผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในภาพรวม

ของประเทศจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วนจากรัฐบาล เพื�อใหก้ารผลิตกาํลงัคนมีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

3.5    กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

         3.5.1    โรงเรียนอาชีวศึกษาใน 10 เมืองสําคัญทางเศรษฐกจิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สาํหรับตวัอยา่งการการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในระดบัอาชีวศึกษา ผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่ง

รูปแบบการจดัของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา เนื�องจากเห็นวา่มีความใกลเ้คียง และเหมาะสมในการนาํมาปรับใช้

เป็นตวัอยา่งในการดาํเนินการ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาควบคุมโดยแต่ละรัฐแยกจากกนั เด็กทุกคนจะถูกให้เรียนจบ

ในระดบัไฮสคูล และจบในระดบัชั�นเกรด 12 หรือเทียบเท่า โดยผูป้กครองสามารถเลือกให้ลูกเรียนที�โรงเรียนรัฐบาล 

หรือโรงเรียนเอกชน นอกจากนี� ยงัมีผูป้กครองบางกลุ่ม ที�สอนให้ลูกเรียนดว้ยตนเองที�บ้านหรือในชุมชนซึ� งเรียก

ลกัษณะนี�วา่โฮมสกลู ภายหลงัจากจบการศึกษา นกัเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในระดบัมหาวทิยาลยัทั�งในมหาวิทยาลยั

รัฐหรือมหาวิทยาลยัเอกชน โดยนักเรียนสามารถกูเ้งินจากทางธนาคารหรือหน่วยงานราชการสาํหรับจ่ายเป็นค่าเล่า

เรียนในระดบันี�  และจ่ายคืนภายหลงัจบการศึกษา มหาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่ค่าเรียนจะแพงกว่ามหาวิทยาลยัรัฐ 

ในขณะที�คุณภาพของมหาวิทยาลยับางแห่งเทียบเท่า ดีกว่า หรือดอ้ยกว่ามหาวิทยาลยัรัฐ นอกจากนี�นักเรียนสามารถ

เลือกเรียนในวิทยาลยัชุมชนที�ค่าเรียนถูกกว่าทั�งมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในช่วง 2 ปีแรก และโอนหน่วยกิตไปเขา้

เรียนในมหาวทิยาลยัอื�นในช่วงต่อมาได ้มหาวทิยาลยัที�สาํคญัในสหรัฐอเมริกาเช่น มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลยั

เยล มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย มหาวทิยาลยัคอร์เนลล ์และ มหาวทิยาลยัชิคาโก เป็นตน้ 
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สหรัฐอเมริกามีอตัราการอ่านออกเขียนไดค้่อนขา้งสูง โดยมีค่า 86-98% ของประชากรที�อายมุากกวา่ 15 ปี (วิกิพีเดีย, ม.

ม.ป.) 

อาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกครั� งที�  1 

จาํนวนโรงเรียนอาชีวศึกษาไดเ้พิ�มขึ�นอีกมากมายนบัตั�งแตส่งครามโลกครั� งที� 2 เป็นตน้มา การสอนนอกจากวชิาชีพแลว้ 

ยงัสอนวิชาสามญั เช่น ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา เพื�อวางรากฐานการศึกษาให้กวา้งขวาง Junior College รับ

นกัเรียนจบชั�นมธัยมศึกษาแลว้เขา้เรียนวชิาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยปกติใหน้กัศึกษามีโอกาสฝึกงานตามโรงเรียนเป็นเวลา

หนึ�งภาคเรียนและเรียนวชิาสามญัควบกนัไป อาชีวะชั�นสูงจดัสอนในมหาวิทยาลยัและสถาบนัเทคโนโลยี (Institute 

Technology) สถาบนัเทคโนโลยีที�สําคญัอยู่ที� รัฐแมสซาซูเซ็ทส์, คาลิฟอร์เนีย, อิลินอยและภาคใตก้ารสอนคงมีวิชา

สามญัแทรกอยูด่ว้ย โดยมุ่งหมายจะใหน้กัศึกษามีความรู้กวา้งขวางไม่ใช่เรียนรู้แต่วชิาชีพในวงแคบ วิศวกรรมศาสตร์ก็

เช่นเดียวกบัเทคโนโลยมีีการสอนอยูห่ลายระดบัในโรงเรียนมธัยมศึกษา Junior College ชั�นปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ปัจจุบนัมีสถาบนัชั�นอุดมศึกษา ในสหรัฐอเมริกากว่า 160 แห่ง ที�ทาํการสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีหลกัการทั�วไปของอาชีวศึกษา ในแผนภูมิการศึกษา ไม่ได้แยกอาชีวศึกษาไวต้่างหาก แต่ว่าอาชีวศึกษา

รวมอยู่ในการศึกษามธัยม การศึกษาชั�นมธัยมจดัเป็นการศึกษาแบบรวม แบบรวมนั�นทางโรงเรียนจะใหเ้ด็กไดเ้รียน

วชิาการวชิาชีพ และวชิาเฉพาะไปพร้อมๆ กนั (wisegeek.com, n.d.)  

โดยทั�วไปส่วนใหญ่โรงเรียนอาชีวศึกษาจะเปิดรับผูจ้บจากระดบัมธัยมปลาย หรือ เกรด 12 

ในช่วง 1-2 ปีที�ผา่นมาการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาเริ�มมีการใหบ้ริการแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสาขาวิชาที�

ไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะดา้นการปฏิบติั โรงเรียนอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน และการศึกษาวิชาชีพบางสาขา

ถูกสอนในระดบัมธัยมปลายเช่น เช่น งานช่างไม ้งานช่างโลหะ งานคหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาคือวิทยาลยัหรือ

สถาบนัที�สอนและฝึกนกัศึกษาใหมี้ทกัษะเกี�ยวกบัธุรกิจการคา้ โรงเรียนอาชีวศึกษาที�ไดรั้บความนิยมในการเลือกเรียน 

อาทิเช่น โรงเรียนเกี�ยวกบัช่างยนต ์เจา้หนา้งานดา้นอนามยั ช่างเสริมสวย ผูช่้วยทนัตแ์พทย ์ช่างศิลป์ บางโรงเรียนเปิด

สอนในหลกัสูตรงานเฉพาะที�ไม่ใช่ งานทั�วๆไป เช่น การจัดดอกไม,้ เทคโนโลยีด้านสิ�งแวดลอ้ม, การถ่ายภาพ 

(ehow.com, n.d.) 

สําหรับโรงเรียนสายอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้คาํว่า 

Vocational school, Trade school หรือ Career school มีเปิดแยกเป็นสถาบนัต่างหากก็มี หรือมีการเปิดหลกัสูตรวิชาชีพ

ในวิทยาลยั และในมหาวิทยาลยั ก็มี หากเทียบการแบ่งระดบัการศึกษา (degree level) กบัของประเทศไทย สามารถ

อธิบายพอสังเขป ไดด้งันี�  ระดบั ปวช. จะเรียกวา่ Certificate Degree ส่วนในระดบั ปวส. จะเรียกวา่ Associate Degree 

และหากสูงกวา่ ปวส. หรือ อนุปริญญา แต่ยงัไม่ถึงปริญญาตรีจะเรียกวา่ Diploma Degree และระดบัการศึกษาทั�งหมดที�

กล่าวมานี� จะเรียกวา่ Undergraduate Degree และสาํหรับ Popular Vocational Program ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียง

ตามลาํดบั มีดงันี�  1) Automotive 2) Cosmetology 3) Culinary 4) Dental 5) Electronics and HVAC 6) Healthcare 7) IT 

and Technology 8) Massage Therapy 9) Nursing 10) Paralegal 

เนื�องจากในประเทศสหรัฐอเมริกามีจาํนวนโรงเรียนสายอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาจาํนวน

มาก เนื�องจากมีเปิดแทบทุกเมืองและบางเมืองมีเปิดสูงสุดถึง 65 แห่ง ดงันั�นผูว้จิยัจึงขอยกตวัอยา่งรายละเอียดโดยขอ้มูล

สังเขปเกี�ยวกบัโรงเรียนอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) เฉพาะ 10 เมืองใหญ่ที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

รวมถึงเป็นแหล่งรวมการจา้งงานหลากหลายและมีจาํนวนมาก ดงันี�  Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los  
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Angeles, New York City, Philadelphia, Phoenix, San Francisco นอกจากนั�นเมืองต่างๆดงักล่าวยงัเป็นที�ตั�งของบริษทั

ขนาดใหญ่, เก่าแก่ และทรงอิทธิพลในระดบัโลกอีกดว้ย และที�สาํคญัเป็นแหล่งที�รวบรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาเป็น

จาํนวนมาก อาจกล่าวไดว้่าหากตอ้งการเรียนสายอาชีพตอ้งมาเรียนใน 10 เมืองนี�  ถึงมีโอกาสประสบความสาํเร็จใน

หนา้ที�การงานในอนาคต จากนั�นในช่วงทา้ยจะไดย้กตวัอยา่งขอ้มูลการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�งดา้นกายภาพ 

และดา้นจิตวิทยาของสถาบนัที�จดัการเรียนการสอนทางดา้นสายอาชีพทั�งเป็นสถาบนัแยกต่างหาก และเปิดหลกัสูตร

สอนในวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั จาํนวน 4 แห่ง โดยนาํขอ้มูลมาจากจากเวบ็ไซต ์www.rwm.org (2012) ซึ� งเป็น

ฐานขอ้มูลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั� ง 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (โรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เป็นของเอกชน) และจากขอ้สังเกตของผูว้ิจยัพบวา่อีกสิ�งหนึ�งที�สาํคญัและไม่อาจมองขา้ม

เกี�ยวกบัการจดัการการอาชีวศึกษาของอเมริกาและจะมีบทบาทอยา่งมากในการจดัการเรียนการสอนระดบัอาชีวศึกษา

ของไทยในอนาคต คือ การเรียนการสอนหรือหลกัสูตรแบบออนไลน์ ซึ� งในสหรัฐอเมริกามีการเปิดสอนหลกัสูตร

ออนไลน์ควบคู่ไปกบัหลกัสูตรปกติในสถาบนัที�เปิดสอนระดบัอาชีวศึกษาเกือบทุกแห่ง และมีทุกสาขาวิชา แต่ใน

ประเทศไทยยงัถือว่าเป็นเรื�องใหม่เนื�องจากเริ�มเขา้มาเมื�อประมาณปี พ.ศ.2550 ทั� งนี� ขอ้มูลสังเขปเกี�ยวกบัโรงเรียน

อาชีวศึกษา (สายอาชีพ) ในเมืองขนาดใหญ่ 10 เมือง และกรณีศึกษาสถาบนัระดบัอาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกา มีดงันี�  

1.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Atlanta   

เมือง Atlanta ถูกขนานนามว่า “เป็นเมืองหุบเขาของธาตุ  Silicon  ทางภาคใต”้ เมือง 

Atlanta จะติดอยูอ่ยูใ่นความคิดของนกัเรียนชาวอเมริกนัที�จบระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย (High school) และมีความ

ประสงค์ที�จะเลือกเรียนในสายอาชีพ และรวมถึงนักเรียนที�ตอ้งการฝึกฝนเฉพาะทางเพื�อใชป้ระกอบอาชีพ อาทิเช่น   

ดา้นเครื�องนุ่งห่ม, เคมี, เครื�องมือเครื�องใช,้ อาหารและเครื�องดื�ม, เฟอร์นิเจอร์, เครื�องจกัรกล, โลหะ, การพิมพ,์ สิ�งพิมพ,์ 

โลหะการ, การสื�อสารทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลย,ี เครื�องมือที�ทาํดว้ยเหล็ก, สิ�งทอ และการขนส่ง และในเวบ็ไซต ์City-

Data.com จะมีรายการชื�อของอุตสาหกรรมดา้นต่างๆของเมือง Atlanta ที�มีการจา้งงานนกัศึกษาที�จบจากโรงเรียนภายใน

ทอ้งถิ�นเป็นจาํนวนมาก เช่น ดา้นธุรกิจการคา้, เกี�ยวกบัโรงงานอุตสาหกรรม, ดา้นเทคโนโลยี, บญัชีและการเงิน และ

ดา้นการบริการ  

เมือง Atlanta รัฐ Georgia มีสาํนกังานใหญ่ของบริษทัชื�อดงักวา่ ��� บริษทั มีประชากร

กวา่  �.� ลา้นคน ใน �� ชุมชน Atlanta ในเขตเทศบาลมีจาํนวนประชากรอาศยัอยูก่วา่ �,���,���ใน �� ชุมชน และใน

เฉพาะใจกลางเมืองมีมากกวา่ ���,��� คน จะมีชาวตา่งประเทศมาลงทุนทาํธุรกิจมากกวา่ �,��� บริษทั ที�ดาํเนินกิจการ

ในเขตเทศบาลและจะมีการจา้งงานมากกวา่ ��,��� ตาํแหน่ง บริษทัขนาดใหญ่ต่าง ๆในพื�นที�เหล่านี�  เช่น AT&T Corp., 

BellSouth Corp.,Cobb County School District, Delta Airlines, Emory University, Home Depot Inc., IBM Corp., U.S. 

Army Garrison Headquarters, U.S. Postal Service, Wal-Mart เป็นตน้ 

ขอ้มูลจากสาํนกังานแรงงานแห่งชาติสหรัฐคาดการณ์วา่ในเมือง Atlanta จะมีการจา้งงาน

ใหม่อีกอยา่งนอ้ย �.� ลา้น ตาํแหน่ง ภายในปี ค.ศ. ���� และสาํรับโรงเรียนอาชีวศึกษาในเมือง Atlanta มีโรงเรียนที�

สอนเกี�ยวกบัดา้นต่างๆ ดงันี�  

1.  สอนเกี�ยวกบัขนมปัง,ขนมอบ (Baking and Pastry Vocational Schools) 

2.  สอนเกี�ยวกบัทางธุรกิจ (Business Vocational Schools) 
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3.  สอนเกี�ยวกบัการก่อสร้าง (Construction Vocational Schools) 

4.  สอนเกี�ยวกบัทนายความ (Counseling Vocational Schools) 

5.  สอนเกี�ยวกบัความยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice Vocational Schools) 

6.  สอนเกี�ยวกบัผูช่้วยหมอฟัน (Dental Assistant Vocational Schools) 

7.  สอนเกี�ยวกบัออกแบบแฟชั�น (Fashion Design Vocational Schools) 

8.  สอนเกี�ยวกบัการถ่ายหนงั, งานโฆษณา (Television & Film Vocational Schools) 

9.  สอนเกี�ยวกบัดา้นการดูแลสุขภาพ (Healthcare & Medical Vocational Schools) 

10.  สอนเกี�ยวกบัผูช่้วยดา้นกฎหมาย (Paralegal Vocational Schools) 

11.  สอนเกี�ยวกบัการบาํบดัรักษาดว้ยการนวด (Massage Therapy Vocational Schools) 

12.  สอนเกี�ยวกบัผูช่้วยแพทย ์(Medical Transcription Vocational Schools) 

13.  สอนเกี�ยวกบังานธุรการการแพทย ์(Office and Medical Records Vocational    

Schools) 

14.  สอนเกี�ยวกบันกัสืบเอกชน (Private Investigation Vocational Schools) 

15.  สอนเกี�ยวกบัการบาํบดัฟื� นฟ ู(Rehabilitation Therapy Vocational Schools) 

16.  สอนเกี�ยวกบัการจดัการร้านอาหาร (Restaurant Management Vocational Schools) 

17.  สอนเกี�ยวกบัดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที� 53 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Atlanta 

 

2.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Boston    

 ถา้หากมองหาโรงเรียนอาชีวศึกษาชื�อดงัในเขต New England, รัฐ Massachusetts ตอ้งนึก

ถึงเมือง Boston เนื�องจากมีชื�อเสียงในเรื� องการเรียนการสอนสายอาชีพโดยผูส้อนมืออาชีพที�มากดว้ยประสบการณ์

ทาํงาน และอุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงานสายอาชีพสูงสุด จากขอ้มูลของเวบ็ไซต ์City-Data.com มีดงันี�  

1.  ดา้นอุตสาหกรรมการจบัปลา (Commercial Fishing) 

2.  ดา้นการศึกษาตั�งแตร่ะดบัชั�นประถมจนถึงมหาวทิยาลยั (Education) 

3.  ดา้นการเงิน: เกี�ยวกบัประกนัชีวติ, ความปลอดภยั, ภาคการจาํนอง (Finance) 

4.  ดา้นการผลิตอาหารส่งทั�งภายในและต่างประเทศ (Food Processing) 

5.  ดา้นการบริการของรัฐ (Government Services) 
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6.  การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะดา้นการฟื� นฟแูละการบาํบดั (Healthcare) 

7.   ดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีั�นสูงดา้นต่างๆ เช่น เทคโนโลยชีีวภาพ, 

เครือข่ายและการสื�อสาร (High-tech Research and Development) 

8.  ดา้นอุตสาหกรรมการพิมพ ์(Printing and Publishing) 

9.  ดา้นการท่องเที�ยวและการโรงแรม (Tourism) 

ธุรกิจยอดฮิตของเมือง Boston คือ เกี�ยวกบัการรักษาดูแลสุขภาพ และการให้บริการ

ดา้นการเงิน เมือง Boston มีประชากรอาศยัอยูร่าว 600,980 คน รายไดค้รัวเรือนของประชากรประมาณ ��,��� เหรียญ

สหรัฐ/คน/ปี เมื�อนกัเรียนที�เรียนจบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาในเมือง Boston จะมีโอกาสไดท้าํงานในบริษทัใหญ่ๆ ใน

ทอ้งถิ�น อาทิเช่น BankBoston, Beth Israel Co., Boston University, Brigham and Women's Hospital, Children's 

Hospital, Fidelity Investments (FMR Corp.), John Hancock Mutual Life Ins. Co., Liberty Mutual, Massachusetts 

General Hospital, New England Medical Center,  

และโรงเรียนอาชีวศึกษาที�ไดรั้บความนิยมในเมือง Boston มีดงันี�  Dental Assistant 

Vocational Schools, Healthcare & Medical Vocational Schools, Paralegal Vocational Schools 

 
 

 

 

 

 

                ภาพที� 54 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Boston 

 

3.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Chicago    

เมืองที�มีฉายาว่าเมืองแห่งลมแรง (Windy City) เป็นแหล่งรวมของโรงเรียน

อาชีวศึกษาชั� นนําของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ� งมีการเรียนการสอนทั� งระดับอนุปริญญา (ปวส.) และระดับ

ประกาศนียบตัร (ปวช.) เพื�อเตรียมความพร้อมนกัเรียนเขา้สู่ตลาดแรงงาน สาํหรับอุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงานสาย

อาชีพสูงสุด จากขอ้มูลของเวปไซต ์City-Data.com มีดงันี�  

1.  ดา้นการเงินและการประกนัภยั (Finance and Insurance) 

2.  ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร (Food Processing) 

3.  อุตสาหกรรมการผลิต:  สาํหรับผลิตภณัฑป์ระเภท เครื�องจกัร, เหลก็กลา้และ

โลหะ (Manufacturing) 

4.  ดา้นอุตสาหกรรมสิ�งพิมพป์ระเภทนิตยสารและแคตาลอ็ค (Printing and  

Publishing) 

5.  การขนส่งและการกระจายสินคา้ภายในประเทศ (Transportation and 

Distribution) 
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เมือง Chicago, รัฐ Illinois ถือวา่เป็นเมืองที�มีความหลากหลายดา้นธุรกิจการคา้ใน

อเมริกาเหนือ มีพื�นที� ��� ตารางไมล,์ และมีประชากรอยู ่�,���,��� คน ยา่นอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา้ที�สาํคญัคือ

ยา่น McCormick Place มีอาณาเขต �.� ลา้นฟุต และยงัเป็นศูนยแ์สดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ที�สุดในเขตพื�นที�

อเมริกาเหนือ และการเดินทางจากยา่นดงักล่าวยิงตรงเขา้มาสู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบายดว้ยรถไฟฟ้ายกระดบั 

ซึ� งรู้จกักนัในนามว่า “The Loop” สําหรับรายชื�อของบริษทั, ห้างร้านดงัๆใหญ่ๆในเมือง Chicago อาทิเช่น Abbot 

Laboratories, Advocate Healthcare, Chicago Public Schools, City of Chicago, Jewel-Osco, Motorola, SBC 

Ameritech, United Airlines, United Parcel Service of America, US Federal Government เป็นตน้ และสาํหรับตวัอยา่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา มีดงันี�  

1. ดา้นการทาํขนม (Baking and Pastry Vocational Schools) 

2. ดา้นการทาํบญัชีคิดเงิน (Billing and Coding Vocational Schools) 

3. ดา้นการจดัการธุรกิจ (Business Vocational Schools) 

4. ดา้นการทาํอาหาร (Chef Training Vocational Schools) 

5. ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Computers & Information 

Technology Vocational Schools) 

6. ดา้นการก่อสร้าง (Construction Vocational Schools) 

7. ดา้นการใหค้าํปรึกษา (Counseling Vocational Schools) 

8. ดา้นคดีความอาญา (Criminal Justice Vocational Schools) 

9. ดา้นการจดัการฐานขอ้มูล (Database Vocational Schools) 

10.    ดา้นผูช่้วยทนัตแพทย ์(Dental Assistant Vocational Schools) 

11.    ดา้นอิเลก็โทรนิกส์และเครื�องทาํความเยน็ (Electronics & HVAC Vocational 

Schools) 

12.    ดา้นการออกแบบแฟชั�น (Fashion Design Vocational Schools) 

13.    ดา้นภาพยนตร์และโทนทศัน ์(Television & Film Vocational Schools) 

14.    ดา้นการจดัการการเงิน (Finance Vocational Schools) 

15.    ดา้นการดูแลสุขภาพ (Healthcare & Medical Vocational Schools) 

16.    ดา้นช่างประกอบ (Illustration Vocational Schools) 

17.    ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Vocational Schools) 

18.    ดา้นผูช่้วยทนายความ (Paralegal Vocational Schools) 

19.    ดา้นการบาํบดัดว้ยการนวด (Massage Therapy Vocational Schools) 

20.    ดา้นการสร้างภาพยนตร์ดิจิตอลและมลัติมีเดีย (Digital Filmmaking and 

Multimedia Vocational Schools) 

21.    ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

22.    ดา้นการจดัการงานธุรการ (Office Management Vocational Schools) 

23.    ดา้นการตดัแต่งเลบ็  (Pedicure & Manicure Vocational Schools) 
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24.    ดา้นนกัสืบเอกชน (Private Investigation Vocational Schools) 

25.    ดา้นการเลขานุการ (Secretarial Vocational Schools) 

26.  ดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 
 

 

 

 

 

 

 

                ภาพที� 55 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Chicago 

 

4.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Dallas    

เมือง Dallas ในรัฐ Texas เป็นเมืองที�โด่งดงัดา้นอเมริกนัฟุตบอล นอกจากนั�นยงั

เป็นเมืองที�มีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจโรงเรียนอาชีวศึกษาที�รุนแรงอีกดว้ย สาํหรับอุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงานสาย

อาชีพสูงสุด จากขอ้มูลของเวปไซต ์City-Data.com มีดงันี�  

1. งานทนายความ (Defense) 

2. ดา้นบริการการเงิน, ดา้น IT (Financial Services, Information Technology 

and Data) 

3. ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ, เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยสีะอาด (Life 

Sciences) 

4. การประมวลผลดว้ยเครื�องมือไฮเทคและทนัสมยั (Processing) 

5. เกี�ยวกบัอุปกรณ์ประเภทกึ�งตวันาํ (Semiconductors) 

6. ดา้นโทรคมนาคม (Telecommunications) 

7. การขนส่ง (Transportation)  

เมือง Dallas มีประชากรอาศยัอยูม่ากกวา่ �,���,��� คน ภายใตรั้ศมี ��� ไมล ์และ

มีบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ 13 บริษทัตั�งอยูแ่ละมีรายไดร้วมต่อปีสูงถึง � ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น AT&T 

Wireless, Ericsson Headquarters, Fujitsu Network Communications, Hewlett Packard Company, Microtune, Perot 

Systems Corporation, Raytheon, State Farm Mutual Auto Insurance เป็นตน้ ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษาในเมือง Dallas 

มีดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นยานยนต ์(Automotive Vocational Schools) 

2. ดา้นการซ่อมสียานยนต ์(Collision Repair Vocational Schools) 

3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Computers & Information Technology 

Vocational Schools) 

4. ดา้นก่อสร้าง (Construction Vocational Schools) 
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5. ดา้นการใหค้าํปรึกษา (Counseling Vocational Schools) 

6. ดา้นคดีความอาญา (Criminal Justice Vocational Schools) 

7. ดา้นผูช่้วยทนัตแพทย ์(Dental Assistant Vocational Schools) 

8. ดา้นอิเลก็โทรนิกส์และเครื�องเยน็ (Electronics & HVAC Vocational 

Schools) 

9. ดา้นกราฟิกดีไซด ์(Graphic Design Vocational Schools) 

10.   ดา้นการดูแลสุขภาพ (Healthcare & Medical Vocational Schools) 

11.   ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Vocational Schools) 

12.   ดา้นผูช่้วยทนายความ (Paralegal Vocational Schools) 

13.   ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

14.   ดา้นการจดัการ ธุรกิจดา้นสุขภาพ (Healthcare Office Management 

Vocational Schools) 

15.   ดา้นนกัสืบเอกชน (Private Investigation Vocational Schools) 

16.   ดา้นการจดัการร้านอาหาร (Restaurant Management Vocational Schools) 

17.   ดา้นโทรคมนาคม (Telecommunications Vocational Schools) 

18.   ดา้นการเชื�อมโลหะ (Welding Vocational Schools) 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที� 56 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Dallas    

 

5.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Houston   

เมือง Houston เป็นเมืองขนาดใหญ่ ที�ทุกๆอยา่งในเมืองนี� ดูยิ�งใหญ่ไปหมด และนั�น

เป็นเหตุผลวา่ทาํไมโรงเรียนอาชีวศึกษาในเมืองนี� จึงไดรั้บความนิยมสูง สาํหรับอุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงานสาย

อาชีพสูงสุด จากขอ้มูลของเวปไซต ์Gity-Data มีดงันี�  

1. ธุรกิจนํ� ามนั, แก็ส, พลงังานธรรมชาติ (Oil, Gas, Natural Energy)   

2. อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ:์ มีการจา้งงานอยา่งคร่าว ๆประมาณ  ��,��� 

ตาํแหน่งในเมืองนี�  (Chemical Products) 

3. งานการสาํรวจดา้นอวกาศ: เนื�องจากเป็นที�ตั�งขององคก์ารนาซ่าและศูนย์

ปล่อยจรวดไปสู่อวกาศ “Johnson Space Center” (Space Exporation) 
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4. งานการบริการทางดา้นธุรกรรมการเงิน: มีสดัส่วนเนื�อที�ประมาณ  ��.�  

เปอร์เซ็นตข์องพื�นที�เมืองทั�งหมด (Financial Services) 

เมือง Houston เป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที� � ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ

เป็นเมือง ผูน้าํทางธุรกิจ, ความบนัเทิง, และศิลปะ มีประชากรประมาณ �,���,��� คน (ณ ค.ศ. ����) บนพื�นที�ประมาณ 

��,��� ตารางไมล ์มีโรงเรียนอาชีวศึกษาจาํนวนมาก บริษทัใหญ่ๆที�มีการจา้งงานนกัเรียนที�จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในพื�นที� อาทิ เช่น AIG Retirement Services, American National Insurance Co., BASF AG, BAYER CORP., 

Century Development และ Chevron Phillips Chemical CO. เป็นตน้ ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษามีดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นการทาํขนม (Baking and Pastry Vocational Schools) 

2. ดา้นการเก็บเงินและทาํบญัชี (Billing and Coding Vocational Schools) 

3. ดา้นเสริมสวย (Cosmetology, Barbering &  Beauty  Vocational   Schools) 

4. ดา้นการจดัการธุรกิจ (Business Vocational Schools) 

5. ดา้นสารสนเทศ (Computers & Information Technology Vocational 

Schools) 

6. ดา้นความยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice Vocational Schools) 

7. ดา้นเครื�องยนตดี์เซล (Diesel Vocational Schools) 

8. ดา้นอิเลก็โทรนิกส์และเครื�องเยน็ (Electronics & HVAC Vocational 

Schools) 

9. ดา้นภาพยนตร์และโทรทศัน ์(Television & Film Vocational Schools) 

10. ดา้นการจดัการการเงิน (Finance Vocational Schools) 

11. ดา้นการดูแลสุขภาพ (Healthcare & Medical Vocational Schools) 

12. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human  Resources (HR) Vocational  

Schools) 

13. ดา้นการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business Vocational 

Schools) 

14. ดา้น IT (IT Vocational Schools) 

15. ดา้นผูช่้วยทนาย (Paralegal Vocational Schools) 

16. ดา้นผูช่้วยแพทย ์(Medical Transcription Vocational Schools) 

17. ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

18. ดา้นนกัสืบเอกชน (Private Investigation Vocational Schools) 

19. ดา้นช่างประปา (Plumber Vocational Schools) 

20. ดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 

21. ดา้นอาชีวศึกษาพยาบาลวชิาชีพ (Vocational Nursing Vocational Schools) 
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                ภาพที� 57 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Houston   

 

6.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Los Angeles 

เนื�องดว้ยเมือง Los Angeles รัฐ California มีธุรกิจคา้ปลีกที�เปิดจาํนวนมาก เป็น

เมืองซึ�งเป็นผูน้าํในการรณรงคก์ารใชพ้ลงังานสะอาดในวงการอุตสาหกรรม มีธุรกิจมากกวา่ ��,��9 ประเภท และมีการ

จา้งงานกวา่ ���,��� ตาํแหน่งในรัฐนี�ตั�งแต่ปี ค.ศ.����-2010 ขอ้มูลการจา้งงานดา้นงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม 

ของเดือนพฤษภาคม ���� มีดงันี�    

1. งานก่อสร้าง (Construction): ���,���� ตาํแหน่ง  

2. งานการศึกษาและการบริการทางดา้นสุขภาพ (Education and Health 

Services): ���,��� ตาํแหน่ง  

3. งานกิจการเกี�ยวกบัการเงิน (Financial Activities) : 224,800 ตาํแหน่ง  

4. งานบริการของรัฐบาล (Government Services): 613,100 ตาํแหน่ง  

5. งานดา้นธุรกิจสถานที�พกัผอ่น (Leisure and Hospitality): 384,800 ตาํแหน่ง  

6. งานบริการที�ใชท้กัษะชั�นสูง (Professional Services): ���, ��� ตาํแหน่ง  

นอกจากนี�จากขอ้มูลพบวา่ อาชีพที�มีการจา้งงานสูง และอตัราการขยายตงัสูง โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยมี ดงันี�   

1. ระบบเครือข่ายและการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการสื�อสาร (Network Systems and 

Data Communications Analysis)   

2. งานดา้นภาพยนตร์, อาชีพนกัแต่งหนา้ (Theatrical and Performance Makeup 

Artists)   

3. ผูช้าํนาญการพิเศษในดูแลผิวพรรณ (Skin Care Specialists)    

4. งานดา้นสตัวแ์พทย ์(Veterinary Technologists and Technicians)   

5. ผูช่้วยทนัตแพทย ์(Dental Assistants)   

ขอ้มูลจาํนวนประชากร ณ เดือนเมษายน ���� มีจาํนวนประมาณ �,���,��� คน 

และประชากรมีรายไดโ้ดยประมาณ ��,��� เหรียญสหรัฐ/คน/ปี ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษามีดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นการทาํขนม (Baking and Pastry Vocational Schools) 

2. ดา้นการเก็บเงินและทาํบญัชี (Billing and Coding Vocational Schools) 

3. ดา้นเสริมสวย (Cosmetology, Barbering & Beauty Vocational Schools) 

4. ดา้นการจดัการธุรกิจ (Business Vocational Schools) 
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5. ดา้นสารสนเทศ (Computers & Information Technology Vocational 

Schools) 

6. ดา้นพิจารณาคดีความอาญา (Criminal Justice Vocational Schools) 

7. ดา้นเครื�องยนตดี์เซล (Diesel Vocational Schools) 

8. ดา้นอิเลก็โทรนิกส์และเครื�องเยน็ (Electronics & HVAC Vocational 

Schools) 

9. ดา้นภาพยนตร์และโทรทศัน ์(Television & Film Vocational Schools) 

10.  ดา้นการจดัการการเงิน  (Finance Vocational Schools) 

11. ดา้นการดูแลสุขภาพ (Healthcare & Medical Vocational Schools) 

12. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources [HR] Vocational 

Schools) 

13. International Business Vocational Schools (ดา้นการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ) 

14. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Vocational Schools) 

15. ดา้นผูช่้วยทนาย (Paralegal Vocational Schools) 

16. ดา้นผูช่้วยแพทย ์(Medical Transcription Vocational Schools) 

17. ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

18. ดา้นนกัสืบเอกชน (Pedicure & Manicure Vocational Schools) 

19. ดา้นช่างถ่ายภาพ (Photography Vocational Schools) 

20. ดา้นการบาํบดัฟื� นฟ ู(Rehabilitation Therapy Vocational Schools) 

21. ดา้นการดูแลผิว (Skin Care Vocational Schools) 

22. ดา้นโทรคมนาคม (Telecommunications Vocational Schools) 

23. ดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 
 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที� 58 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง LA  

 

7.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง New York 

 สมญานามเมืองนี� คือ “นครที�ไม่เคยหลบั” และเป็นที�รู้กนัวา่หากผูใ้ดที�จบจาก

สถาบนัชั�นนาํจากเมืองนี�ไม่วา่จะเป็นระดบัประกาศนียบตัร, อนุปริญญา หรือปริญญาตรี สามารถรับประกนัการมีงาน 
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ทาํไดท้นัที และเมืองนี� ถือวา่เป็นเมืองที�อุตสาหกรรมที�มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าโดดเด่นมากในช่วงปี 

ค.ศ. ����-���� และจากสถิติการจา้งงานในปี ���� (สาํนกังานแรงงานแห่งชาติสหรัฐ) มีดงันี�  

1.  งานบริการดา้นการศึกษาและสุขภาพ (Education and health services) : จา้ง

เพิ�มขึ�น ��,��� ตาํแหน่ง 

2. งานบริการของรัฐ, งานทรัพยากรธรรมชาติ, งานเหมืองแร่,งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Government services, natural resources, mining and 

construction, and information technology) : จา้งเพิ�มขึ�น �,���-��,��� 

ตาํแหน่ง 

3. งานดา้นธุรกิจสถานที�พกัผอ่น (Leisure and hospitality) : ��,��� ตาํแหน่ง 

4. งานดา้นผูบ้ริหารมืออาชีพและบริการดา้นธุรกิจ (Professional and business 

services) : จา้งเพิ�มขึ�น ��,��� ตาํแหน่ง  

5. งานดา้นการคา้, งานดา้นขนส่งและงานดา้นสาธารณูปโภค (Trade, 

transportation, and utilities) : จา้งเพิ�มขึ�น ��,��� ตาํแหน่ง 

เมือง New York แบ่งออกเป็น � เขตไดแ้ก่ Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten 

Island, Queens โดยแต่ละเขตจะมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง และเมื�อใดที�คุณยา้ยเขา้ไปอยูใ่นเขตนั�นๆ คุณจะไม่เพียงแค่ได้

ชื�อว่าอาศัยอยูใ่นเขตนั�น แต่วิถีชีวิตคุณจะถูกกลืนดว้ยวฒันธรรมที�นั�นไปด้วย ขอ้มูลจาํนวนประชากรในแต่ละเขต 

(����) มีดงันี�  

1. เขต Bronx มีประชากร �,���,��� คน 

2. เขต Brooklyn มีประชากร �,���,��� คน 

3. เขต Manhattan มีประชากร �,���,��� คน 

4. เขต Staten Island มีประชากร �,���,��� คน 

5. เขต Queens มีประชากร ���,��� คน 

ตวัอย่างบริษทัขนาดใหญ่และเก่าแก่ในเมืองนี�  อาทิเช่น American Express, 

Goldman Sachs Group, Lehman Brothers Holdings, McGraw-Hill, New York Life Insurance แทจ้ริงแลว้มีบริษทัที�มั�ง

คั�งขนาดใหญ่ยงัมีอีกมากกว่า ��� บริษัท แต่ที�สําคัญคือบริษทัเหล่านี� ต้องการว่าจ้างพนักงานที�จบและได้รับวุฒิ

การศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาในทอ้งถิ�น ซึ�งโรงเรียนอาชีวศึกษามีดา้นต่างๆ มีดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นการบญัชี (Accounting Vocational School) 

2. ดา้นยานยนต ์(Automotive Vocational Schools) 

3. ดา้นก่อสร้าง (Construction Vocational Schools) 

4. ดา้นภาพยนตร์และโทรทศัน ์(Television & Film Vocational Schools) 

5. ดา้นการออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design Vocational Schools) 

6. ดา้นงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Vocational Schools) 

7. ดา้นภาพยนตร์ดิจิตอลและมลัติมีเดีย (Digital Filmmaking and Multimedia 

Vocational Schools) 
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8. ดา้นนกัสืบเอกชน (Private Investigation Vocational School) 

9. ดา้นงานเลขานุการ (Secretarial Vocational Schools) 
 

 

 

 

 

 
 

 

                 ภาพที� 59 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง New York 
 

 

8.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Philadelphia 

 สมญานามเมืองนี� ว่า  “เ มืองพี�น้อง” ข้อมูลจากเว็บไซต์ City-Data.com 

อุตสาหกรรมที�มีการจา้งงานนกัเรียน ที�จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบั ปวช. ปวส.(อนุปริญญา) มีดงันี�  

1. ดา้นการแพทย ์(Biomedical): รวมทั�งงานวจิยัพฒันาเครื�องมือทางการแพทย ์

2. ดา้นงานเงิน (Finance): รวมถึงงานจดัเก็บรวบรวมฐานขอ้มูลของลูกคา้ของ

องคก์ร 

3. ดา้นสุขภาพ (Health Care)  

4. ดา้นบริษทัประกนัภยั (Insurance Companies)  

5. ดา้นงานสิ�งตีพิมพแ์ละการโฆษณา (Printing and Publishing) 

6. ดา้นการโทรคมนาคม (Telecommunications): เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ

โทรศพัท ์

7. ดา้นการท่องเที�ยว (Tourism): สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ 

เมือง Philadelphia, รัฐ Pennsylvania เป็นดินแดนของสถานบริการดา้นการดูแล

สุขภาพและสถาบนัการเงิน รายงานสถิติประชากรของมหาวิทยาลยั Wisconsin ในปี ค.ศ. ���� มีจาํนวนประชากร

โดยประมาณ �,���,��� คน เมืองนี�แบ่งออกเป็น �� เขต การเก็บภาษีในเขตนี� มีการเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้ที�ทาํให้จูง

ใจนกัลงทุนใหมี้บริษทัที�ยา้ยเขา้มาอยูเ่พิ�มขึ�นและทาํใหมี้อตัราการจา้งงานเพิ�ม ซึ�งคนที�ตอ้งการทาํงานสามารถหาขอ้มูล

ตาํแหน่งงานที�วา่งไดจ้ากขอ้มูลของวิทยาลยัเทคนิคที�ร่วมมือกบัสถานประกอบการในเมืองนี�  บริษทัที�มีชื�อเสียงเก่าแก่

ของเมืองนี� ไดแ้ก่ Cendant Mortgage Corporation, Children’s hospital of Pennsylvania, Christian Health Care System, 

Crozer-Keystone Health, Du Pont Corporation, J.P.Morgan Chase, Lockheed Martin, MBNA, Prudentail Insurance, 

Tenet Health System, Vanguard Group Inc.ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษามีดา้นต่างๆ มีดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นธุรกิจ (Business Vocational Schools) 



144 

 

 
 

2. ดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computers &Information Technology 

Vocational Schools) 

 

 

 

3. ดา้นอิเลก็โทรนิกส์และเครื�องทาํความเยน็ (Electronics &HVAC Vocational 

Schools) 

4. ดา้นการออกแบบแฟชั�น (Fashion Design Vocational Schools) 

5. วทิยาลยัการแพทยแ์ละสุขภาพ (Healthcare &Medical Vocational Schools) 

6. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT vocational Schools) 

7. ดา้นผูช่้วยทนายความ (Paralegal Vocational Schools) 

8. ดา้นผลิตภาพยนตร์ดิจิตอลและมลัติมีเดีย (Digital Filmmaking and 

Multimedia Vocational Schools) 

9. ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

10. ดา้นรักษาความปลอดภยั (Security Vocational Schools) 

11. ดา้นการดูแลผิวหนงั (Skin Care Vocational Schools) 

12. ดา้นโทรคมนาคม (Telecommunication Vocational schools) 

 
 

  

 

 

 

 

 

          ภาพที� 60 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Philadelphia 

 

9.    โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง Phoenix 

 เมือง Phoenix รัฐ Arizona เป็นแหล่งที�มีชื�อเสียงของสถาบนัเทคนิคขั�นสูงและ

สถาบันเกี�ยวกับการคา้ระดับชาติ อุตสาหกรรมในเมืองนี� ที�มีการจา้งงานนักเรียนที�จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเป็น

จาํนวนมากมีดงันี�  

1. นาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology) 

2. การบินและอวกาศ (Aerospace) 

3. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience) 

4. แหล่งฐานขอ้มูลและการคุม้ครอง (Data mining and Protection) 

เมือง Phoenix เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เมืองนี� เป็นเมืองที�

สวยงามราวสวรรค์เหมาะกบัการพกัผ่อนหลงัเลิกงาน เศรษฐกิจของเมืองนี� ไดรั้บสมญานามว่า “ดอกไมบ้านกลาง
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ทะเลทราย” เมือง Phoenix ถูกคาดวา่จะ � ใน 10 เมืองของสหรัฐอเมริกา ที�มีนกัลงทุนมาลงทุนสูงถึงราว �� ลา้นลา้น

ดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. ���� ทางดา้นต่างๆ ดงันี�  

1. ดา้นการซื�อขายบา้น (Average Household Income): ประมาณ ��,��� 

ลา้นดอลลาสหรัฐ ซึ�งสูงกวา่ค่าเฉลี�ยของประเทศ (��,���) 

2. อายขุองแรงงาน (Working Ages): ��.�% ของแรงงานทั�งหมด มีอายุ

ระหวา่ง ��-59 ปี, และ 29.8% ของแรงงานทั�งหมด มีอายตุ ํ�ากวา่ �� ปี 

3. การเพิ�มขึ�นของประชากร (Population Growth): คาดการณ์วา่จะมีจาํนวน

ประชากรเพิ�มขึ�นราว 41% จากปี ค.ศ. 2008-��30 

4. การเพิ�มขึ�นของจา้งแรงงาน (Labor Growth) : การจา้งงานในของเมือง 

Phoenix ปัจจุบนัมีมากกวา่ 2 ลา้นตาํแหน่ง โดยเพิ�มขึ�น 86% จากปี ค.ศ. 

1990-��08 

โรงเรียนอาชีวศึกษาที�มีชื�อเสียงในเมือง Phoenix มีเปิดสอนดา้นตา่งๆ ดงันี�  

1. ดา้นแพทยท์างเลือก (Alternative Medicine Vocational Schools) 

2. ดา้นการเรียกเก็บเงินและเขา้รหสั (Billing and Coding Vocational 

Schools) 

3. ดา้นการใหค้าํปรึกษา (Counseling Vocational Schools) 

4. ดา้นผูช่้วยแพทย ์(Dental Assistant Vocational Schools) 

5. ดา้นภาพยนตร์และโทรทศัน ์(Television &Film Vocational Schools) 

6. ดา้นการออกแบบเกม (Gaming Vocational Schools) 

7. ดา้นการแพทยแ์ละศูนยสุ์ขภาพ (Healthcare &Medical Vocational 

Schools) 

8. ดา้นเทคโนโลยสุีขภาพ (Health Technology Vocational Schools) 

9. ดา้นช่างเครื�อง (Machinist Vocational Schools) 

10. ดา้นการพยาบาล (Nursing Vocational Schools) 

11. ดา้นการบริหารจดัการสุขภาพ (Healthcare Office Management 

Vocational Schools) 

12. ดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 
 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพที� 61 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง Phoenix 
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10.   โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมอืง San Francisco 

เมือง San Francisco ถือว่าเป็นเมืองที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะพื�นที�หลกัที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 3 เขต คือ San Francisco, Oakland, และ San Jose โดยทั�ง 3 เขตนี� เป็น

พื�นที�ติดชายฝั�งทะเล เมืองนี� ที�มีชื�อเสียงทางดา้นเทคโนโลยไีด ้โดยเฉพาะยา่น Silicon Valley เป็นยา่นที�มีบริษทัทางดา้น

เทคโนโลยมีากมายตั�งอยู ่ในเมืองนี� อุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงานที�จบจากโรงเรียนในระดบัอาชีวศึกษามีดา้นต่างๆ 

ดงัต่อไปนี�  

1. ดา้นธุรกิจการผลิตอาหารและธุรกิจการเกษตร (Agribusiness and 

Food processing) 

2. ดา้นธุรกิจการเงินและธนาคาร (Banking and Financial service) 

3. ดา้นวทิยาศาสตร์ทางชีวภาพและ เทคโนโลย ี(Bioscience and 

biotechnology) 

4. ดา้นการบริการธุรกิจ (Business service) 

5. ดา้นคอมพิวเตอร์และอิเลก็โทรนิกส์ (Computers and electronics) 

6. ดา้นการบริการสุขภาพ (Health services) 

7. ดา้นการขายปลีกและการขายส่ง (Retail and wholesale trade) 

8. การการตอ้นรับนกัท่องเที�ยว (Visitors and Tourism) 

พื�นที� San Francisco, Oakland, และ San Jose มีประชากรอาศยัอยูร่าว �.� 

ลา้นคน และติด 1 ใน 5 ของพื�นที�ในสหรัฐอเมริกาที�ประชากรมีรายไดค้รัวเรือนมากกวา่ ��,��� ดอลลาร์/คน/ปี และมี

ผลิตภณัฑม์วลรวมหรือ GRP มากกวา่ 200 พนัลา้นดอลลาร์ รายไดค้รัวเรือนเฉลี�ยอยูที่� 83,839 ดอลลาร์/คน/ปี เนื�องจาก

มีพื�นที�ติดชายฝั�งทะเลจึงเป็นเมืองที�มีคู่คา้มากมาย โรงเรียนอาชีวศึกษาในแถบริมอ่าวนี� เหมาะสําหรับผูที้�เรียนจบใน

ระดบัมธัยมปลายที�มีคะแนนสูงหรือปานกลางเขา้เรียนทางดา้นต่างๆ ดงันี�  

1. ความเป็นผูน้าํและดา้นกลยทุธ์ (Leadership and strategy) 

2. เทคโนโลยทีางดา้นสิ�งแวดลอ้มโดยระบบมลัติมีเดีย (Budding 

growth) 

3. การยอมรับทางดา้นการเป็นศิลปิน, นกัเขียน, นกัธุรกิจ, นกัเขียน

โปรแกรม,วศิวกร, นกักฎหมาย, แพทย,์ นกัวทิยาศาสตร์, และนกั

แต่งเพลง (Recognition) 

การจา้งงานในเมืองแถบนี�ตอ้งการผูที้�จบในระดบัอาชีวศึกษาในทอ้งถิ�น

เป็นส่วนใหญ่ โดยแรงงานส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาที�เปิดสอนดา้นต่างๆ ดงันี� เช่น 

1. ดา้นการบญัชี (Accounting Vocational Schools) 

2. ดา้นการเรียกเก็บเงินและเขา้รหสั (Billing and Coding Vocational 

Schools) 

3. ดา้นก่อสร้าง (Construction Vocational Schools) 

4. ดา้นการทาํอาหาร (Culinary Vocational Schools) 
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5. ดา้นภาพยนตร์และโทรทศัน ์(Television &Film Vocational 

Schools) 

6. ดา้นศูนยก์ารแพทยแ์ละสุขภาพ (Healthcare &Medical Vocational 

Schools) 

7. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources [HR] 

Vocational Schools) 

8. ดา้นผูช่้วยทนายความ (Paralegal Vocational Schools) 

9. ดา้นการท่องเที�ยว (Travel Vocational Schools) 
 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที� 62 โรงเรียนอาชีวศึกษาที�เมือง San Francisco 
 

         3.5.2    ตัวอย่างโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่วนกรณีศึกษาสถาบนัระดบัอาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกา มีสถาบนั ดงันี�  1. ITT Technical 

Institutes (ITT) 2. The Peterson School 3.  University of Phoenix 4. Triangle Tech ซึ�งแต่ละโรงเรียนมีรายละเอียดการ

จกัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยสงัเขป ดงันี�  

1.   ITT Technical Institutes (ITT) 

1.1    สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวทิยา 

สถาบนั ITT เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ที�มุ่งเนน้ทางสายอาชีพโดยเฉพาะดา้น

เทคโนโลยเีป็นหลกั ก่อตั�งตั�งแต่ปี ค.ศ.1969 มีวทิยาเขตมากกวา่ 140 แห่ง ใน 38 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอน

ตั�งแต่ระดบัอนุปริญญา (associate degree) หรือเทียบเท่า ปวส. ในบา้นเราจนถึงปริญญาโท และเปิดทั�งหลกัสูตรปกติ 

และ Online program ในบางสาขา และมีเปิดในระดบัปริญญาโทดว้ย เปิดทั�งภาคปกติ และภาคคํ�า มีจาํนวนนกัศึกษา

มากกวา่ 70,000 คน  มีทั�ง เป็น US Students, International Students และ Online Students แบ่งออกเป็น 7 สาํนกัวิชา

ดงันี�  1) School of Information Technology 2) School of Drafting and Design 3) School of Electronics Technology 4) 

School of Business 5) School of Criminal Justice 5) School of Health Sciences 6) School of Breckinridge 7) School 

of Nursing 

1.2    สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ ดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพที� 63 ตวัอยา่ง ITT Campus ที�เมือง Chicago, Spokane, Atlant 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที� 64 ตวัอยา่ง Classroom ของ ITT Campus ที�เมือง Orlando 

 

2.   The Peterson School 

2.1    สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวทิยา 

 Peterson เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที�มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตนกัเรียนสายอาชีพ

ในสาขางานช่างเทคนิค และสาขาวศิวกรรมศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพในพื�นที�นิวอิงแลนด ์ก่อตั�งเมื�อปี ค.ศ.1946 (กวา่ 60 

ปี) ในการเตรียมความพร้อมสาํหรับบุคคลที�ตอ้งการจะสอบใบอนุญาตทาํงานในแต่ละรัฐ อาจารยผ์ูส้อนของโรงเรียน

ทั�งหมดไดรั้บการอนุมติัสาํหรับการฝึกอบรมโดยกรมสามญัศึกษา และไดรั้บใบอนุญาตระดบั senior licensed อีกทั�งยงั

เป็นพนักงานประจาํในขนาดบริษทัใหญ่ในนิวอิงแลนด์ หลกัสูตรของเรามีทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั นักเรียนจะ

ไดรั้บการเตรียมอยา่งเต็มที�ที�จะใชก้ารสอบใบอนุญาตของรัฐ เปิดสอนในระดบั ปวช. (vocational certificate) สาํหรับ

โปรแกรมที�เปิดสอนมีดงันี�  1) Electrical Program 2) Electrician License Renewal 3) HVACR Program 4) Plumbing 

Program 5) Boiler Technician Licensing 6) Facilities Technician 7) Gas Heat 8) Oil Heat 9) Combination 

HVACR/Gas/Oil 10) Construction Supervisor 11) Fire Alarms 12) Locksmith Technician Security 13) Hoisting 

Operator 14) Wastewater Treatment 15) OSHA Construction Safety 
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2.2    สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ 

 Peterson การใหค้วามสาํคญักบัอุปกรณ์ เครื�องมือ และหอ้งปฏิบติัการ อยา่งมาก 

โดยมีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยักบัเทคโนโลยปัีจจุบนัอยูต่ลอดเวลา 

 
 

  

 

 

 
 

ภาพที� 65 The Peterson School ที�เมือง Woburn, Westwood, Worcester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 66 รูปภาพการลงมือปฏิบติัจริงหรือเรียกวา่ “Hand on Lab” 

 

3.   University of Phoenix 

3.1    สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวทิยา 

 University of Phoenix เป็นมหาวิทยาลยัที�เปิดสอนตั�งแต่ระดบั Certificate Degree 

จนถึง Doctoral Degree ก่อตั�งโดย Dr. John Sperling ตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� ปัจจุบนัมีนกัศึกษาทั�วประเทศโดยผ่านทาง

วทิยาเขตของมหาวทิยาลยั และมีนกัศึกษาทั�วโลกที�เรียนผา่นระบบออนไลน์ การจดัการเรียนการสอนมีความยืดหยุน่สูง 

มีทางเลือกที�หลากหลายสาํหรับ Lifestyles ของนกัศึกษา เช่น หลกัสูตรภาคคํ�า และ online program (มีประสบการณ์มา

กวา่ 20 ปี) สาํหรับกลุ่มคนทาํงาน, อยูห่่างไกล และมีเวลาเรียนจาํกดั อีกทั�งยงัมีนวตักรรมใหม่ๆในการจดัการเรียนการ

สอน เช่น university-wide academic social network, online classes, a digital library และ computer simulations 

 University of Phoenix แบ่งออกเป็น 9 สาํนกัวิชา ดงันี�  1) School of Business 2) School 

of Advanced Studies 3) College of Education 4) College of Nursing 5) College of Criminal Justice and Security 6) 
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College of Humanities 7) College of Social Sciences 8) College of Natural Sciences 9) College of Information 

Systems and Technology  

3.2    สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ มีรายละเอียดดงัภาพดา้นล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที� 67 Phoenix Main Campus (Phoenix, Arizona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 68  School of Business, College of Nursing, School of Advanced Studies, College of Education, College   

of Criminal Justice and Security, College of Information Systems and Technology,  

   College of Humanities, College of Social Sciences, College of Natural Sciences 
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4.   Triangle Tech 

4.1    สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวทิยา 

 Triangle Tech เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาที�ตั�งอยูใ่นรัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา มี

วิทยาเขตอยู ่6 แห่ง (Pittsburgh, Erie, Greensburg, Dubois, Sunbury และ Bethlehem) เปิดสอนในระดบั Associate 

Degree (16 เดือน) และ Diploma Degree ผูจ้บการศึกษาจากสถาบนัแห่งนี�สามารถโอนหน่วยกิจและเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัมหาวิทยาลยักบัมหาวิทยาลยัดงัต่อไปนี�  Slippery Rock University, Point Park University, Seton Hill College, 

and California University of Pennsylvania โดยเฉพาะอย่างยิ�งรับประกนัการรับเขา้เรียนต่อของ Slippery Rock 

University และรับประกนัการโอนหน่วยกิจไดถึ้ง 48-60 หน่วยกิต ทาํให้ระยะเวลาในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

ลดลง สาํหรับหลกัสูตรที�เปิดสอนมี ดงันี�   

 AST* Degree Programs 

1. Architectural Computer-Aided Drafting & Design Technology 

2. Mechanical Computer-Aided Drafting & Design Technology 

3. Maintenance Electricity & Construction Technology 

4. Refrigeration, Heating, Ventilation, & Air Conditioning Technology 

5. Carpentry & Construction Technology 

6. Welding & Fabrication Technology 

Diploma Programs 

Refrigeration, Heating, Ventilation, & Air Conditioning Mechanic 

(หมายเหตุ *Associate in Specialized Technology Degree) 

 

4.2    สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ มีรายละเอียดดงัภาพดา้นล่าง 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 69 โรงเรียน Triangle Tech ตั�งอยูใ่นเมือง Greensburg, Dubois, Pittsburgh (ตามลาํดบั) 
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ภาพที� 70 โรงเรียน Triangle Tech ตั�งอยูใ่นเมือง Erie, Sunbury, Bethlehem (ตามลาํดบั) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 71 นกัเรียนที�โรงเรียน Triangle Tech  

 

�. แนวคดิเชิงทฤษฎเีพื�อการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

                   จากผลการศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยั

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น ดงักล่าวไวใ้นบทที� � และจากผลการศึกษาบริบทเบื�องตน้ดงัที�นาํเสนอขอ้มูล

ในบทที� � พบวา่ วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญมีปัญหาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้อยูห่ลายประการ ดงันั�นจึงได้

กาํหนดกรอบเพื�อการพฒันา ดงันี� 
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สังเกตผล
ร่วม

สะท้อนผล
ร่วม

วางแผน
ร่วม

ปฏิบัตร่ิวม

สังเกตผล
ร่วม

สะท้อน
ผลร่วม

ปรับปรุง
แผนร่วม

ปฏิบัติ
ร่วม

การเตรียมการ 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กระบวนการแก้ปัญหา 

� วงจร 10 ขั�นตอน ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

แนวคดิหลกัที�ใช้ในการวจิยั 
1) คาํนึงถึงรูปแบบการวิจยัที�เนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์2) ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน 3) ให้ความสาํคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกบัการ

ปฏิบติัเป็นสิ�งที�ไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานที�ไม่มีวนับรรจบกนั 5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการ (academic empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั 6) ผูวิ้จยัเนน้บทบาท

การเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการที�กาํหนดไว ้7) ให้มีการบนัทึกผลการดาํเนินงานทั�งของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั 

ภาพที� 72 แนวคิดเพื�อการวจิยัเรื�อง การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น 

 

ปัญหา 
สภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ใน 

วิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษ์

ภิญโญ  

จงัหวดัขอนแก่น 

ที�ตอ้งการแกไ้ข

ดว้ยกระบวนการ 

การมีส่วนร่วม

ของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การจดัการ 

ความหลาก 

หลายของผู้ 

มส่ีวนได้เสีย 
- ระเบียบวิธีวิจยั

แบบ PAR 

- ทฤษฎีการพฒันา 

LE 

- LE ระดบั

อาชีวศึกษา 

 

 

ผลการวจิัย 

ผลการดาํเนินงาน

ในขั�นตอนต่าง ๆ 

ของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมที�

กาํหนดเป็น

อยา่งไร ? การ

ดาํเนินงานนั�น 

ก่อใหเ้กิดการ

เปลี�ยนแปลง การ

เรียนรู้ และ

ความรู้ใหม่  

อะไรบา้ง ? 

 

เป้าหมาย 

1. การเปลี�ยนแปลง 

ตามจุดมุ่งหมาย 

ที�คาดหวงัร่วม 

�. การเรียนรู้จากการ 

กระทาํ ในระดบัตวั 

บุคคล ระดบักลุ่ม 

และระดบัองคก์าร 

�. ความรู้ใหม่จากการ 

ใชแ้นวคิดหลกั 

4. ขอ้เสนอแนะใน

การนาํผลการวจิยัไป
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5.           การประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา 
สุลดัา ศรีโท (2551) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษาเป็นการสร้างความมั�นใจวา่ คุณภาพของผูส้าํเร็จ

การศึกษาไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครอง ตลอดจนตลาดแรงงานและ

สงัคม โดยมีองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการประเมินผล โดยใช้

หลกัของการบริหาร เพื�อทาํให้พนัธกิจของสถานศึกษาสามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีระบบและทาํ

อยา่งต่อเนื�องที�จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือของบุคคลทุกฝ่ายทั�งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอนัประกอบดว้ยระบบ

การประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา � ระบบ ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกนัคุณภาพภายนอก 

องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษาประกอบดว้ยส่วนสาํคญัดงันี�  

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control) ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงันี�  

1.1    การกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตวับ่งชี� คุณภาพ และเกณฑก์ารประเมิน 

1.2  การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน เป็นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (ธรรมนูญสถานศึกษา) แผนการ

ปฏิบติัประจาํปีและแผนต่างๆ เพื�อกาํกบัการดาํเนินงานสถานศึกษา 

2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Internal  Audit) โดยการกาํกบัติดตามผลตรวจสอบ ทบทวน  เป็นการกาํหนดระบบ

การประเมินตนเอง  เพื�อพฒันาปรับปรุงแกไ้ขผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

3.  การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดาํเนินงานตามขอ้ � แบ่งเป็น � ส่วน คือ ส่วนหนึ�งเป็นการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานที�กาํกบัดูแล  หน่วยงานตน้

สงักดั เพื�อเป็นการประกนัคุณภาพภายในและอีกส่วนหนึ�งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสาํนกัรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ�งเป็นองคก์รอิสระเพื�อเป็นการประกนัคุณภาพภายนอก 

ระบบการประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น � ระบบ เช่นเดียวกบัระดบัการศึกษาใน

ระดบัอื�นๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. การประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

เป็นระบบที�จะทาํให้สถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ  มีการ

ทาํงานอย่างมีทิศทาง โดยการกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานอย่างมีเป้าหมายและ

แผนการดาํเนินงานที�ชดัเจน  การดาํเนินงานตามแผนเพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั�นตอ้งมีการกาํกบั  ติดตาม ตรวจสอบ 

และการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื�อใหมี้การตรวจสอบในสิ�งที�สถานศึกษาไดว้างแผนไวใ้นแต่ละปี 

มีจุดมุ่งหมายที�สาํคญัคือ สถานศึกษาจะไดมี้การพฒันาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยูต่ลอดเวลาโดยใชก้ระบวนการ

ดาํเนินงาน PDCA (Plan – Do – Check – Act) การประกนัคุณภาพภายในเป็นการดาํเนินงานในลกัษณะของการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื�อมุ่งเน้นคุณภาพในทุกด้าน การประกัน

คุณภาพภายในจะประสบผลสาํเร็จไดต้อ้งประกอบดว้ย � เรื�องในต่อไปนี�  (สุลดัา ศรีโท, 2551 อา้งถึงใน วนัทยา วงศ์ศิป

ภิรมย ์และคณะ, ����)   

1.  ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งตอ้งมีความตระหนกัและเห็นความสําคญั ส่งเสริมสนบัสนุน 

และร่วมคิดร่วมทาํ 

2.  บุคลากรทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง มีการเตรียมพร้อม มีความรู้ ความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการประกนั

คุณภาพภายใน 
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3.  สถานศึกษาและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มีการดูแลติดตามและกาํกับการดาํเนินการประกันคุณภาพ

ภายในอยา่งต่อเนื�อง 

2. การประกนัคุณภาพภายนอก   

เป็นส่วนหนึ� งของระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ผูป้ระเมินภายนอก คือ บุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษาที�สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินภายนอก คือ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที�

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง/แต่งตั�ง เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องและสัมพนัธ์กบัการ

ประกนัคุณภาพภายใน และเป็นการตรวจสอบผลการประกนัคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉะนั�น

หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินงานที�กาํหนด ควรให้สอดคลอ้งต่อเนื�องกนั เพื�อให้ส่งผลต่อการพฒันา เพื�อยกระดบัคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที�ตอ้งการ (สุลดัา ศรีโท, 2551 วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น, ����) 

สมศ. (2554) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 

48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา่ “ให้หน่วยงานตน้สังกดั

และสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ�ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที�ตอ้งดาํเนินอยา่งต่อเนื�อง” ในขณะที�มาตรา 49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไวว้่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ

มหาชนทาํหน้าที�พฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื�อให้มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ปกติที�ตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและการ

ประเมินผลการดาํเนินการเพื�อนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอยา่งสมํ�าเสมอ ดว้ยเหตุนี� ระบบประกนัคุณภาพภายในจึง

ตอ้งดูแลทั�งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ ซึ�งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที�เนน้การประเมินผล

การจดัการศึกษา ดงันั�น ความเชื�อมโยงระหวา่งการประกนัภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ�งจาํเป็น โดยได้

เชื�อมโยงใหเ้ห็นจากภาพที� 73 

 

 

 

ภาพที� 73  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  

                                          (วทิยาลยันครราชสีมา, ม.ม.ป) 
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จากกแผนภาพจะเห็นว่าเมื�อสถานศึกษามีการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในแลว้ จาํเป็นตอ้งจัดทาํรายงาน

ประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ� งเป็นผลจากการประกนัคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมิน

ตนเอง เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร

ดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื�อมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบของตน้สงักดั และ

การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.  

จากการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. และการประกนัคุณภาพภายในของ สอศ. สามารถ

แสดงการเชื�อมโยงระหวา่งตวับ่งชี�ดงัตารางที� 9  
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ตารางที� 9 ตารางเปรียบเทียบเพื�อแสดงการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการ ประกนัคุณภาพภายในของ สอศ. 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (18 ตวับ่งชี� ) การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.) (34 ตวับ่งชี� ) 

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือรประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาที�เกี�ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

8.   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

9.   ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที�มีต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

2.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน 1.   ร้อยละของผูเ้รียนที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑที์� กาํหนดตามชั�นปี 

2.   ร้อยละของผูเ้รียนที�สามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

3.   ร้อยละของผูเ้รียนที�มีทกัษะในการสื�อสารดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3.  ผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจาก

องคก์รที�เป็นที�ยอมรับ 

7.    ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

4.  ผลงานที�เป็นโครงงานทางวชิาชีพ หรือ

สิ�งประดิษฐข์องผูเ้รียนที�ไดน้าํไปใชป้ระโยชน ์

4.   ร้อยละของผูเ้รียนที�มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีี�จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.   ผลงานที�เป็นนวตักรรม สิ�งประดิษฐส์ร้างสรรค ์

หรืองานวจิยัของครูที�ไดน้าํไปใชป้ระโยชน ์

29.  จาํนวนนวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพและ/หรือ

การพฒันาชุมชน ทอ้งถิ�นและประเทศซึ�งนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 

30.  ร้อยละของงบประมาณที�ใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ ์งานวจิยั และโครงงานต่องบดาํเนินการทั�งหมด 

31.  จาํนวนครั� งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอน ชุมชน สงัคมและประทศชาติ 

6. ผลการใหบ้ริการวชิาการ/วชิาชีพที�ส่งเสริมการ

พฒันาทกัษะของผูเ้รียน 

     

27. จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/

โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน 

28. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและท้องถิ�น และ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 
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ตารางที� 9 ตารางเปรียบเทียบเพื�อแสดงการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการ ประกนัคุณภาพภายในของ สอศ. (ต่อ) 

การประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) (18 ตวับ่งชี�) การประเมนิคุณภาพภายใน (สอศ.) (34 ตวับ่งชี�) 

7.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 10.  ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

11.  ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง เพื�อให้ผูเ้รียน

ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 

18. จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

8.1   ผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  

 

8.2  ผลการปฏิบติัหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษา    

       

6.   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที�มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

12. ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึก อุปกรณ์สาํหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 

19.  จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

20.  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

21.  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 

22.  จาํนวนครั� งของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยที์�ปรึกษา 

9.   ผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการ

บริหารจดัการ 

34.  ระดบัคุณภาพการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

10. ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 33.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

11.  ผลการบริหารความเสี�ยง   15. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

23. จาํนวนครั� งของการจดับริการตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

24. ร้อยละของผูเ้รียนที�ออกกลางคนัเมื�อเทียบกบัแรกเขา้ 
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ตารางที� 9 ตารางเปรียบเทียบเพื�อแสดงการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการ ประกนัคุณภาพภายในของ สอศ. (ต่อ) 

การประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) (18 ตวับ่งชี�) การประเมนิคุณภาพภายใน (สอศ.) (34 ตวับ่งชี�) 

12.   ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพ 

 

13.   การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

14.1  ผลการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา

ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั�ง

สถานศึกษา 

32.  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที�สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความ

โปร่งใสตรวจสอบได ้

14.2 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผล

สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

 

15.  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 5.    ร้อยละของผูเ้รียนที�มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงามในวชิาชีพ มีบุคลิกภาพที�เหมาะสม และมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี 

25. จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที�ดีงามในวิชาชีพ รวมทั�งดา้นบุคลิกภาพและ

มนุษยส์มัพนัธ์  

16.  การพฒันาคุณภาพครู 16.   ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที�ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ที�ที�รับผิดชอบ  
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ตารางที� 9 ตารางเปรียบเทียบเพื�อแสดงการเชื�อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และการ ประกนัคุณภาพภายในของ สอศ. (ต่อ) 

การประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) (18 ตวับ่งชี�) การประเมนิคุณภาพภายใน (สอศ.) (34 ตวับ่งชี�) 

17.  การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 13.  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา 

14.  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ โรงฝึกงาน พื�นที� ฝึกปฏิบติังาน

เหมาะสมกบัวชิาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

17.  จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

26.  จาํนวนครั� งและประเภทของกิจกรรมที�ส่งเสริมการอนุรักษ ์สิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

18.  การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
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6.           บริบทชุมชนและบริบทวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ 

  6.1     บริบทชุมชน 
วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ตั�งอยู่ที�ชุมชนศรีฐาน 2 หมู่ที�  7 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น เดิมทีนั�นสถานที�บริเวณนี� มีชาวบา้นศรีฐานอาศยัอยูเ่ดิม หลงัจากนั�นคุณยายเป่ง และคุณยายแพง 

ได้เข้ามาซื�อเพื�อจะปลูกบ้านพาลูก พาหลาน มาอยู่ หลังจากนั� นก็มีคุณตาบุญถมได้เข้ามาซื�อที�ในบริเวณนี�

เช่นเดียวกนั เมื�อประมาณ พ.ศ. 2504 และตามมาดว้ยคุณแม่เกี�ยก พงษภิ์ญโญ รวมถึงคุณแม่เจือจนัทร์เขา้มาเพิ�ม 

บุคคลที�ไดก้ล่าวถึงเป็นบุคคลในรุ่นแรกๆที�เขา้มาอาศยั หลงัจากนั�นก็มีการขยายตวัของชุมชนเพิ�มขึ�นเรื�อยจนได้

จดัตั�งเป็นชุมชนศรีฐาน 2 ขึ�นมาจนถึงทุกวนันี�   

ปัจจุบนัชุมชนมีประธานชุมชนคือ นายคาํผ่าน ทิพยน์าง และมีรองประธานชุมชนคือ นางเจือ

จนัทร์ สุวรรณโชติ มีคณะกรรมการชุมชนรวมทั�งสิ�นจาํนวน 24 คน ชุมชนมีจาํนวนครัวเรือนโดยประมาณ 290 

หลงัคาเรือน จาํนวนประชากรโดยประมาณ 1,420 คน และมีขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ดงันี�  1) ทิศเหนือจรดกบัถนน

มะลิวลัย ์ 2) ทิศใตจ้รดกบัโรงพยาบาลขอนแก่นราม 3) ทิศตะวนัออกจรดถนนมิตรภาพ 4) ทิศตะวนัตกจรดกบั

โรงเรียนบา้นศรีฐาน 

 6.2    บริบทวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ 

6.2.1     ความเป็นมา และข้อมูลทั�วไปของสถานศึกษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2526 เดิมมีชื�อวา่ “โรงเรียนบณัฑิต

แก่นนคร” ตั�งอยูเ่ลขที� 279 ก.ม. 4 ถ.มิตรภาพ-ท่าพระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ไดรั้บใบอนุญาตเลขที� 

536/2526 ลงวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2526 เจา้ของผูรั้บใบอนุญาตในขณะนั�นคือ บริษทัโรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร 

โดย นายเสรี บุญสีหา เป็นประธานคณะฯและมี นายเสรี พงษภิ์ญโญ (อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์จ.ขอนแก่น ที�

ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข) เป็นผูอ้าํนวยการ, มีนายสายณัห์ ช่องนิล พ.ม.ก.ศบ. (สาขาบริหาร

การศึกษา) อดีตศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษาและอาจารยก์รมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และมี

นางสาวสุวรรณี พงษภิ์ญโญ ทาํหนา้ที�เป็น ผูจ้ดัการ/นายทะเบียน และใชค้ณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ระดบัปริญญาตรี 

โท จากสถาบนัการศึกษาชั�นนําของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสากิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รวมถึงผูมี้ความรู้ ความ

ชาํนาญ และเป็นที�ยอมรับในสังคม ในสาขาวิชาที�เปิดสอนจาํนวนมากในจงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนในขณะนั�น

จดัตั�งบนเนื�อที�โดยประมาณ 72 ไร่ (ปัจจุบนัคือพื�นที�บริเวณตรงขา้มห้างเทสโกโลตสั) ประกอบดว้ยอาคาร

คอนกรีตชั�นเดียวจาํนวน 6 หลงั โรงเรือนต่างๆซึ�งใชเ้ป็นสถานที�ฝึกงานสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา มีสนามฟุตบอล

ขนาดมาตรฐาน และอุปกรณ์การเ รียนการสอนสาขาวิชาต่างๆครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เริ�มเปิดรับสมคัรนกัเรียนนกัศึกษาอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2526  เปิดทาํ

การสอนทั�งรอบเชา้ (8.00 น.- 16.00 น.) และรอบบ่าย (16.00 น.- 21.00 น.) โดยสาขาวิชาที�เปิดทาํการสอน มี

ดงันี� คือ 

1.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  

- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 
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2.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

- สาขา ธุรกิจการเกษตร 

และในปีการศึกษา 2527 โรงเรียนไดท้าํการเปิดสอนสาขาวชิาชีพเพิ�มอีก โดยมีสาขาวชิาที�เปิดสอนทั�งหมด ดงันี�  

1.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ประเภทวชิาพานิชยกรรม 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  

- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

- ช่างยนต ์

- ช่างก่อสร้าง 

2.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

- สาขาธุรกิจการเกษตร 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

- สาขาวชิาบญัชี 

นอกจากนี�ในปีการศึกษา 2528 โรงเรียนยงัทาํการเปิดสอนในสาขาวิชาชีพเพิ�มอีกครั� ง 

ดงันั�นจึงมีสาขาวชิาที�เปิดสอนทั�งหมดเป็น ดงันี�  

1.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

- สาขาวชิาเกษตรกรรม 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  

- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

- ช่างยนต ์

- ช่างก่อสร้าง 

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

- บญัชีและบริการธุรกิจสถานพยาบาล 

- บญัชีและเลขานุการ 

2.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

- สาขาธุรกิจการเกษตร 

3.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

- สาขาวชิาเกษตรกรรม 
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ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  

- เกษตรกรรม 

- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

- ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

ในช่วงที�ทาํการเปิดการเรียนการสอนช่วงแรกๆ มีนกัเรียนนกัศึกษาโดยประมาณ  700-

1,000 คน แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคค่อนขา้งมาก ไม่วา่จะเป็นปัญหาเกี�ยวกบัหุ้นส่วนบริษทั, ปัญหาค่าเช่าพื�นที�, 

ปัญหาการบริหารจดัการภายในที�ยงัไม่เป็นระบบ อีกทั�งยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นนโยบายจากรัฐบาลดงัเช่น

ในปัจจุบนั (เงินอุดหนุนรายหวั, นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ) มีเพียงแต่เงินกูย้ืมเรียนเท่านั�น จากปัญหา

ดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้โรงเรียนอยู่ในสถานะขาดสภาพคล่องดา้นการเงิน ทาํให้ผูบ้ริหารที�เหลือเพียงคนเดียวคือ  

นายเสรี พงษภิ์ญโญ มีแนวความคิดที�จะยา้ยสถานที�จากเดิมที�ทาํการเช่ามาก่อสร้างภายในพื�นที�ของตนเอง (เลขที� 

167 ถ. มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น) บนพื�นที� 6 ไร่ เริ�มดาํเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็น อาคาร

ขนาด 5 ชั�น 40 ห้องเรียน และต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” เป็น “โรงเรียน

พงษภิ์ญโญเทคโนโลยี” เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 และไดเ้ริ�มเปิดทาํการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2539 จดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา ระดบั ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรม โดยมีนายเสรี พงษ์ภิญโญ เป็นทั�งเจา้ของและผูรั้บใบอนุญาต ส่วนการบริหารจดัการให้ นางสาว

สุวรรณี พงษภิ์ญโญ เป็นผูบ้ริหาร (ผูจ้ดัการ/นายทะเบียน) เปิดการเรียนการสอนในระดบั ปวช. และ ปวส. จาํนวน 

3 สาขาวชิา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบญัชี และช่างไฟฟ้ากาํลงั โดย ณ ขณะนั�น มีจาํนวนนกัเรียนโดยประมาณ 

600 คน  

หลงัเปิดดาํเนินการได้ประมาณ 11 ปี (พ.ศ. 2539-2550) ยงัคงพบกับปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆอีกมากมาย และจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาลดลงเรื�อยๆจนถึงกระทั�ง ปี พ.ศ. 2550 มีจาํนวนนกัเรียน

เหลือไม่ถึง 100 คน ท่าน ดร.เสรี จึงไดต้ดัสินใจเขา้มาบริหารจดัการดว้ยตนเองตั�งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั  

หลงัจากการเขา้มาบริหารงานด้วยตนเองของเจ้าของและผูรั้บใบอนุญาต ประกอบกับรัฐบาลเริ�มใชน้โยบาย

อุดหนุนค่าเล่าเรียน (บางส่วน) โดยเป็นผูจ่้ายค่าเล่าเรียนใหโ้รงเรียนตามจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาที�มีอยูจ่ริง อีกทั�ง

ช่วงประมาณกลางปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลเริ�มใชน้โยบายใหม่ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ) และเพิ�มเงิน

อุดหนุนค่าเล่าเรียนรายบุคคล ทาํให้มีจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาเพิ�มมากขึ�นเป็นลาํดบัจนมาถึงปีการศึกษา 2554 มี

จาํนวนรวมทั�งสิ�น 680 คน  

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัด คณะกรรมการการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (office of the private education commission) หรือเรียกเป็นอกัษรย่อว่า “สช.” 

กระทรวงศึกษาธิการ (ministry of education) โดยควบคุมและดูแลผ่าน กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 (Khon Kaen primary educational service area 1) และมีความ

ร่วมมือและการประสานงานระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกันผ่านทางสมาคมวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย (the federation of  private vocational college of  Thailand) ปัจจุบนัเปิดสอนเพียง 3 

สาขาวชิา ทั�งระดบั ปวช. และ ปวส. โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
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1.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  

2.     ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) ภาคปกต ิและภาคบ่าย 

โดยทั�งสองระดบัเปิดทาํการสอนในสาขาวชิา 

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

- บญัชี 

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  

- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพที� 74 ภาพในสมยัที�เป็น “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” (พ.ศ. 2526) 
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ภาพที� 75 ภาพปัจจุบนัในชื�อ “วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ” (พ.ศ. 2555) 
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บทที� � 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) ที�มี

รูปแบบเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ ์(critical science) นาํเสนอผลการวิจยัอิงกบัแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical 

approach) แสดงหลกัฐานประกอบทั�งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออื�นๆ ถึงสิ�งที�ไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั 

ร่วมกนัสงัเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลการเปลี�ยนแปลง ทั�งที�สาํเร็จและไม่สาํเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ที�

เกิดขึ�นทั�งในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร โดยยดึถือหลกัที�กาํหนดไวใ้นบทที� 2 ดงันี�   

1.     ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมีขั�นตอนการวิจยั  

10 ขั�นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวจิยั 10 ประการ ตามที�กล่าว

ในบทที� 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกี�ยวกับการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ� มแรก  

รวมทั�งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ และจรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการ

ทาํงาน แต่ผูที้�ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณที�

เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล  

2.     ใหค้วามสาํคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที�จะตอ้งทบทวนขึ�นมาอย่างมีจุดมุ่งหมายอยา่งมี

ความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ที�จะทาํใหผู้ว้จิยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการนาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือการ

ใหค้าํแนะนาํต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะที�ไม่ใช่เป็นการยดัเยียด ไม่ให้เป็นตวัชี�นาํหรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการนาํไป

ปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 

3.     การสร้างทศันคติที�ดีให้เกิดขึ�นกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้กี�ยวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็นสิ�งที�ไป

ดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานที�ไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและผูเ้กี�ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจและ

ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั”  “ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ 

“นกัวจิยั”  “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

4.     แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวิชาการ (academic empowerment) แก่ผูร่้วม

วจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวิจยัวา่มีความประสงคที์�จะศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ�มพูน

โลกทศัน์เพิ�มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานที�ทาํประสบผลสาํเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การ

เชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจัยจะทาํหน้าที�ส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ

เหล่านั�นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

6.     ผูว้ิจยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มี

การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการที�กาํหนดไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดตามหลกัการ “มุ่งการ

เปลี�ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพื�อบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆที�ไดอ้ย่างง่ายๆหรือ

สาํเร็จรูปเกินไป 

7.     ให้มีการบนัทึกผลการดาํเนินงานทั�งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยคาํนึงถึงหลกัการบนัทึก 1) การ

เปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายถึงสิ�งที�ปฏิบติั 3) การเปลี�ยนแปลงใน
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ความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั และจดัให้มีการพบปะ

สนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตามหลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์

วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

วิธีดาํเนินการวิจยัครั� งนี�  ประกอบดว้ย สถานที�หรือพื�นที�ที�ดาํเนินการวิจยั ผูร่้วมวิจยัและบทบาทของผู ้

ร่วมวิจยั ขั�นตอนการวิจยั เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียน

รายงานผลการวจิยัตามรายละเอียด ดงันี�  

 

1.     พื�นที�ที�ดําเนินการวจัิย 
        การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรื�อง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ จงัหวดัขอนแก่น” เป็นการวิจยัในระดับโรงเรียน (school-wide) ที�ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม

คุณลกัษณะ � ประการคือ 1) เป็นวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที�ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินภายนอกรอบที� 2 

(พ.ศ.2549-2553) ที�ผา่นมา 2) เป็นวทิยาลยัที�มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดว้ยการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยผูรั้บใบอนุญาตและคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนที�ผูว้ิจัยทาํงานอยู่ จึงมีความสะดวกและความเป็นไปไดต้่อการที�จะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที�ดาํเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอด

ระยะเวลาที�จะทาํการวจิยั   

 

�.     ผู้ร่วมวจัิย และบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 
         2.1     ผูร่้วมวิจยั เนื�องจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนี� เป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ อีกทั� งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผูว้ิจัยจึงได้กาํหนดผูร่้วมวิจัย 

(research participant) เป็นบุคลากรเฉพาะภายในวิทยาลยั คือ คณะครู จาํนวนรวมทั�งสิ�น 18 คน (ดูรายชื�อใน

ภาคผนวก) 

        2.2     บทบาทของผูร่้วมวจิยั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีบทบาทโดยยึดแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมที� วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) พฒันาขึ�นทั�ง 10 ขั�นตอนใน � วงจร  

 

3.     ขั�นตอนการวจัิย   
การวจิยัครั� งนี�  มี � วงจร �� ขั�นตอน ในปีงบประมาณ 2555 ระหวา่งภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา ���5 และภาคเรียน

ที� 1 ปีการศึกษา ���6 ไดด้าํเนินการในแต่ละขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นตอนที� � การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะประกอบดว้ยกิจกรรม

ต่างๆดงัรายละเอียดดงันี�   

ระยะที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) เสริมสร้างความเป็นกนัเอง 

ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดขึ�น 2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ 3) ลดความขดัแยง้ที�จะ
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เกิดขึ�นในอนาคต ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การจัดประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกัน โดย

ดาํเนินการในวนัที� � กนัยายน �555 และ 25 ตุลาคม 25�� 

ระยะที�  2 การให้ความรู้เบื�องต้นสําหรับการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัยที�ใช้และแนวคิดเชิงเทคนิค) 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ �) การเปิดตัวโครงการวิจัยและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

1.1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื�อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 1.2) เสริมพลงัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยดาํเนินการในวนัที� �� พฤศจิกายน 25�� และ 2) การ

เตรียมความพร้อมเบื�องต้นให้กับผู้ ร่วมวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ที�สําคญัสามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคที�ไดม้า

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน โดยดาํเนินการในวนัที� 19, 26 พฤศจิกายน 25�� 

ระยะที� 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ที�ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลที�มี

อยูเ่ดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มี

อยู่ เดิม มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1.1) เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาอยา่งเต็มที�ก่อน 1.2) เพื�อให้ทราบถึง

พื�นฐานของแต่ละคนที�มีอยู ่อีกทั�งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆที�ซ่อนอยูใ่นตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทาง

ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั�นความคิดภายในของเขาได ้และที�สาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัชี�วดัพฒันาการของแต่

ละคนได ้โดยดาํเนินการในวนัที� �, ��, ��, �� ธนัวาคม 25�� และ 2) จัดทาํปฏิทินการดาํเนินงาน มีวตัถุประสงค์

เพื�อ 2.1) เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัทั�ง �� ขั�นตอน �.2) เพื�อถอดบทเรียนที�ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม

ร่วมกนัโดยดาํเนินการในวนัที� 26 ธนัวาคม 25�� 

ขั�นตอนที� � การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ �) การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที�ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี�ยนแปลง มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ “สภาพ

ของสภาพสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมา” “สภาพปัญหาที�สําคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ปัจจุบนั” “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา”  “ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” 

โดยดาํเนินการในวนัที� � มกราคม 2556 และ 2) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกนัจดัทาํ

แผนปฏิบติัการเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันา โดยดาํเนินการในวนัที� 24-27 มกราคม 2556 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัติการ (Acting) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดทําเครื� องมือในการวิจัย มี

วตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันจัดทาํเครื� องมือในการวิจัยเพื�อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากากรปฏิบัติงาน โดย

ดาํเนินการในวนัที� �-� กุมภาพนัธ์ 25�� 2) การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ ก่อนนาํแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวตัถุประสงค์เพื�อการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ยเครื�องมือที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้

ร่วมกนัจดัทาํขึ�น เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการดาํเนินงานในระยะต่อๆ ไป โดยดาํเนินการในวนัที� 

9 กุมภาพนัธ์ 25��  3) การนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันลงมือปฏิบัติตาม

แผนปฏิบติัการที�ไดจ้ากการจดักระทาํร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัที� � กมุภาพนัธ์ -�� มีนาคม 25�� 

ขั�นตอนที� � การสังเกตผล  (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและ

วิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดาํเนินงานที�
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คาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

และร่วมกบัสรุปสิ�งที�กระทาํสาํเร็จ ไม่สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้

ใหม่ที�เกิดขึ�น โดยดาํเนินการในวนัที� 1 เมษายน 2556 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงค์

เพื�อใหมี้การสงัเกตผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วน

รายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยดาํเนินการในวนัที� 5 เมษายน 

2556 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัสรุปผลการสงัเกตผลและขอมติเห็นชอบ และ

ความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการในวนัที� 8 เมษายน 2556 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 1 ขั�นตอนยอ่ยดงันี� คือ 1) การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื�อสะท้อนผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาทั� งหมด 

เพื�อใหท้ราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ที�เกิดขึ�น โดยดาํเนินการในวนัที� 

18 เมษายน2556 

ขั�นตอนที� � การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบดว้ย � กิจกรรมคือ �) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบันของการพัฒนางาน มีวตัถุประสงคเ์พื�อทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานในทุกขั�นตอนที�ผ่านมา พร้อมทั�งได้

นาํเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามผลการประเมินทั�งก่อนและหลงัการนาํ

แผนลงสู่การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพื�อชี� ให้เห็นข้อมูลเกี�ยวกับ สภาพการเปลี�ยนแปลงของการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญตามตวัชี�วดัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมพฒันาขึ�น ซึ� ง

กาํหนดไว ้� ด้าน โดยใช้เครื� องมือการวิจัยฉบับที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ) ให้แก่ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบ รวมทั�งนาํเสนอให้เห็นถึงสิ�งที�บรรลุความคาดหวงัและสิ�งที�

ยงัไม่บรรลุความคาดหวงั ก่อนที�จะร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื�อนาํไปกาํหนด 

“สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา”  “การระบุทางเลือกที�หลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก” และ �) 

การจัดทาํแผนปฏิบัติการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํทางเลือกที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัประเมินนาํมาจดัทาํ

แผนปฏิบติัการใหม่ โดยทั�ง 2 กิจกรรมดาํเนินการในวนัที� 22 เมษายน ���5 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัตใิหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย � กิจกรรมคือ �) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการ

ปฏิบติัใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระหายและฮึกเหิม

ในการลงมือปฏิบติั โดยดาํเนินการในวนัที� ��, �� เมษายน 25�6 �) การกาํหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีวตัถุประสงค์

เพื�อ 2.1) ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื�อให้แผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 2.2) ร่วมกนัพิจารณาทบทวน

แกไ้ขเครื�องมือการวิจยัเพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ โดยดาํเนินการในวนัที� 29, 30 

เมษายน 56 �) การนาํแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ที�ได้

จากการจดัทาํร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัที� � พฤษภาคม -�6 สิงหาคม 25�6 

ขั�นตอนที� � การสังเกตผลใหม่ (Re-observing)  ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนด

รูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการ

ดาํเนินงานที�คาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไขดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม และร่วมกบัสรุปสิ�งที�กระทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเปลี�ยนแปลง 

การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้มีการสังเกต
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ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของ

โครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงค์

เพื�อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการใน

วนัที� 3 สิงหาคม 2556 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผลใหม่  (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 2 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะท้อนผล

การปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื�อนําเสนอรายงานที�แต่ละทีมได้สรุปและ

สังเคราะห์ความรู้มาแลว้ให้ที�ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองว่าสาํเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่

สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ใหม่ รวมถึงความรู้ใหม่ โดยดาํเนินการในวนัที� 12 

สิงหาคม 2556 2) การสะท้อนผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญหลังนาํ

แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอผลการการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรที� 2 โดยใชเ้ครื�องมือ

การวิจัยฉบับที�  3 (แบบประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ) และนํามา

เปรียบเทียบกบัผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ก่อนนาํแผนปฏิบติั

การลงสู่การปฏิบติั ซึ�งไดด้าํเนินการไปตั�งแต่ขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั ให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและลงมติให้ความ

เห็นชอบ โดยดาํเนินการในวนัที� 14 สิงหาคม 2556 

ขั�นตอนที� �� การสรุปผล (conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน (lesson distilled) 

มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานที�ผ่านมาในแง่มุมต่างๆโดยการศึกษา

ทบทวนผลการดาํเนินงานในขั�นตอนที� � ถึง  9  รวมทั�งเพื�อหาขอ้สรุปในประเดน็เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงจากการ

ปฏิบติัจริง  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง โดยดาํเนินการในวนัที� 17 สิงหาคม  

���6   

 

4.     เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
ในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครื�องมือเพื�อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills (����) ซึ� งจาํแนก

เป็นสามกลุ่ม ดงันี�  1) แบบสังเกต (Observation form) มี � ฉบบั คือ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 4 แบบรายงาน

ความกา้วหน้าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (focus 

group interview) มี 1 ฉบับ เครื� องมือการวิจัยฉบับที�  2 แบบสัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก 

(Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) แผนที� (Maps) เครื�องบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes 

and videotapes) หลกัฐานสิ�งของ (Artifacts) บนัทึกภาคสนาม (Field notes) เครื�องการวิจยัฉบบัที� 1 แบบบนัทึก

การประชุม เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 3 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ แบบรายงานความกา้วหนา้ของ

โครงการ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 5 แบบประเมินโครงการ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 6 แผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan ;IDP) 

 

 

 



 172 

 

 
 

�.     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีบทบาทหนา้ที�ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเองโดยเริ�มจาก

การปฏิบติัภาคสนามในวทิยาลยั ในปีงบประมาณ ���5 ในช่วงระหวา่งวนัที� � ตุลาคม ���5 ถึง วนัที� �� กนัยายน 

���6 (แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร) โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามตารางกาํหนดวนัและ

เดือน เพื�อให้เห็นสภาพขอ้เท็จจริงทั�งในส่วนที�เห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขั�นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมทั�ง �� ขั�นตอน โดยใชเ้ครื�องมือที�หลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ที� � 

 

6.     การวเิคราะห์ข้อมูล 
         ขอ้มูลที�ได้รับจากเครื�องมือที�เลือกใชใ้นการวิจัย ที�ได้จากการจดักิจกรรมต่างๆทั�ง �� ขั�นตอน จะนาํมา

วเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ อมรา พงศาพิชญ ์(����) มีดงันี�  

          �.1     จดัทาํขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆโดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกัในการแบ่ง

ปรากฏการณ์และหาความถี�ของปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�น โดยแบ่งออกเป็น � สถานการณ์ คือ 

     �.�.�     การกระทาํ  (Acts)  คือการใชชี้วติประจาํวนั การกระทาํหรือพฤติกรรมต่างๆของบุคลากรที�

ใชใ้นการวจิยั 

     6.1.2    กิจกรรม (Activities) คือการกระทาํ หรือพฤติกรรมที�เป็นกระบวนการที�มีขั�นตอนและมี

ลกัษณะต่อเนื�อง 

       �.�.�     ความหมาย (Meaning) คือคาํอธิบายของบุคคลเกี�ยวกบัการกระทาํหรือกิจกรรม เพื�อทราบ

โลกทศัน์ ความเชื�อ ทศันคติของชุมชน 

       �.�.�     ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในชุมชนที�เกี�ยวขอ้ง จะได้

ทราบความสมัพนัธ์ ความขดัแยง้ ความเกี�ยวขอ้ง ของบุคลากร 

       �.�.�     การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การปรับตวับุคคล การให้ความร่วมมือ และ

ยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกนั จะทราบความขดัแยง้และความราบรื�นได้

ชดัเจน 

       �.�.�     สภาพสงัคม (Setting) คือ ภาพร่วมทุกแง่มุมที�สามารถบนัทึกจากภาคสนามเกี�ยวกบักิจกรรม

ใน �� ขั�นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

    �.�     จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในส่วนที�เป็นขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์

เกี�ยวกบักิจกรรมใน �� ขั�นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

           �.�     การวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํให้เป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์เกี�ยวกบักิจกรรมใน �� 

ขั�นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยนาํรายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละวตัถุประสงคข์อง

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�วเิคราะห์แลว้ ไปใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบช่วยยืนยนัตรวจแกไ้ข

ผลการวิเคราะห์ และให้คาํแนะนาํเพื�อปรับปรุงรายงานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์มากขึ�น การตรวจสอบขอ้มูลจะใช้

บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลที�เป็นเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัก็ใชค้่าสถิติพื�นฐาน 

คือ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี�ย เพื�อให้เป็นขอ้มูลเพื�อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการเปลี�ยนแปลงที�

เกิดขึ�น 
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�.     การเขียนรายงานการวจัิย 
         เขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) แสดงหลกัฐาน

ประกอบ ทั�งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออื�นๆ ถึงสิ�งที�ไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และ

ร่วมกนัสะทอ้นผล ว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไร ทั�งที�สําเร็จและไม่สาํเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีทฤษฏีใหม่

หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรขึ�นมาบา้งจากการปฏิบติั ทั� งในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลยั มีขอ้เสนอแนะ

อะไรและอย่างไรสาํหรับบุคคลอื�นหรือหน่วยงานอื�นที�ตอ้งการจะพฒันาหรือแกไ้ขปัญหางานนั�นๆ ดงันั�นการ

นาํเสนอผลงานวจิยัมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวพิากษ ์(critical description) จากการปฏิบติัจริงทั�ง 

� วงจร �� ขั�นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั�นตอนจะนาํเสนอเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในลกัษณะการเล่าเรื�อง (story 

telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบติัจริง  

ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง 
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ขั�นตอนที� 3 

การปฏบิัต ิ(Acting)

    กมุภาพนัธ์ -

มนีาคม 2556 

ขั�นตอนที� 4 

การสังเกตผล 
(Observing) กมุภาพนัธ์ -

มนีาคม 2556

ขั�นตอนที� 5 

การสะท้อนผล
(Reflecting) เมษายน 

2556                     

ขั�นตอนที� 2 

การวางแผน (Planning)

ธันวาคม 2555-

มกราคม 2556                                                   

บทที� 4 

ผลการดําเนินการวจิัย 
 

การวิจัยเรื� องการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ; การวิจัยเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดด้าํเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 โดยที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั

ดาํเนินการรวม � วงจร �� ขั�นตอนตามที�ไดก้าํหนดไวร่้วมกนั เริ�มจากขั�นตอนที� � การเตรียมการ (preparation) 

เมื�อเดือนกนัยายน  ���5 และสิ�นสุดการดาํเนินการในขั�นตอนที� �� การสรุปผล (conclusion) ในเดือนสิงหาคม 

���6 รวมระยะเวลาในการดาํเนินการทั�งสิ�น 1 ปี ดงัรายการแสดงลาํดบัขั�นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการ

วจิยั ในภาพที� 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 76 ลาํดบัขั�นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 

ขั�นตอนที� 7 

การปฏบิัตใิหม่

(Re-Acting) เมษายน – 
สิงหาคม 2556

ขั�นตอนที� 8 การสังเกตผล
ใหม่ (Re-observing) 

เมษายน – สิงหาคม 2556

ขั�นตอนที� 9 การสะท้อน
ผลใหม่ (Re-reflecting) 

สิงหาคม 2556                 

ขั�นตอนที� 6 

การวางแผนใหม่ 

(Re-planing)        
เมษายน 2556                                                                        

ขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ (preparation) กนัยายน – ธันวาคม ���5 

วงจรที� 1 

วงจรที� 2 

ขั�นตอนที� 10 การสรุปผล (Conclusion) สิงหาคม ���� 
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ทั�งนี�  การสรุปผลการวจิยัจะเป็นการนาํเสนอผลการปฏิบติัจริงทั�ง 2 วงจร 10 ขั�นตอน โดยใชแ้นวคิดของ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555)  ซึ� งเป็นการนาํเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical approach) แสดง

หลกัฐานประกอบ ทั�งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย คาํให้สัมภาษณ์ บทบนัทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ขอ้มูล หรือ

หลกัฐานอื�นๆมาแสดงประกอบการเล่าเรื�องเหตุการณ์ในแต่ละขั�นตอนเพื�อให้มีความชดัเจนและมองเห็นเป็น

รูปธรรม ถึงสิ�งที�ไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลนั�นว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไร   

ทั�งที�สาํเร็จและไม่สาํเร็จ ทาํกนัอยา่งไร ทาํไมเป็นเช่นนั�น เกิดการเรียนรู้ หรือความรู้ใหม่อะไรขึ�นมาบา้งจากการ

ปฏิบติั ทั�งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร มีขอ้เสนอแนะอะไรและอยา่งไรสาํหรับบุคคลอื�น

หรือหน่วยงานอื�นที�ตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหางานนั�นๆ   

ดงันั�น ผลการวิจยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ ์(critical description) จาก

การปฏิบติัจริงทั�ง � วงจร ซึ�งในแต่ละขั�นตอนจะนาํเสนอเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในลกัษณะการเล่าเรื�อง (story telling) 

ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) การเปลี�ยนแปลง (change) จากการปฏิบติัจริง การ

เรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) และความรู้จากการปฏิบติัที�เกิดขึ�น ตามแนวคิดของ Mills (2007) 

ตามลาํดบัดงันี�  

 

1. การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั�นตอน 

                 วงจรที� 1: ขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ (preparation) 

  ในขั�นตอนการเตรียมการ มีกิจกรรมและการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การสร้างความเป็น

กนัเองกบัผูร่้วมวจิยั และ 2) การใหค้วามรู้เบื�องตน้สาํหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัที�ใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค) 3) 

การปล่อยให้ผูร่้วมวิจัยร่วมกันคิด ร่วมกนัวางแผนอย่างเต็มที�ก่อนโดยใช้ความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยู่เดิม (Tacit 

knowledge) โดยสรุปกระบวนการโดยสงัเขป ดงัตารางที� 11 

 

ตารางที� 11 สรุปการดาํเนินงานขั�นการเตรียมการ 

ระยะที� ระยะการดาํเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 

1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั (1) การจดัประชุมพบปะพดูคุยและรับประทานอาหาร

เยน็ร่วมกนั 

ก.ย.-ต.ค. 55 

2 การให้ความรู้เบื�องตน้สาํหรับการวิจยั 

(ระเบียบวิธีวิจยัที�ใชแ้ละแนวคิดเชิง

เทคนิค) 

(1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิด

การวิจยั 

(2) การเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั  

พ.ย. 55 

3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด 

ร่วมกนัวางแผนอยา่งเต็มที�ก่อนโดยใช้

ความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม (Tacit 

knowledge) 

(1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคล

ที�มีอยูเ่ดิม 

(2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยัและการจดั

กิจกรรมสะทอ้นผล 

ธ.ค.55 
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รายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละระยะ มีดงัต่อไปนี�   

 ระยะที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู้ร่วมวจิยั 
 กิจกรรมและการดําเนินงานในระยะนี�  ได้ดําเนินการในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2555 

ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม คือ การจดัประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ซึ� งสรุปเป็นภาพรวม

ไดด้งัตารางที� 12 

 

ตารางที� 12 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� � ของขั�นตอนที� � การเตรียมการ 

กิจกรรมที� วัน/เวลา กิจกรรม วตัถุประสงค์ หลักการ/แนวคิด ที�ยึดถือ 

1 6  ก.ย. 55 

และ 

25 ต.ค. 55 

การจดัประชุมพบปะ

พดูคุยและรับประทาน

อาหารเยน็ร่วมกนั 

(1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเอง ความ

ร่วมมือ สมัพนัธภาพ

อนัดีให้เกิดขึ�น  

(2) เสริมสร้างความ

กลา้คิดกลา้แสดงทศันะ  

(3) ลดความขดัแยง้ที�จะ

เกิดขึ�นในอนาคต 

 

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วน

ร่วมที�กล่าวว่า  “ผูวิ้จยัจะตอ้งตระหนกัถึง

ความจาํเป็นที�จะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็น

ส่วนหนึ�งของชุมชนที�ตนเองทาํงานอยู่

ดว้ยอยา่งเตม็ที�เพื�อสร้างความคุน้เคย จนมี

ฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ�งของชุมชน...” 

และ จรรยาบรรณนกัวิจยัที�ระบุว่า “ผูวิ้จยั

ตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ

กระบวนการวิจยัตั�งแต่เริ�มแรกรวมทั�ง

ขอ้เสนอแนะและผลประโยชนใ์ห้แก่ผู ้

ร่วมวิจยัไดรั้บทราบ” 

 

ทั�งนี� ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื�อแสดงให้เห็นถึงลาํดบัเหตุการณ์และ

รายละเอียด รวมทั�งผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นไดด้งัต่อไปนี�  

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยัไดมี้โอกาสพบปะกนัพูดคุยเกี�ยวกบังานวิจยัเป็นครั� งแรกในวนัที� 6 กนัยายน 2555 

ซึ�งไดจ้ดัการประชุมขึ�น ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยเริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 17.15 น. สาํหรับ

การประชุมครั� งนี� เป็นการประชุมในลกัษณะสบายๆ แบบผอ่นคลาย โดยช่วงตน้ผูว้จิยัไดพ้ดูคุยเกี�ยวกบัหัวขอ้เรื�อง

การทาํวจิยั หลงัจากนั�นไดน้าํเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยับางส่วนมานาํเสนอต่อผูร่้วมวิจยัไดรั้บฟัง พร้อมกนั

นั�นไดมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัประสบการณ์การทาํวิจยัของแต่ละคน โดยผูร่้วมวิจยัทุกคนไดมี้โอกาสพูด

ในที�ประชุม หลงัจากนั�นเป็นการร่วมรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนัเพื�อเป็นการเสริมสร้างความเป็นกนัเอง ความ

ร่วมมือ สมัพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดขึ�น ซึ�งสงัเกตวา่ที�ร้านอาหาร (หมูกระทะ) ผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัต่างกลา้พูดคุย หยอก

ลอ้ซึ�งกนัและกนัมากขึ�น รวมถึงกบัตวัผูว้จิยัดว้ย  

ในวนัที� 25 ตุลาคม 2555 เป็นการพบปะกนัเป็นครั� งที� 2 ซึ� งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดการ

ประชุมขึ�น โดยเริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 17.20 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุม

ครบ การประชุมครั� งนี� ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์แบบเต็มรูปแบบต่อผูร่้วมวิจยั โดยถือเป็นการซอ้ม

การนาํเสนอก่อนสอบเคา้โครงของผูว้จิยัดว้ยซึ�งจะมีขึ�นในวนัถดัไป บรรยากาศโดยทั�วไปทุกคนต่างนั�งนิ�งและรับ

ฟังเพียงอยา่งเดียว แต่สงัเกตวา่ครั� งนี�ผูร่้วมวจิยัเริ�มมีปฏิกิริยาสนใจมากขึ�น อาจเป็นเพราะมีขอ้มูลใหม่ๆที�ผูว้ิจยัได้

คน้ควา้เพิ�มเติมจากที�ได้นาํเสนอในการประชุมครั� งแรก (6 กันยายน 2555) เช่น e-learning, การจัดการการ
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อาชีวศึกษาใน 7 ประเทศชั�นนาํของโลก, ตวัอยา่งรายละเอียดขอ้มูลทั�วไปพร้อมรูปภาพ vocational school ใน 10 

เมืองที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยในขณะนาํเสนอเกี�ยวกบัเรื�อง e-learning ผูว้ิจยัไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมโดยตั�งคาํถามในที�ประชุมวา่ “ใครมีความรู้เกี�ยวกบั e-learning บา้ง มีผูร่้วมวิจยัคน

หนึ� ง (นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา) ซึ� งเพิ�งจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับ

ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2554 กล่าวตอบวา่  

 

“…ที�คณะศึกษาศาสตร์ ก็มีการเรียนการสอนแบบ e-learning เหมือนกนัค่ะแต่เป็นแค่บางรายวิชา ไม่ใช่

แบบเตม็รูปแบบทั�งหลกัสูตร ดิฉนัก็มีโอกาสไดเ้รียนเช่นกนัค่ะ” 
 

หลงัจากนั�นผูว้จิยัจึงถามต่อไปอีกวา่ 
 

“e-learning ที�มหาวทิยาลยัขอนแก่นใชง้านเป็นลกัษณะใด?” 
 

ซึ�งไดรี้บคาํตอบวา่ 
 

“สาํหรับ e-learning ที�มหาวิทยาลยัขอนแก่นนั�นใชง้านในลกัษณะที�อาจารยผ์ูส้อนนาํเนื�อหารายวิชา

ทั�งหมดจดัใส่ไวใ้นอินเตอร์เน็ตเพื�อให้นักศึกษาศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง มีการส่งงาน การตรวจแก้

งาน รวมถึงการวดัและประเมินผล ผา่นทางอินเตอร์เน็ตทั�งหมด” 

 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 

 

หลงัจากนั�นไม่มีผูร่้วมวิจยัคนใดแสดงทศันะเพิ�มเติมอีก ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดไ้ปร่วมรับประทาน

อาหารเยน็ร่วมกนั  

ผลจากการดาํเนินกิจกรรมการจดัประชุมพบปะพดูคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ทั�งสองครั� งทาํ

ใหผู้ว้จิยัเกิดการเรียนรู้ 2 สิ�งที�สาํคญั และเป็นกญุแจสาํคญัในการที�จะทาํใหก้ารวจิยัประสบผลสาํเร็จได ้คือ 1) การ

ยกมือไหวก่้อนถือเป็นวิธีการสร้างความคุน้เคย และเป็นกนัเองไดง่้ายที�สุด และไม่ตอ้งลงทุนใดๆโดยแนวคิด

ดงักล่าวไดจ้ากนายเสรี พงษภิ์ญโญ (ผูอ้าํนวยการ) โดยสังเกตวา่การยกมือไหวบุ้คคลอื�นก่อนไม่วา่บุคคลนั�นจะมี

อายมุากกวา่หรือนอ้ยกวา่ ทาํใหป้ฏิสมัพนัธ์ที�เกิดขึ�นหลงัจากนั�นเกิดความลื�นไหล ไม่ติดขดั นอกจากนั�นการไหว้

ถือเป็นการให้เกียรติซึ� งกันและกัน 2) การสร้างความเป็นกันเองกับผูร่้วมวิจัยโดยเฉพาะในกรณีที� เป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการที�ไม่เป็นทางการเขา้มาเสริมบา้ง เช่น การร่วมรับประทานอาหาร การ

ชวนเล่นกีฬาร่วมกนั เช่น กีฬาฟตุบอลเนื�องจากที�วทิยาลยัฯมีสนามฟตุบอลหญา้เทียม นอกจากนี�หากมีงานที�ไดรั้บ

เชิญจากผูร่้วมวจิยัตอ้งพยายามไปทุกงาน เพราะนั�นจะแสดงถึงการให้ความสาํคญักบัเขาและจะเป็นสิ�งที�เขาจดจาํ 

เช่น งานแต่ง งานบวช งานขึ�นบา้นใหญ่ การไปเยี�ยมเวลาเขาเจ็บป่วย เป็นตน้ 

 ระยะที� 2 การให้ความรู้เบื�องต้นสําหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัที�ใช้และแนวคดิเชิงเทคนิค) 
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โดยเริ�มดาํเนินการมาตั�งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ �) การเปิดตวั

โครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั และ 2) การเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั สรุปเป็น

ภาพรวมไดด้งัตารางที� 13 
 

ตารางที� 13 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� 2 ของขั�นตอนที� � การเตรียมการ 

ลําดับที� กิจกรรม วนัที�ปฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลักการ/แนวคิด ที�ยึดถือ 

� การเปิดตวั

โครงการวิจยั 

และนาํเสนอกรอบ

แนวคิดการวิจยั 

12  พ.ย. �5 (�) สร้างความคุน้เคย 

ความรู้สึกเป็นเพื�อนร่วมงาน 

และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 

(�) เสริมพลงัดา้นความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม 

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วมที�กล่าวว่า  “ผูวิ้จยั

จะตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นที�

จะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วน

หนึ�งของชุมชนที�ตนเองทาํงาน

อยูด่ว้ยอยา่งเตม็ที�เพื�อสร้างความ 

คุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคน

หนึ�งของชุมชน...” และ 

จรรยาบรรณนกัวิจยัที�ระบุวา่ 

“ผูวิ้จยัตอ้งแสดงให้ทราบถึง

ธรรมชาติของกระบวนการวิจยั

แต่เริ�มแรกรวมทั�งขอ้เสนอแนะ

และผลประโยชนใ์ห้แก่ผูร่้วมวิจยั

ทราบ” 

� การเตรียมความพร้อม

เบื�องตน้ให้กบัผูร่้วม

วิจยั 

19, 26 พ.ย. �5 เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม 

และแนวคิดเชิงเทคนิคที�

สาํคญัสามารถนาํแนวคิดเชิง

เทคนิคที�ไดม้าประยกุตใ์ชใ้น

การดาํเนินงาน 

 

(1) “เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวก” ตาม

หลกัการ �� บทบาทของนกัวิจยั  

(2) ผูวิ้จยัควรจะตอ้งมีการเสริม

พลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจให้กบั

ผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบัระเบียบวิธีวิจยั

ที�ใชแ้ละเกี�ยวกบัแนวคิดเชิง

เทคนิค ที�จะทาํให้การดาํเนินงาน

ในขั�นตอนต่างๆ ในระยะต่อๆ 

ไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ�งขึ�น 1) แนวคิด

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม 2) แนวคิดเชิงเทคนิค 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) 

 

ทั�งนี� ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื�อแสดงให้เห็นถึงลาํดบัเหตุการณ์และ

รายละเอียด รวมทั�งผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น ไดด้งัต่อไปนี�  
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กิจกรรมแรกคือ “กิจกรรมการเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั” จดัการประชุม

ขึ�นในวนัที� 12 พฤศจิกายน 2555 โดยเริ�มประชุมเวลา 14.00 น. สิ�นสุดเวลา 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร 

เป็นการประชุมเพื�อชี�แจงในการเริ�มตน้การดาํเนินการวจิยัอยา่งเป็นทางการ โดยผูว้จิยัไดชี้�แจงต่อผูร่้วมวจิยัดงันี�  1) 

แจง้เรื�องการเปิดตวัโครงการวจิยัอยา่งเป็นทางการ 2) แจง้ใหท้ราบถึงขอบเขตการวิจยัครั� งนี� ตามหัวขอ้ในบทที� 1 

ของวิทยานิพนธ์ 3) ขอความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยักบัผูร่้วมวิจยัอีกครั� งหนึ�ง โดยทาํการสอบถามผูร่้วม

วจิยัทั�ง 18 คนในที�ประชุมวา่มีท่านใดที�ประสงคจ์ะไม่เขา้ร่วมการวจิยัในครั� งนี�บา้ง การขอความสมคัรใจนี� อิงตาม

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของ �� จรรยาบรรณของผูว้จิยั ที�กล่าววา่ “ผูร่้วมการวิจยัต่าง

มีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูที้�ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ในการนี�

ผูว้จิยัแจง้ต่อผูร่้วมวจิยัทุกคนวา่ “…การวิจยัในครั� งนี� ขอให้ทุกคนสบายใจไดว้า่ ไม่วา่แต่ละคนจะเขา้ร่วมหรือไม่

เขา้ร่วม ผมขอเรียนวา่จะไม่มีผลใดๆต่อตาํแหน่งหนา้ที� รวมถึงเงินเดือน แต่งานวิจยัครั� งนี� ผมขอให้เป็นการสมคัร

ใจอยา่งเต็มใจ ไม่ใช่ทาํตามหนา้ที�” (ดงัภาพที� 77) หลงัจากนั�นผูว้ิจยัจึงกล่าววา่ “ใครที�ตอ้งการเขา้ร่วมวิจยักรุณา

ยกมือขึ�น” ทุกคนต่างยกมือโดยพร้อมเพรียงกนั (ตามที�ผูว้จิยัคิดไวแ้ลว้ ซึ� งการตรวจสอบวา่แต่ละคนทาํดว้ยความ

สมคัรใจ หรือเต็มที�หรือไม่ คงจะตอ้งสังเกตกนัต่อไป และตอ้งพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม ที�ปฏิบัติดว้ย) 

ผูว้จิยัจึงไดก้ล่าวขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกคน ทุกคนต่างปรบมืออยา่งพร้อมเพรียงกนั สุดทา้ยผูว้ิจยักล่าวแสดงความ

ขอบคุณทุกคนอีกครั� งหนึ�งที�สมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยัในครั� งนี�  หลงัจากนั�นไดท้าํการนดัหมายการประชุมในครั� ง

ถดัไปแลว้จึงปิดการประชุม ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าก่อนการนาํเสนอหรือ

เปิดตวัโครงการใดๆแก่ผูร่้วมวิจยั หรือบุคคลอื�นๆที�ร่วมรับฟัง ควรจดัเตรียมเอกสารรายละเอียดโดยสังเขปของ

โครงการนั�นใหอ่้านก่อนล่วงหนา้ หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีใหใ้นวนัที�นาํเสนอ เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�น 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 77 การประชุมวนัที� 12 พฤศจิกายน 2555 

 

ส่วนกิจกรรมที� 2 คือ “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั” โดยผูร่้วมวิจยักาํหนด

จดัขึ�นจาํนวน 2 วนั โดยวนัแรกเป็นการการเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัโดยตวัผูว้จิยัเอง และอีกวนั

โดยวิทยากรจากภายนอกที�มีความรู้ และประสบการณ์ โดยจะจัดขึ�นในวนัที� 19 และ 26 พฤศจิกายน 2555 

“…การวิจยัในครั� งนี�ขอให้ทุกคนๆสบายใจไดว้่าไม่ว่าแต่ละคน

จะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม ผมขอสญัญาวา่จะไม่มีผลใดๆต่อ

ตาํแหน่ง หนา้ที� รวมถึงเงินเดือน แต่งานวิจยัครั� งนี�ผมตอ้งการ

การสมคัรใจอยา่งเตม็ใจ ไม่ใช่ทาํตามหนา้ที�” 
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ตามลาํดบัโดยในวนัที� 19 พฤศจิกายน 2555 เริ�มประชุมเวลา 15.30 น. สิ�นสุดเวลา 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมครบ ซึ� งก่อนหนา้นี� เวลา 15.00 น. อาจารยที์�ปรึกษาร่วม (นายศิริกุล นามศิริ) ได้

เดินทางมาเยี�ยมที�วทิยาลยัฯและไดใ้หค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัขั�นตอนการเตรียมการและขอ้เสนอแนะอื�นๆ หลงัจากนั�น

จึงเริ�มการประชุม อนัดบัแรกผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมโดยการให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนลองอธิบาย

เกี�ยวกบั “ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ตามความรู้ ความเขา้ใจ ของตนเอง ผลปรากฏวา่ส่วนใหญ่

ยงัมีความรู้และความเขา้ใจนอ้ยมาก หลงัจากนั�นผูว้จิยัจึงนาํเสนอและอธิบายรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมตามแนวคิดจากผลการศึกษาของวโิรจน์ สารรัตนะ เมื�อการนาํเสนอเสร็จสิ�นลง ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ร่วมวจิยัร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ รวมถึงเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัยจากเนื�อหาที�ผูว้ิจยัได้

นาํเสนอ ผูร่้วมวจิยัต่างไดร่้วมกนัอภิปรายและแลกเปลี�ยนเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และทา้ยที�สุดทุกคนต่างเห็นพอ้ง

ร่วมกนัวา่กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั�นเป็นแนวคิดที�ดีและน่าสนใจซึ�งเหมาะแก่การจะ

นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน ในช่วงทา้ยของการประชุมไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนัเกี�ยวกบักรอบระยะเวลาการวิจยัทั�ง 10 

ขั�นตอน โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนเสนอความคิดเห็น โดยผูร่้วมวิจยัไดเ้สนอวา่ในการจดัประชุม (ทั�งแบบธรรมดา

และแบบเชิงปฏิบติัการ) อยากใหจ้ดัในช่วงเยน็ของวนัทาํงาน (จนัทร์-ศุกร์) เนื�องจากภารกิจส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั

แต่ละคนในวนัเสาร์-อาทิตย ์ค่อนขา้งมาก และมีบางส่วนตอ้งกลบับา้นในต่างอาํเภอและต่างจงัหวดั แต่ผูว้ิจยับาง

ท่านก็แสดงความคิดเห็นวา่หากเป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการคงจาํเป็นตอ้งจดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์เนื�องจากตอ้งใช้

ระยะเวลาในการประชุมและลงมือปฏิบติันานพอสมควร นอกจากนั�นยงัมีผูร่้วมวจิยัไดแ้สดงความเห็นเพิ�มเติมอีก

วา่ การประชุมบางครั� งควรมีการจดัอยา่งไม่เป็นทางการบา้งเพื�อลดความเป็นทางการลงเกิดบรรยากาศที�สบายๆไม่

เครียดจนเกินไป หลงัจากนั�นไม่มีผูร่้วมวิจยัคนใดแสดงความคิดเห็นอีก ดงันั�นผูร่้วมวิจยัจึงสรุปร่วมกนัวา่ หาก

เป็นการประชุมธรรมดาทั�วไปให้จดัในวนัจนัทร์-ศุกร์ แต่ถา้หากเป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการให้จดัในวนัเสาร์-

อาทิตย ์แทน  

 

“…บางครั� งเราอาจจะไปประชุมนอกสถานที� เช่น บา้นอาจารยภ์ทัรภร (ผูร่้วมวิจยั) หรือเป็นร้านเนื�อยา่ง

เกาหลีแถวๆวทิยาลยัฯ” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 

 

ทาํใหทุ้กคนต่างเริ�มแสดงสีหนา้ชอบอกชอบใจ และนายอาํพล เดชชยั ยงัไดย้กมือขอแสดงทศันะวา่ “ผม

เห็นดว้ยมากเลยครับเกี�ยวกบัการพบปะ พดูคุย กนันอกสถานที� เนื�องจากเป็นการสร้างความสามคัคี และจะทาํให้

บรรยากาศในการทาํวิจยัลื�นไหล และอาจไดข้อ้ทัศนะจากผูร่้วมวิจยัแบบไม่เป็นทางการซึ� งอาจเป็นขอ้มูลที�ดี

สาํหรับผูจ้ดัการครับ” (ดงัภาพที� 78) และหลงัจากสิ�นสุดหวัขอ้หารือขอ้นี� เราก็ไดก้รอบเวลาคร่าวๆออกมาแต่คาด

ว่าน่าจะตอ้งปรึกษาหารือกันอีกรอบในการประชุมครั� งถดัไปอีกครั� งหนึ� ง ก่อนพิจารณาใช้งานจริง ทั� งนี� ในที�

ประชุมยงัไดมี้ความเห็นร่วมกนัวา่ ผูร่้วมวิจยัทุกคนควรเริ�มตน้การจดบนัทึกอนุทินของส่วนตวัไดแ้ลว้ เนื�องจาก

หากเวลาล่วงเลยไปมากกว่านี� จะไม่สามารถจดจาํสิ�งที�แต่ละคนปฏิบัติได้ โดยประเด็นในการเขียนผูว้ิจัยได้

ยกตวัอย่าง เช่น การเปลี�ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปลี�ยนแปลงในคาํอธิบายถึงสิ�งที�ปฏิบัติ การ
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เปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 

และทา้ยสุดผูว้ิจยัไดห้ารือเกี�ยวกบัผูท้าํหน้าที�ถ่ายภาพและจดบนัทึกการประชุมกบัผูร่้วมวิจยั โดยไดรั้บความ

สมคัรใจจากนายวชัรพงศ ์มูลมิรัติน์ ทาํหนา้ที�ถ่ายภาพและจดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรับถ่ายวีดีโอ ส่วนการจดบนัทึก

การประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีความเห็นตรงกนัวา่ไม่จาํเป็น เนื�องจากผูว้จิยัไดมี้การบนัทึกวดีีโอไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 78 การประชุมวนัที� 19 พฤศจิกายน 2555 

 

สาํหรับในวนัที� 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นการจดัการอบรมทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค

ต่างๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน โดยไดเ้ชิญนายชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ มาเป็นวทิยากรในการอบรม การ

อบรมเริ�มเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงคช์ั�น 4 อาคารเรียน 5 ชั�น ก่อนการ

นาํเสนอแนวคิดเชิงเทคนิคที�จะนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานนั�น ผูว้ิจยัไดแ้จกเอกสารที�ไดจ้ากการรวบรวมเนื�อหา

เกี�ยวกบัเทคนิคต่างๆที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในครั� งนี� ที�วทิยากรไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อใหผู้ว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัใชเ้ป็นคู่มือประกอบการทาํงาน โดยในเอกสารดงักล่าวประกอบดว้ยเนื�อหาดงันี� คือ �) เทคนิคการระดมสมอง 

�) เทคนิคการเขียนผงัความคิด �) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบติัการและการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั �) เทคนิคการ

เขียนโครงการ �) เทคนิคประเมินโครงการ �) เทคนิคการถอดบทเรียน �) เทคนิคการจดักิจกรรมสะทอ้นผล �)  

เทคนิคการสังเกต �) เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม ��) เทคนิคการบนัทึกอนุทิน หลงัจากนั�นวิทยากรได้

นาํเสนอภาพรวมของเทคนิคทั�งหมดเพื�อใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมองเห็นแนวทางในการศึกษาและใชคู้่มือดงักล่าว 

จากนั�นผูว้ิจยัไดเ้ลือกเอาเฉพาะเทคนิคที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานในช่วงเริ�มตน้มานาํเสนอก่อน ซึ� งไดแ้ก่ 

เทคนิคการระดมสมอง การเขียนผงัความคิด การบนัทึกอนุทิน การสังเกต และการสะทอ้นผล โดยนาํเสนอใน

ลกัษณะของการบรรยายประกอบการใช้คู่มือ นอกจากนั�นในช่วงท้ายของการอบรมผูว้ิจัยยงัได้สร้างความ

ตระหนกัใหเ้กิดขึ�นกบัผูร่้วมวจิยัในเรื�องความสาํคญัของ “การวจิยั” กบั “การปฏิบติั” และของ “นกัวิจยั” กบั “นกั

ปฏิบติั” โดยการบรรยายประกอบการยกตวัอยา่งผลงานวิจยัที�ประสบผลสาํเร็จ ดงัเช่น งานวิจยัเรื�อง “การจดัการ

ศึกษาปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลดว้ยหลกัองคร์วม: กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดงพอง องคก์ารบริหาร

“…ผมเห็นดว้ยมากเลยครับเกี�ยวกบัการพบปะ พดูคุย กนันอก

สถานที� เนื�องจากเป็นการสร้างความสามคัคี และจะทาํให้

บรรยากาศในการทาํวิจยัลื�นไหล และอาจไดข้อ้ทศันะจากผูร่้วม

วิจยัแบบไม่เป็นทางการซึ� งอาจเป็นขอ้มูลที�ดีสาํหรับผูจ้ดัการ

ครับ” 
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ส่วนตาํบลศิลา จงัหวดัขอนแก่น ของ ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ (���3) ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยั

เกิดการเรียนรู้วา่ บุคคลที�เป็นผูส้อนหรือให้ความรู้ดา้นทฤษฎีใดๆกบับุคคลอื�น บุคคลนั�นควรมีประสบการณ์ใน

การนาํทฤษฎีนั�นๆลงสู่การปฏิบติัจริงมาแลว้ จะทาํใหผู้รั้บฟังสามารถเขา้ใจเนื�อหาที�นาํเสนอไดอ้ยา่งลึกซึ� ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 79 การอบรมใหค้วามรู้โดยวทิยากรจากภายนอก (วนัที� 26 พฤศจิกายน 2555) 

 

 ระยะที� 3 การให้ผู้ร่วมวจิยัร่วมกนัคดิ ร่วมกนัวางแผนอย่างเตม็ที�ก่อนโดยใช้ความรู้ส่วนบุคคลที�มอียู่

เดมิ (Tacit knowledge) 
 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะนี�ดาํเนินการในระหวา่งวนัที� 10 - 26 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 2 

กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยู่เดิม และ 2) จัดทาํปฏิทินการ

ดาํเนินงาน สรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางที� 14 
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ตารางที� 14 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะที� 3 ของขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ 

ลาํดบัที� กจิกรรม วนัที�ปฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิ ที�ยดึถือ 

1 กิจกรรมร่วมคิด

และวางแผนจาก

ความรู้ส่วนบุคคล

ที�มีอยูเ่ดิม 

7, 17, 18, 23 

ธ.ค. �5 

(1) เป็นการดึงศกัยภาพของผู ้

ร่วมวิจยัออกมาอยา่งเต็มที�ก่อน 

(2) เพื�อใหท้ราบถึงพื�นฐานของ

แต่ละคนที�มีอยู ่อีกทั�งยงัอาจได้

ความรู้ใหม่ๆที�ซ่อนอยูใ่นตวั

ผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้

ความรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจ

เป็นการปิดกั�นความคิดภายใน

ของเขาได ้และที�สาํคญัสามารถ

ใช้เป็นตวัชี�วดัพฒันาการของแต่

ละคนได ้

(1) ผูว้ิจยัควรจะตอ้งคาํนึงถึง “การดึง

ศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาอยา่ง

เตม็ที�ก่อน” โดยปล่อยให้ผูร่้วมวิจยั

ร่วมกนัวิเคราะห์และกาํหนดประเด็น

ต่างๆดงักล่าวตามประสบการณ์และทุน

ความรู้ที�มีอยูเ่ดิมของพวกเขา หลงัจาก

นั�นผูวิ้จยัจึงจะนาํเอาแนวคิดเชิงทฤษฎี

เกี�ยวกบัการพฒันางานนั�นๆ (ที�นาํเสนอ

ไวใ้นบทที� �) มาเสริม ตามหลกัการ 

“ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการ

ระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน 

แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก 

(outside-in)” หรือตามแนวคิด  “let 

them first, then researcher” (วิโรจน์ 

สารรัตนะ, 2555) 

(2) “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั�น เชื�อ

วา่ในวฒันธรรมชุมชนนั�น ไม่วา่งเปล่า 

ในนั�นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ 

พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคที์�

จะแกปั้ญหาชุมชน” (กาญจนา แกว้

เทพ, 2532) 

2 จดัทาํปฏิทินการ

ดาํเนินงานและจดั

กิจกรรมสะทอ้น

ผล 

26 ธ.ค. 55 (1) เพื�อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการวิจยัทั�ง �� ขั�นตอน 

(2) เพื�อถอดบทเรียนที�ไดจ้าก

การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั 

10 บทบาทของนกัวิจยัคือ “เป็นนกั

วางแผน เป็นนกัออกแบบ” และ 10

จรรยาบรรณของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมคือ “ให้ผูวิ้จยัมีส่วน

ร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยั

มากที�สุด 

 

ทั�งนี� ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื�อแสดงให้เห็นถึงลาํดบัเหตุการณ์และ

รายละเอียด รวมทั�งผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น ไดด้งันี�  

1)   กจิกรรมร่วมคดิและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มอียู่เดมิ: สภาพที�เคยเป็นมา 

      กิจกรรมนี� เป็นกิจกรรมที�ตอ้งการใหผู้ร่้วมวจิยัไดน้าํเอาความรู้ที�ไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือ

สญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิ�งต่างๆ เช่น ทกัษะในการทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง

วิเคราะห์ ออกมาใชอ้ยา่งเต็มที�ก่อน ทั�งนี� เพื�อจะไดท้ราบถึงพื�นฐานของแต่ละคน อีกทั�งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆที�

ซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยัแต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั�นความคิดภายในของเขาได ้
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และที�สาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัชี�วดัพฒันาการของแต่ละคนได ้ตามหลกัการของ วโิรจน์ สารรัตนะ (����) ที�กล่าว

ว่า ตอ้งดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมด้วยศกัยภาพจาก

ภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด “let them first, then researcher” และแนวคิดของ กาญจนา แกว้เทพ 

(����) ที�กล่าวไวว้่า “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั�น เชื�อวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั�น ไม่วา่งเปล่า ในนั�นบรรจุดว้ย

พลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคที์�จะแกปั้ญหาชุมชน” กิจกรรมนี� มีลาํดบัเหตุการณ์ดงันี�  

  วนัที� 7 ธนัวาคม 2555 เริ�มการประชุมเวลา 15.30 น. สิ�นสุดเวลา 18.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ในช่วงตน้เป็นการพูดคุยถึงการไดรั้บความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกับการทาํวิจัยโดยผูร่้วมวิจัยแต่ละคนต่างอธิปราย

แลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัความรู้ที�ตนเองไดรั้บ ซึ�งไดข้อ้สรุปจากผูร่้วมวจิยัทุกคนวา่ตอ้งการการอบรมเพิ�มเติมอีก

ซกัครั� งก่อนการดาํเนินการวิจยัในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั จะเริ�มขึ�น เพื�อเป็นการเพิ�มเติมความเขา้ใจและเป็นการ

ทบทวน หลงัจากนั�นช่วงทา้ยผูว้ิจยัไดแ้สดงทศันะว่า “ทาํอย่างไรเราถึงจะทราบว่าปัญหาของวิทยาลยัฯเราคือ

อะไร? สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใดที�จาํเป็นตอ้งพฒันา” หลงัจากไดป้ล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัไดอ้ภิปรายจากคาํถามที�ตั�ง

ไว ้จนไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ หากตอ้งการไดม้าซึ�งทศันะและความคิดเห็นที�หลากหลายจากผูร่้วมวจิยัทุกคน จาํเป็น

อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้เวลาพอสมควรแก่ผูร่้วมวิจยัให้ได้คิดวิเคราะห์โดยการให้นาํกลบัไปทาํที�บา้น หากทาํการ

สรุปผลจากการประชุมในครั� งนี� เลยอาจไดท้ศันะและความคิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัเพียงไม่กี�คนเนื�องจากบางคนอาจ

นั�งเฉยๆ ไม่เสนอทศันะความคิดเห็นอะไรเลยเหมือนที�ผ่านมา หลงัไดข้อ้สรุปดงันั�นทุกคนจึงไดใ้ชเ้ทคนิคที�ได้

จากกิจกรรมการอบรมจากวิทยากรภายนอกที�ผ่านมา คือ เทคนิคการระดมสมอง (brain storming) จนไดม้าซึ� ง

คาํถามปลายเปิดจาํนวน 1 ขอ้ ดงันี� คือ “…สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในอดีตเป็นอย่างไร? ปัจจุบันเป็นอย่างไร? มี

ปัญหาสาํคัญอะไร?  เรามีความคาดหวังใหม่เป็นอย่างไร? (คาดหวงัโดยรวม) คิดว่ามีแนวปฏิบัติอะไรที�จะให้

เป็นไปตามความคาดหวังใหม่นี�?” ช่วงทา้ยของการประชุมผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัปรึกษาถึงระยะเวลาสาํหรับการ

ดาํเนินการจนไดข้อ้สรุปวา่ใหเ้วลา 1 สปัดาห์ เพื�อใหมี้เวลาในการคิดวเิคราะห์อยา่งเตม็ที�และขอ้มูลที�ไดอ้อกมาจะ

ไดมี้คุณภาพ จึงร่วมกนันดัหมายกาํหนดวนัสาํหรับการนาํเสนอและอภิปรายคาํตอบจากคาํถามดงักล่าวจากผูร่้วม

วจิยัแต่ละคน ซึ�งไดข้อ้สรุปเป็นวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 

 วนัที� 17 ธนัวาคม 2555 เริ�มการประชุมเวลา 15.00 น. สิ�นสุดเวลา 18.30 น. ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

การประชุมเริ�มตน้จากการใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนนาํเสนอคาํตอบของตนเองจากคาํถามปลายเปิดทีตั�งไว ้และให้มี

การร่วมกนัอภิปรายและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัเมื�อผูร่้วมวิจยันาํเสนอจบเป็นคนๆทีละคน แต่เนื�องจาก

ระยะเวลาการนาํเสนอและร่วมกนัอภิปรายของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนใชเ้วลานานจึงนาํเสนอไม่ครบทุกคน ดงันั�นจึง

หารือร่วมกบัผูร่้วมวจิยัใหจ้ดัการประชุมต่ออีก 1 วนัคือวนัถดัไป (วนัที� 18 ธนัวาคม 2555) โดยการประชุมในวนั

นั�นเริ�มการประชุมเวลา 15.00 น. สิ�นสุดเวลา 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร การประชุมไดมี้การนาํเสนอ

และร่วมกนัอภิปรายของผูร่้วมวจิยัคนที�เหลือจนแลว้เสร็จครบถว้นทุกคนหลงัจากนั�นจึงปิดการประชุม ทั�งนี� จาก

การนําเสนอและร่วมกันอภิปรายจากคาํถามปลายเปิดที�ได้ร่วมกันตั� งขึ� นในการประชุมทั� งสองวนั ผูว้ิจัยได้

รวบรวมทศันะของผูร่้วมวจิยัทั�ง 18 คน แลว้นาํมาสงัเคราะห์และจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุป 6 ดา้นดงันี�  

1.   ด้านวสัดุและอุปกรณ์ที�จาํเป็นสําหรับการเรียนการสอน 

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ วสัดุ อุปกรณ์ ที�จาํเป็นสาํหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่

ทนัสมยั (เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพดี์ด และเครื�องคาํนวณ) ไม่มีสื�อการสอนสาํหรับครู เช่น คอมพิวเตอร์ตั�ง
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โตะ๊และโปรเจคเตอร์ หรือ วชิวัไลเซอร์ (visualizer) เครื�องขยายเสียง ในหอ้งสอน และเครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับ

ใชง้านในห้องพกัครู ห้อง sound lab ใชง้านไม่ได ้ ไม่มีอินเตอร์เน็ตให้นกัเรียน นกัศึกษา ไดสื้บคน้ขอ้มูล ส่วน

สภาพในปัจจุบนัมีดงันี� คือ วสัดุ อุปกรณ์ ที�จาํเป็นสาํหรับการเรียนการสอนพร้อมมากขึ�น เช่น มีคอมพิวเตอร์ตั�ง

โต๊ะโปรเจคเตอร์ และวิชวัไลเซอร์ (visualizer) มีเครื�องขยายเสียงสําหรับใชส้อน เครื�องพิมพดี์ด เครื�องคาํนวณ 

ไดรั้บการซ่อมแซมแกไ้ขจนสามารถใชไ้ดทุ้กเครื�อง ห้อง sound lab ใชง้านได ้สาํหรับเครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับ

นกัเรียน นกัศึกษา ใชเ้รียน มีการดาํเนินการจดัซื�อเครื�องใหม่เขา้มาทดแทนเครื�องเก่าทั�งหมดจนขณะนี� ถือว่ามี

ความทนัสมยัและทนักบัสภาวะในปัจจุบนั แต่ยงัไงก็ยงัคงไม่เพียงพออยูดี่ ทาํให้เกิดปัญหาเวลาจดัตารางสอน 

(ชั�วโมงชนกนั บางครั� งทาํใหมี้การหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ร่วมกนัในหลายวิชา) ปัจจุบนัมีระบบอินเตอร์เน็ต

ให้นักเรียน นักศึกษา ได้สืบคน้ขอ้มูล แต่ยงัคงมีเสียงบ่นว่าช้า สําหรับปัญหาที�สําคญัมีดงันี� คือ ขาดแคลน

งบประมาณดาํเนินการ สภาพที�คาดหวงัมีดงันี� คือ ตอ้งการใหมี้จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์เพิ�มมากขึ�น ถา้เป็นไปได้

อยากให้เป็นทําเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์เลย ทั� งนี� เพื�อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ร่วมกนัในหลายๆวิชา ตอ้งการให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

(Wifi) ทั�วทั� งบริเวณวิทยาลัยฯ ส่วนแนวปฏิบัติอะไรที�จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่คือ ต้องจัดหา

งบประมาณเพิ�มเติม 

2.   ด้านอาคารสถานที�และโครงสร้างพื�นฐาน  

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ อาคารสถานที�และโครงสร้างพื�นฐานยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ เช่น สนาม

กีฬาไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมใชง้าน เล่นไดเ้พียงไม่กี�ประเภท เช่น มีแต่ สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล แต่ตะกร้อ 

และบอลเล่บอล ตอ้งมาใชล้านจอดรถแทน ไม่มีป้ายห้องต่างๆรวมถึงฝ่ายต่างๆ ห้องนํ� าบนอาคารชาํรุด ไม่มี

โทรศพัท์ภายในที�ใชติ้ดต่อระหวา่งห้องฝ่ายต่างๆ ไม่มีเครื�องบริการนํ� าดื�ม (เยน็) บนอาคาเรียน ไม่มีระบบกลอ้ง

วงจรปิด ไม่มีหอ้งทาํกิจกรรม ไม่มีหอ้งปฐมพยาบาลเบื�องตน้ซึ�งจริงๆแลว้มีอยูแ่ต่อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไม่ไดท้าํให้

เวลามีนกัเรียนป่วยตอ้งให้มานอนพกัที�ห้องพกัครูแทน ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปรอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง สาํหรับ

สภาพในปัจจุบนัมีดงันี� คือ อาคารสถานที�และโครงสร้างพื�นฐานมีความพร้อมมากขึ�น เช่น มีสนามฟุตบอลหญา้

เทียม แต่สนามสําหรับกีฬาประเภทอื�นๆไม่มี มีการจดัทาํป้ายต่างๆภายในวิทยาลยัฯ เช่น ป้ายฝ่ายต่างๆ ป้าย

ห้องปฏิบติัการต่างๆ ป้ายโรงอาหาร มีการปรับปรุงห้องนํ� าบนอาคารจนปัจจุบนัสามารถใชไ้ดทุ้กห้อง ไดจ้ดัหา

เครื�องบริการนํ� าดื�ม (เยน็) มาใหบ้ริการที�ชั�น 4 ของอาคารเรียน 5 ชั�น มีการปรับปรุงหอ้งทาํกิจกรรมเดิมโดยการติด

เครื�องปรับอากาศ และสร้างห้องซ้อมดนตรีสากลรวมถึงจดัซื�อเครื� องดนตรีสากลครบชุด มีการยา้ยห้องปฐม

พยาบาลเบื�องตน้เดิมซึ� งอยูไ่กลจากครูทาํให้ขาดการดูแลมาอยูที่�ชั�น 2 ของอาคารเรียน 5 ชั�นและมีการจดัซื�อยา

เพิ�มเติมใหค้รบและพร้อมสาํหรับการใชง้าน แต่สิ�งที�ยงัขาดอยูคื่อ ขาดระบบกลอ้งวงจรปิด ขาดโทรศพัท์ภายใน 

ขาดถงัดบัเพลิง ส่วนปัญหาที�สาํคญัคือ การขาดแคลนงบประมาณดาํเนินการ สภาพที�คาดหวงัมีดงันี� คือ มีระบบ

กลอ้งวงจรปิดซึ� งสามารถตรวจสอบการเรียนการสอนได ้และระบบโทรศัพท์ภายในเพื�อสําหรับการสื�อสาร

ระหว่างฝ่ายต่างๆ และสําหรับครูฝ่ายพฒันากิจการฯใช้ติดต่อผูป้กครองกรณีนักเรียน นักศึกษาการขาดเรียน 

รวมถึงมีอาคารกีฬาอเนกประสงคใ์นร่มสาํหรับใชจ้ดักิจกรรมและเล่นกีฬาประเภทอื�นๆ สุดทา้ยแนวปฏิบติัอะไร

ที�จะใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงันี� คือ การจดัหางบประมาณเพิ�มเติม 
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3.   ด้านระบบการจดัการข้อมูล  

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ ไม่มีระบบเครือข่าย LAN และ ระบบการจดัเก็บขอ้มูล (Data base) ที�ไม่เป็น

ระบบ เช่น งานทะเบียนและวดัผล งานวิชาการ งานธุรการ งานบญัชีและงบประมาณ ฯลฯ ส่วนใหญ่เก็บเป็น

เอกสารกระดาษ เวลาสืบคน้ทาํให้เกิดปัญหา รวมถึงเอกสารมีการสูญหาย และงานเอกสารส่วนใหญ่จะทราบแค่

คนๆเดียว พอครูคนนั�นลาออก ทาํให้เกิดความวุน่วาย เนื�องจากไม่มีคนรู้เรื�องดว้ย เวลานกัเรียน นกัศึกษาเขา้มา

ติดต่อ ตอ้งรอกนัเป็นวนัเนื�องจากตอ้งใชเ้วลาหาเอกสาร ครูที�ใหบ้ริการกบันกัเรียน นกัศึกษาตดัสินใจบนพื�นฐาน

ที�ไม่มีขอ้มูลประกอบ การทาํงานแต่ละขั�นตอนไม่สามารถตรวจสอบได ้ซึ� งเป็นช่องโหวใ่ห้สามารถทุจริตได ้มี

ความล่าชา้ในการส่งเอกสารให้กบัตน้สังกดั เช่น สาํนกังานเขตพื�นที�ประถมศึกษา (สพป.) หรือ สาํนกัส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) ขาดความน่าเชื�อถือกบัผูป้กครอง และบุคคลภายนอก เกิดปัญหาห้องจดัเก็บเอกสารไม่

เพียงพอ การทาํงานเกิดความซํ� าซอ้น สาํหรับสภาพในปัจจุบนัมีดงันี� คือ มีระบบเครือข่าย LAN แต่ระบบอื�นๆ

ยงัคงเหมือนเดิม โดยปัญหาที�สาํคญัมีดงันี� คือ 1) ขาดระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยการนาํคอมพิวเตอร์

เขา้มาช่วย 2) บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ 3) ผูบ้ริหารไม่ให้ความสาํคญั ส่วนสภาพที�คาดหวงัมีดงันี� คือ 1) 

ตอ้งการมีระบบการจัดการขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการนักเรียน 

นักศึกษา และบุคลากรภายนอกไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศสามารถใชง้านระบบไดทุ้กคน 3) วิทยาลยัฯ เกิดความน่าเชื�อถือ และแนวปฏิบติัอะไรที�

จะใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงันี� คือ วางแผนโครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้

คอมพิวเตอร์ โดยจดัซื�อโปรแกรมสาํเร็จรูปใชง้าน และลองใชง้านจริง มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ มีการศึกษาดูงาน  

4.   ด้านการจดัการระบบประกนัคุณภาพ 

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ ที�ผา่นมาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาถูกให้ความสนใจจากทั�งคณะครู

และผูบ้ริหารนอ้ยมากหรือเกือบไม่มีเลยก็วา่ได ้เมื�อถึงเวลาตรวจประเมินทีก็เตน้ที พอผ่านพน้ไปก็ขาดการเหลียว

แล พอถึงรอบการประเมินก็มาเตน้อีกที เป็นลกัษณะนี�มาโดยตลอด ขาดความต่อเนื�อง นอกจากนี� ยงัพบวา่คณะครู

รวมทั�งผูบ้ริหารทุกคนในวทิยาลยัฯมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพค่อนขา้งนอ้ย ตวัผูบ้ริหารเองก็

ไม่ไดเ้ขา้ไปดูในรายละเอียดดว้ยตนเอง (ทั�งๆที�จริงๆแลว้สิ�งนี� ถือเป็นส่วนหนึ�งของการบริหาร) ใชก้ารสั�งการเป็น

หลกัและให้ความสําคญัเฉพาะผลของการประเมินเท่านั�นส่วนกระบวนการที�ไดม้าไดพิ้จารณาถึง คระครูและ

ผูบ้ริหารขาดความตะหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัฯ เวลาเตรียมขอ้มูลเพื�อรับการประเมินก็ไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือจากครูทุกคนอยา่งเตม็ที� รวมไปถึงไม่มีการจดัอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ความรู้กบัคณะครูเพื�อเสริมสร้าง

ความเขา้ใจ อีกสิ�งหนึ�งที�เป็นปัญหาคือไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบุคลากรที�ดาํเนินงานดา้นนี�อยา่งชดัเชนและเป็น

ระบบ ครูที�เคยดูแลงานดา้นนี�  (ออกไปแลว้) ไม่ใชก้ารทาํงานแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการดาํเนินงาน จากเหตุผลที�

กล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหก้ารประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ไม่ไดรั้บการรับรอง ทั�งรอบที� 1 (2554-2548) และ

รอบที� 2 (2549-2553) และจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ศิริ ถีอาสนา (2550) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ “…ปัญหา

สาํคญัที�เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพในโรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากร และกระบวนการทาํงาน ซึ� ง 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดต้รงจุด เนื�องจากเนน้การมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน และเนน้การพฒันาคน ดงันั�นจึงทาํใหบุ้คลากรเมื�อไดผ้า่นการร่วมดาํเนินการวิจยัดว้ยระเบียบวิธี

วิจัยนี� แลว้ จะมีทัศนคติที�ดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงาน
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ประกนัคุณภาพเสมือนเป็นส่วนหนึ�งของภาระงานประจาํของตนเอง” สาํหรับสภาพในปัจจุบนัมีดงันี� คือ ปัจจุบนั

เริ�มมีการเปลี�ยนแปลง คือผูอ้าํนวยการเริ�มใหค้วามสาํคญัมากขึ�น โดยเห็นไดจ้ากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเมื�อ

วนัที� 16 สิงหาคม 2555 มีการเชิญวิทยากรที�มีความรู้ความสามารถจาํนวน 3 ท่าน เขา้มาอบรมให้ความรู้ และ

คาดหวงัใหเ้ป็นพี�เลี�ยงในการเตรียมรับการประเมินรอบสามโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา หรือ สมศ. แต่หลงัจากนั�นเป็นตน้มาก็ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการใดๆอีกเลย อาจเนื�องจากวิทยากรติด

ภารกิจ จากเหตุการณ์ดงักล่าวนี�ทาํให้คณะครูทุกคนเริ�มเกิดการเปลี�ยนแปลงคือ ต่างเริ�มมีความตระหนกัมากขึ�น

เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพเนื�องจากผูอ้าํนวยการเริ�มใหค้วามสาํคญัมากขึ�น ตามสาํนวนไทยที�วา่ “หัวไม่ส่าย หาง

ก็ไม่กระดิก” แต่ปัจจุบนัยงัถือไดว้า่สภาพโดยรวมของระบบประกนัคุณภาพไม่เปลี�ยนแปลงจากเดิมมากนกั การ

จดัการ วางแผน หรือการขบัเคลื�อนระบบ ยงัไม่เกิดขึ�น ปัญหาเรื�องระบบประกนัคุณภาพถือวา่เป็นปัญหาที�คา้งคา

ใจ และกงัวล ของทุกคนในวิทยาลยัฯมาโดยตลอด เนื�องจากสาเหตุที�จากการประเมินทั�งสองรอบแลว้ยงัไม่ผ่าน 

และปัจจุบนัก็ยงัไม่มีการดาํเนินการใดๆที�เป็นรูปธรรมมากขึ�น ประกอบกบัคาดวา่จะไดรั้บการประเมินรอบที�สาม

ในอนาคตอนัใกลนี้�ดว้ย รวมถึงความคาดหวงัของผูอ้าํนวยการดว้ยที�ตอ้งการใหว้ทิยาลยัฯผา่นการประเมินในรอบ

ที� 3 นี�  โดยปัญหาที�สาํคญัมีดงันี� คือ 1) ขาดความต่อเนื�องในการดาํเนินงาน 2) ขาดผูน้าํในการขบัเคลื�อนระบบ 3) 

ขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� ง 4) ขาดการจดัการโครงสร้างผูรั้บผิดชอบ และภาระงานที�ชดัเจน สาํหรับสภาพ

ที�คาดหวงัมีดงันี� คือ การจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาที�เป็นระบบ โดยเริ�มจากการจดัการระบบการประกนั

คุณภาพภายในก่อน มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” ทุกตวับ่งชี�  มีการจดัเก็บขอ้มูล

อย่างเป็นระบบดว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูไดง่้าย รวมถึงเกิดความต่อเนื�องในการดาํเนินงาน ทุกๆคนใน

วทิยาลยัฯมีส่วนร่วมทุกขั�นตอน เกิดความตระหนกั ใส่ใจ และใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเนื�อง และแนวปฏิบติัอะไรที�

จะใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงันี� คือ ตอ้งวางแผน กาํหนดกิจกรรม เพื�อใหบ้รรลุสิ�งที�คาดหวงั เช่น การจดั

ประชุมเชิงปฏิบติัการ การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การร่วมกนัปฏิบติั และมีการสะทอ้นผลเพื�อปรับแก้

แผนงาน และนาํแผนที�ไดใ้หม่ลองปฏิบติัใหม่อีกครั� งหนึ�ง 

5.   ด้านการบริหารการศึกษา 

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ ในอดีตที�ผ่านมาตั�งแต่เริ�มก่อตั�ง (พ.ศ. 2538) เป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ

โดยเป็นแบบบนลงล่าง (top-down) ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากคณะครู ทาํให้คณะครูไม่กลา้แสดงความ

คิดเห็น รวมถึงไม่มีการกระจายงานดา้นต่างๆที�สาํคญัไม่วา่จะเป็น งานทะเบียนและวดัผล งานวิชาการ งานธุรการ 

ให้กบัครูท่านอื�นไดรั้บผิดชอบ ทาํให้งานมีการกระจุกตวั เกิดปัญหาความล่าชา้ และเกิดความผิดพลาดบ่อยครั� ง 

และครูเกิดการแบ่งพรรค แบ่งพวก เกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างเพื�อนครูหลายครั� งหลายครา ไม่สามารถทาํงานใน

ลกัษณะทีมได ้สาํหรับสภาพในปัจจุบนัไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารใหม่ใหช้ดัเจน รวมถึงไดก้าํหนดใหแ้ต่ละ

คนจดัทาํระเบียบปฏิบติังาน (work procedure) และภาระงานของตนเองใส่ไวใ้นระบบเครือข่ายของวิทยาลยัฯ 

(LAN) ทาํใหแ้ต่ละคนเริ�มทราบและตระหนกัเกี�ยวกบั บทบาท หนา้ที�ของตนเอง ไม่เกิดการกา้วก่ายงานกนัซึ� งกนั

และกนั เกิดความสมคัรสมานสามคัคีมากขึ�น แต่ถึงแมว้่าแต่ละคนทราบภาระงานของตนเองแลว้ แต่งานก็ยงัไม่

เป็นระบบ สังเกตจากการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นโครงการ ภาระงานฝ่าย หรืออื�นๆพบว่าขาดการวางแผน 

เตรียมการ เวลาใกลถึ้งวนัดาํเนินการเพิ�งขออนุมติัโครงการและงบประมาณ ทั�งๆที�เป็นงานซํ� าๆเดิมที�ดาํเนินการมา

ทุกปี การจดัการขอ้มูลของโรงเรียนไม่เป็นระบบ โดยมีปัญหาที�สาํคญัคือ 1) ครูแต่ละคนทาํงานหลายหนา้ที� 2) 
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ขาดการพฒันาศกัยภาพครู ทาํให้ครูขาดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ เกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ของตนเอง ผูบ้ริหาร 

(รองผูอ้าํนวยการที�ดูแลฝ่ายต่างๆ) ไม่สามารถจดัการภาระของตนเองอยา่งเป็นระบบ 3) ไม่มีระบบการจดัการ 

จดัเก็บขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ รวมถึงระบบการทาํงาน สาํหรับสภาพที�คาดหวงัมีดงันี� คือ วิทยาลยัฯมีรูปแบบการ

ทาํงานที�เป็นระบบ การจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการเรียกดู ตรวจสอบ 

และแกไ้ข มีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเนื�อง ครูและผูบ้ริหารเกิดความรู้ ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ที�ของตนเอง

อยา่งลึกซึ� ง สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ และความน่าเชื�อถือต่อผูรั้บบริการ ไม่วา่จะ

เป็น นกัเรียนนกัศึกษา ผูป้กครอง ผูเ้ขา้มาติดต่อ หน่วยงานตน้สังกดั (สพป., สช.) และสาํหรับแนวปฏิบติัอะไรที�

จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงันี� คือ การจดัการพฒันาศกัยภาพครู เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ พาไป

ศึกษาดูงานวิทยาลยัอื�นที�มีมาตรฐาน นาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูลและทดลองใช้

งานจริง 

6.   ด้านการประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัฯ 

     สภาพในอดีตมีดงันี� คือ ขาดการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯทาํให้บุคคลภายนอกรู้จกัวิทยาลยัฯน้อย 

แมก้ระทั�งคนในบริเวณใกลเ้คียง ไม่มีการร่วมกิจกรรมกับทางจังหวดั การส่งนักศึกษาของวิทยาลยัฯในการ

ประกวดแข่งขนัต่างๆทั�งดา้นวชิาการและกิจกรรมการแสดงออก โดยสภาพในปัจจุบนัมีดงันี� คือ ยงัคงเช่นเดิมกบั

สภาพในอดีตแต่ดีขึ�นจากเดิมบา้ง เนื�องจากการเริ�มเปิดใชง้านสนามหญา้เทียมที�สร้างใหม่ ทาํให้บุคคลภายนอก

เริ�มรู้จักวิทยาลยัฯเพิ�มมากขึ�นกว่าแต่ก่อน ส่วนปัญหาที�สําคญัมีดงันี� คือขาดแคลนงบประมาณ และสภาพที�

คาดหวงัมีดงันี� คือ ตอ้งการให้วิทยาลยัฯเป็นที�รู้จกักบับุคคลภายนอกเอาเฉพาะแค่ในเขตเทศบาลก่อน ส่วนแนว

ปฏิบติัอะไรที�จะใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงันี� คือ ดาํเนินการจดัหางบประมาณเพิ�มเติม และในอนาคต

ต้องวางงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไวแ้บบตายตัวโดยกําหนดไวเ้ลยว่ากี� เปอร์เซ็นต์ของผล

ประกอบการ (มีมากทาํมาก มีนอ้ยทาํนอ้ย แต่ตอ้งทาํ) 

หลงัจากการนาํเสนอและร่วมอภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในอดีต ปัจจุบนั 

ปัญหาที�สําคญั สภาพที�คาดหวงั แนวปฏิบติัเพื�อที�จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่ ช่วงทา้ยของการประชุม

ของวนัที� 18 ธนัวาคม 2555 มีผูร่้วมวิจยัท่านหนึ�ง (นายอาํพล เดชชยั) ไดย้กมือเพื�อขอแสดงทศันะวา่แสดงทศันะ 

โดยกล่าววา่  

 

“ผมคิดวา่การบรรยายทั�งสองวนัที�ผา่นมาถือวา่ไดรั้บแนวคิดมากมายจากคณะครู ซึ� งหากไม่มีกิจกรรมนี�

แต่ละคนคงไม่มีโอกาสได้ทราบถึงทัศนะต่างๆของเพื�อนครูแต่ละคนที�มีต่อวิทยาลยัฯ ผมถือว่าเป็น

นิมิตรหมายที�ดีก่อนเริ�มทาํการวจิยั แต่ผมมีความเห็นอยา่งนี�นะครับ ผมวา่สิ�งที�เราบรรยายมายงัค่อนขา้ง

กวา้งเกินไป อยากใหล้องตีกรอบใหเ้ลก็ลงมาโดยเขียนถึงสิ�งที�ตอ้งการพฒันาจริงๆ” 
 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 

 

หลงัจากนั�นผูร่้วมวจิยัทุกท่านจึงร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ที�นายอาํพล เดชชยั ไดเ้ปิดประเด็นไว ้จากการ

ปรึกษา หารือ ซกัระยะจึงไดข้อ้สรุปออกมาว่า ให้กรอบการทาํงานแคบลงอีกทั�งสามารถนาํแนวนโยบายสู่การ

ปฏิบัติได้ จึงเห็นตรงกันว่าลองให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนเขียนเป็นลักษณะตัวโครงการที�ต้องการพฒันาเกี�ยวกับ
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สภาพแวดลอ้มในวทิยาลยัฯโดยสามารถเขียนไดม้ากกวา่ 1 โครงการ สุดทา้ยจึงไดร่้วมกนันดัหมายกาํหนดการส่ง

ตวัโครงการพร้อมการนาํเสนอ ซึ�งสรุปไดเ้ป็นวนัที� 23 ธนัวาคม 2555 จากนั�นจึงปิดการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 80 การร่วมอภิปรายสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 81 การร่วมอภิปรายสภาพ แวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที� 82 การร่วมอภิปรายสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในวนัที� 18 ธนัวาคม 2555 

 

วนัที� 23 ธนัวาคม 2555 เริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 18.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู ้

ร่วมวิจยัไดน้าํโครงการการพฒันาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มในวิทยาลยัฯที�แต่ละคนคิดมานาํเสนอตั�งแต่โครงการ

แรกจนถึงโครงการสุดทา้ย เช่นเดิมคือหลงันาํเสนอจบในแต่ละโครงการ ไดเ้ปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกนัอภิปราย 

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัเช่นเคย บรรยากาศการนาํเสนอเป็นไปอยา่งราบรื�น ผอ่นคลาย และไดรั้บความร่วมมือในการ

แสดงทศันะเป็นอยา่งดี ทุกคนมีโอกาสไดพ้ดู ร่วมกนัอภิปราย จากขอ้มูลของผูร่้วมวิจยัทุกคนที�นาํเสนอ ผูว้ิจยัได้

นาํมาสรุปลงในตารางที� 15 ดงันี�  

 

 

 

“…ผมมีความเห็นวา่สิ�งที�ตอ้งการพฒันาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มากที�สุดคือ การ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับบริหาร (รองผู ้อาํนวยการ) 

เนื�องจากระบบการทาํงานของเรายงัไม่เป็นมาตรฐาน ทาํให้การทาํงานของเราไปไดไ้ม่ดี 

ล่าชา้ ไม่ถูกตอ้ง มีการปรับปรุงแกไ้ขกนัอยูเ่รื�อยๆ”  
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ตารางที� 15 รายละเอียดโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของผูร่้วมวจิยัแต่ละคน 

ที� ชื�อ - สกลุ ชื�อโครงการ รายละเอยีดโดยสังเขป 

1 นางนงนิตย ์ทวิลา การจดัทาํเพลงประจาํวิทยาลยัฯ เสนอให้แต่งเพลงประจาํวิทยาลยัฯ

เนื�องจากที�ผา่นมาไม่มี 

2 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ ไกดอ์าชีวะเพื�อพฒันาสตรีในชุมชน 

ซอยวดัป่าชยัวนั 

เป็นการพฒันาภาษาองักฤษให้กบั

นกัศึกษารวมทั�งสร้างชื�อเสียงและ

เป็นการโฆษณาวิทยาลยัฯดว้ย 

ตอบรับ APEC 2558 

3 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ กิจกรรมวนัรักษไ์ทย เสนอให้แต่งชุดไทย 1วนั/สปัดาห์ 

4 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั ติดตั�งโทรศพัทภ์ายในวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษ์

ภิญโญ 

สาํหรับใชโ้ทรติดต่อกนัภายใน

ระหวา่งครูดว้ยกนั รวมถึงสะดวก

ในการโทรตามนกัศึกษาที�ไม่มา 

5 นางสาวไอรินทร์ อุปลี วิทยาลยัฯสะอาด บรรยากาศสดชื�น ร่มรื�นดว้ย

พนัธ์ไม ้

ปรับปรุงทศันียภาพโดยรอบ

วิทยาลยัฯ 

6 นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง ปรับปรุงระบบสื�อเสียงประจาํห้องประชาสมัพนัธ์ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย มีเวร

ประชาสมัพนัธ์ คอยตอ้นรับแขก

และรับโทรศพัท ์

7 นางสาวพชัฎาพรรณ แสง

ตะวนั 

ปรับปรุงห้องพยาบาลและวสัดุอุปกรณ์ จดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ให้ครบ และ

เพียงพอ 

8 นายอาํพล เดชชยั - - 

9 นางสุทิน สมสมยั ทดสอบมาตรฐาน นาํนกัศึกษาไปทดสอบที�สถาบนั

พฒันาฝีมือแรงงาน 

  สร้างและพฒันาทีมงาน สร้างความสามคัคีในหมู่ครู 

พฒันาการทาํงานเป็นทีม 

10 นายคมกริช แสนวงษ ์ ปรับปรุงโรงอาหารร้านคา้ในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญ 

- 

11 นางสาวทศพร สิงห์ปรุ พฒันาคนดี จดัสวนหยอ่ม - 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม พฒันาเวปไซตข์องวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ - 

13 นายวีระยทุธ โคระดา ทาํหลงัคาบงัแดดรถจกัรยานยนต ์ - 

14 นางสาวอจัฉรา ยศมงคล อบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�องการพฒันาสื�อ 3 มิติ อบรมการใชสื้�อ 3 มิติใชใ้นการ

เรียนการสอน 

15 นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์

ษา 

จดัทาํสนามเปตอง - 

16 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา การพฒันา แวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นการเรียนการ

สอนผา่นระบบเครือข่าย (e-learning) สาํหรับ

นกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 

พฒันาการจดัการเรียนการสอน

โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต เช่น การส่ง

งานผ่านอินเตอร์เน็ต 

17 นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์ เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร - 

18 นายทองเหลือง พนัธ์โน พฒันาถนนทางเขา้วิทยาลยัฯและจดัทาํป้าย

ประชาสมัพนัธ์ทางเขา้วิทยาลยัฯ 

- 
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จากการนาํเสนอ มีขอ้น่าสังเกตพบว่าโครงการที�ผูร่้วมวิจยัไดใ้ห้ความสนใจเป็นพิเศษ และใชเ้วลาใน

การแสดงทศันะ อภิปราย รวมถึงการแลกเลี�ยนเรียนรู้กนัค่อนขา้งมาก มี 2 โครงการดว้ยกนั คือ 1) การพฒันา 

แวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) สําหรับนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยั

เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ (นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา) 2) พฒันาเวบ็ไซตข์องวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ (นาย

วศิณุภพ ไกรแจ่ม) นอกจากนั�นผูว้จิยัยงัสังเกตพบวา่ มีผูร่้วมวิจยับางคนยงัมีความตระหนกัและใส่ใจเกี�ยวกบัการ

ร่วมทาํวิจัยน้อย สังเกตจากโครงการบางโครงการนํามาจากโครงการเดิมในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ 

(กิจกรรมวนัรักษ์ไทย ของ นางสาวปราณี ภูเงินช่อ) และจากการสังเกตส่วนใหญ่โครงการที�คิดกนัขึ�นไม่น่า

เรียกวา่ “โครงการ” แต่เป็น “กิจกรรม” มากกวา่ แสดงให้เห็นวา่ผูร่้วมวิจยัยงัไม่เขา้ใจระหวา่งคาํวา่ “โครงการ” 

และ “กิจกรรม” และยงัไม่มองปัญหาในภาพกวา้ง แตมี่สิ�งหนึ�งที�ทาํใหผู้ว้จิยัรู้สึกประทบัใจคือ ในเชา้วนัถดัมาจาก

หลงัจากการประชุมคือวนัที� 24 ธนัวาคม 2555 หลงัการทาํกิจกรรมหนา้เสาธงแลว้เสร็จ นายทองเหลือง พนัธ์โน 

ไดเ้ขา้มาซักถามผูว้ิจยัว่าผมขอจดอนุทินโดยใชส้มุดบันทึกไดห้รือไม่ เนื�องจากตอนผมทาํงานที�เดิมในระดับ

มหาวิทยาลยั ผมทาํแบบนี� คือจะนําสมุดนี� ให้หัวหน้างานตรวจทุกวนั พร้อมกันนั�นได้ยื�นสมุดบันทึกยกให้ดู 

(เนื�องจากผูว้จิยัไดแ้จง้ในที�ประชุมวา่อยากให้บนัทึกอนุทินดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์เนื�องจากสะดวก และป้องกนั

การสูญหาย) ผูว้จิยัจึงตอบวา่ “ไดค้รับ อยา่งไรก็ไดแ้ลว้แต่สะดวกครับ” แต่เหตุการณ์นี�ทาํใหผู้ว้จิยัรู้สึกดีใจที�เห็นผู ้

ร่วมวิจยัไดใ้ห้ความสําคญัในการวิจยั ทั� งๆที�ก่อนหน้านี�ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมวิจยัคนนี�กบัผูว้ิจยัแถบไม่มี

การคุยกนัเลย เนื�องจากผูร่้วมวจิยัเป็นครูใหม่ที�เพิ�งรับเขา้มาเมื�อเทอมที�แลว้ และผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํ

ใหผู้ว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ บางครั� งความคิดดีๆหรือความรู้ใหม่ๆจะไดอ้อกมาก็ต่อเมื�อตอ้งปล่อยอิสระให้เขาไดคิ้ด

เองก่อน โดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือแนะนาํเขาก่อน เพราะการกระทาํอยา่งนั�นจะทาํให้เขามีความคิดไขวเ้ขว และ

ความเป็นตวัของตวัเองจะลดลงโดยอตัโนมติั 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 83 การประชุมวนัที� 23 ธนัวาคม 2555 

 

2)   จดัทาํปฏิทนิการดาํเนินงานเพื�อการวจิยัและการจดักจิกรรมสะท้อนผล 

      ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดมี้การนดัหมายและจดัให้มีกิจกรรมการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการ

วิจยัและการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลขึ�นในวนัที� 26 ธนัวาคม 2555 โดยเริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 

18.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ผูร่้วมวิจัยเขา้ประชุมครบ ซึ� งการจัดทาํปฏิทินการดาํเนินงานนั�นมี

วตัถุประสงคเ์พื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัทั� ง �� ขั�นตอน โดยกิจกรรมนี� ไดแ้นวคิดจาก �� บทบาท

ของนกัวจิยัคือผูว้จิยัจะตอ้งมีบทบาท “เป็นนกัวางแผน และเป็นนกัออกแบบ” และ 10 จรรยาบรรณของการวจิยัชิง
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ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�ระบุว่า “ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมากที�สุด” โดย

กิจกรรมทั�งสองมีรายละเอียดดงันี�  

      �) การจัดทําปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจัย  กิจกรรมนี� เริ�มตน้จากผูว้ิจยัทาํการทบทวนกรอบ

แนวคิดในการวิจยัเรื� อง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ; การวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บรู้ร่วมกนัก่อนที�จะมีการระดมสมองเพื�อร่วมกนัจดัทาํปฏิทินการ

ดาํเนินงานที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�  (ดูภาพที� 84) ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ฏิทินการดาํเนินงานขึ�นมา � ชุด ซึ� งมีองคป์ระกอบ � ส่วน คือ ลาํดบัขั�นตอน ชื�อขั�นตอน 

กิจกรรม และระยะเวลาในการดาํเนินงาน ที�แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางของการดาํเนินงานเบื�องตน้ไดอ้ยา่งคร่าวๆดงั

มีรายละเอียดในตารางที� 16 

 

ตารางที� 16 ปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

ขั�นตอนที� ชื�อขั�นตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

1 การเตรียมการ (preparation) ระยะ

ที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู ้

ร่วมวิจยั ระยะที� � การให้ความรู้

เบื�องตน้สาํหรับการวิจยั ระยะที� � 

การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด 

ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ที�ก่อนโดย

ใชค้วามรู้ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม  

(�) การเปิดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบ

แนวคิดการวิจยั (�) การเตรียมความพร้อมเบื�องต้น

ให้กบัผูร่้วมวิจยั (�) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก

ความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยู่เดิม (�) จดัทาํปฏิทินการ

ดาํเนินงานการจดักิจกรรมสะทอ้นผล 

ก.ย. - ธ.ค. �5 

2 การวางแผน (planning) (�) นาํเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ นั�นมาเสริมให้กบัผูร่้วมวิจยัได้รับรู้และ

พิจารณาร่วมกัน (�) การจดัทาํแผนปฏิบัติการ (�) 

การการสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

ธ.ค. �5 - 

ม.ค. �6 

 

3 การปฏิบัติ (acting) (1) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั (2) การนาํแผนลง

สู่การปฏิบติั 

ก.พ.-มี.ค. �6 

4 การสังเกต (observing) 

 

(�) การกาํหนดเทคนิคและเครื�องมือการวิจยัที�ใช้ใน

การสังเกตผล (�) การจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

(�) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

ก.พ. - 

มี.ค. �6 

5 

 

การสะท้อนผล (reflecting) การจดักิจกรรมการสะทอ้นผลและการถอดบทเรียน 

(lesson distilled) 

เม.ย. �6 

 

6 การวางแผนใหม่ (re-planning) การวิเคราะห์สภาพของงานที�ต้องการพฒันาหรือ

ตอ้งการเปลี�ยนแปลง เพื�อทาํแผนปฏิบติัการใหม่ 

เม.ย. �6 

 

7 การปฏิบัติใหม่ (re-acting) เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 3 เม.ย. – ส.ค. �6 

8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing) เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 4 เม.ย.- ส.ค. �6 

9 การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) เช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 5 ส.ค. �6 

10 การสรุปผล (conclusion) (� )  ก าร จัด กิ จก รร มก าร ถ อด บท เ รี ยน  ( lesson 

distilled) ในวงจรที� � (�) การจัดเสวนาและการจดั

แสดงนิทรรศการ 

ส.ค. �6 
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       ผลจากการจดักิจกรรมนี�ทาํใหผู้ว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยั

นั�นควรเริ�มจากการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัที�จะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานเสียก่อน จากนั�น

จึงใหผู้ร่้วมวจิยัระดมสมองร่วมกนัเพื�อจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการขึ�นมา 

� ชุด ตามแนวทางที�พวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกันนั�น และที�สําคญัปฏิทินการดาํเนินงานนี� สามารถที�จะ

ปรับเปลี�ยนไปตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั�นตอนที�อาจเกิดขึ�นไดใ้นภายหลงั ซึ� งจากการสังเกตพบวา่ผูร่้วมวิจยั

ไดเ้กิดการเรียนรู้และสามารถร่วมกนัจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานของพวกเขาไดเ้องในที�สุด  

      �) การจัดกิจกรรมการสะท้อนผล  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัใหมี้กิจกรรมการสะทอ้นผลการ

ดาํเนินงานเมื�อสิ�นสุดขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นการทบทวนวิธีการทาํงานที�ผ่านมา

เริ�มตั�งแต่ในระยะที� � การใหค้วามรู้เบื�องตน้สาํหรับการวจิยัมาจนถึงการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน ในดา้นที�เป็น

ความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ รวมถึงปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นในระหวา่งการดาํเนินงาน โดยการทบทวนนี� เป็นการ

ทบทวนเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์การทาํงาน เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น และในขณะเดียวกนัก็

คงไวซึ้� งวิธีการทาํงานที�ดีอยู่แลว้ ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานนอกจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะ

นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกต บันทึกอนุทิน เครื� องบันทึกเสียง และเครื� องบันทึกภาพ มานําเสนอเพื�อ

ก่อใหเ้กิดการถกเถียงอภิปรายร่วมกนัเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งและเพื�อการรับรู้ร่วมกนัแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงั

ไดน้าํเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) มาใชโ้ดยอาศยัขอ้คาํถามในการถอด

บทเรียนดงันี�  คือ �) สิ�งที�คาดหวงัจากการทาํงานในครั� งนี� คืออะไร �) สิ�งที�บรรลุความคาดหวงัคืออะไร? เพราะ

อะไร? 3) สิ�งที�ยงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร? เพราะอะไร? 4) ถา้มีงานแบบนี� อีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง? 

อยา่งไร? ภายใตห้ลกัการดงันี� คือ �) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนั�งเกา้อี�หรือปูเสื�อนาํในท่าที�สบายที�สุด �) เรียบง่าย 

แต่มีแบบแผน (สมัพนัธ์กนัแต่มีช่องวา่งใหก้นั) �) เห็นหนา้กนัทุกคน (เห็นรอยยิ�ม อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ 

�) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆกนั (ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ�มเติมได)้  ซึ� งจากการจดักิจกรรมดงักล่าวได้

ขอ้สรุปร่วมกนัดงัตารางที� �7 ผลจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเมื�อสิ�นสุดขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ ทาํให้

ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่ากิจกรรมดังกล่าวนี� นอกจากจะเป็นการทบทวนเพื�อแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกันระหว่างผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยัแลว้ ยงัช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะ

เกิดขึ�นทั�งในปัจจุบนัและอนาคต และในขณะเดียวกนัก็คงไวซึ้�งวธีิการทาํงานที�ดีอยูแ่ลว้ กิจกรรมการถอดบทเรียน

เสร็จสิ�นลง ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ดัหมายวนัและเวลาในการดาํเนินการตามขั�นตอนที� � การวางแผน (planning) 

โดยการกาํหนดร่วมกนัวา่ให้มีการจดักิจกรรมครั� งแรกของขั�นตอนการวางแผนขึ�นในวนัที� 8 มกราคม ���5 ณ 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 
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  ภาพที� 84 การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานและกิจกรรมสะทอ้นผล (23 ธนัวาคม 2555)
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ตารางที� �7 ขอ้สรุปจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเมื�อสิ�นสุดขั�นตอนการเตรียมการ 

ระยะที� กจิกรรม สิ�งที�คาดหวัง ผลที�เกดิขึ�น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1 

 

1) การจดัประชุมพบปะ

พดูคุยและรับประทาน

อาหารเยน็ร่วมกนั 

เสริมสร้างความเป็นกนัเอง ความร่วมมือ สร้าง

สมัพนัธภาพอนัดีให้เกิดขึ�นระหวา่งผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั 

กลา้คิดกลา้แสดงทศันะ ลดความขดัแยง้ ระหวา่งผูร่้วม

วิจยัดว้ยกนั และระหวา่งผูวิ้จยักบัผูร่้วมวิจยั ทั�งนี� เพื�อให้

การดาํเนินการวิจยัเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

บรรลุ 

ความคาดหวงั 

 

จากการจดักิจกรรมถือวา่บรรลุความคาดหวงั เนื�องจากหลงัจากเสร็จ

กิจกรรมพบวา่ ผูร่้วมวิจยักลา้แสดงความคิดเห็นมากขึ�น โดยสงัเกต

จากการประชุมในครั� งถดัไป ผูร่้วมวิจยัไดพ้บปะกนัมากขึ�นซึ� งจาก

เดิมมีพบปะหารือกนัเฉพาะภายในฝ่ายของตนเองเท่านั�น  

ควรเพิ�มจาํนวนครั� งของการประชุมแบบไม่เป็น

ทางการให้มากขึ�นเนื�องจากเสริมสร้างความเป็น

กนัเองไดดี้กวา่การ 

2 

 

2) การเปิดตวั

โครงการวิจยัและ

นาํเสนอกรอบแนวคิด

การวิจยั 

(�) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื�อนร่วมงาน และ

ความเป็นผูร่้วมการวิจยั 

(�) เสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการวิจยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

บรรลุ 

ความคาดหวงั 

 

 

ผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านต่างตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่วิทยากรท่าน

สามารถบรรยายเนื�อหาในคู่มือออกมาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และทุก

คนตอบวา่เริ�มมองการวิจยัชดัมากขึ�น โดยเฉพาะผูร่้วมวิจยัคนหนึ�ง 

(คมกริช แสนวงศ)์ ไดก้ล่าวกบัผูวิ้จยัในเชา้วนัถดัไป (�� ธนัวาคม 

����) วา่ “ผูจ้ดัการครับเมื�อวานนี� ดีมากเลยครับ วิทยากรสุดยอดมาก 

แกพดูไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากเลยครับ ผมเห็นภาพเลยครับ)  

ควรเพิ�มจาํนวนครั� งการอบรมให้ความรู้จาก

วิทยากรผูมี้ประสบการณ์จากภายนอก 

3) การเตรียมความพร้อม

เบื�องตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั 

(1)  เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบั

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิง

เทคนิค ที�สาํคญัสามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคที�ไดม้า

ประยกุตใ์ช้ในการดาํเนินงาน 

บรรลุ 

ความคาดหวงั 

 

 

  

3 4) กิจกรรมร่วมคิดและ

วางแผนจากความรู้ส่วน

บุคคลที�มีอยูเ่ดิม 

 

 

(1) ตอ้งการให้ผูร่้วมวิจยัไดน้าํเอาความรู้ที�ไดจ้าก

ประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสญัชาติญาณของแต่ละ

บุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิ�งต่างๆ เช่น ทกัษะใน

การทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั� ง 

ออกมาใช้อยา่งเตม็ที�ก่อน  

(2) เพื�อจะไดท้ราบถึงพื�นฐานของแต่ละคน อีกทั�งยงั

อาจไดค้วามรู้ใหม่ๆที�ซ่อนอยูใ่นตวัผูวิ้จยัแต่ละคน  

บรรลุ 

ความคาดหวงั 

 

 

 

 

เนื�องจากไดรั้บความร่วมมือจากการผูร่้วมวิจยัทุกคน ทุกคนได้

นาํเสนอแนวคิดของตนเอง รวมไปถึงการไดร่้วมกนัอภิปรายแนวคิด

ของคนอื�นดว้ย ถึงแมแ้ต่ละคนยงัความรู้เกี�ยวกบั แวดลอ้มการเรียนรู้ 

นอ้ยอยู ่แต่เป็นการดีที�ทาํให้ผูวิ้จยัทราบถึงพื�นฐาน แวดลอ้มการ

เรียนรู้ ของแต่ละคนและทราบวา่จะเพิ�มเติมตรงไหนมาก ตรงไหน

น้อย  

ควรให้เวลาในการนาํเสนอมากกวา่นี�   

5) จดัทาํปฏิทินการ

ดาํเนินงานเพื�อการวิจยั  

(1) เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัทั�ง �� 

ขั�นตอน 

 

บรรลุ 

ความคาดหวงั 

 

ในเบื�องตน้พบว่าผูร่้วมวิจยัยงัไม่มีทกัษะในการเขียนปฏิทินการ

ดาํเนินงาน 

ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานควรมีการ

ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัและมีการระดม

สมองร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน 
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หลงัจากขั�นตอนที� 1 เตรียมการ (preparation) ทั�ง 3 ระยะสิ�นสุดลง ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินและพบวา่ผล

ที�ไดจ้ากดาํเนินการขั�นตอนดงักล่าว ทั�งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัอภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ จนได้

งานออกมา 5 ชิ�นที�เป็นรูปธรรม คือ 1) ความคุน้เคย เป็นกนัเอง ความกลา้ในการแสดงทศันะ หรือซักถามในที�

ประชุม 2) ความรู้ความเขา้ใจเบื�องตน้เกี�ยวเรื� องที�จะดาํเนินการวิจัย “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ; การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” 3) ความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยั

เกี�ยวกบัระเบียบวธีิวจิยัที�ใชแ้ละเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค 4) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในอดีต ปัจจุบนั ปัญหาที�

สําคญั สภาพที�คาดหวงั แนวปฏิบัติเพื�อที�จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่ รวมถึงตวัโครงการพฒันา ตาม

หลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจาก

ภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด  “let them first, then researcher” 5) ปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สาํหรับใชเ้ป็นกรอบเวลาสาํหรับดาํเนินงานวิจยัซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา

ขึ�นอยูส่ถานการณ์ และตวัผูร่้วมวจิยัทุกคน 

 

                 วงจรที� 1: ขั�นตอนที� 2 การวางแผน (planning); สภาพปัจจุบัน ปัญหา สิ�งที�คาดหวงั 

 และทางเลอืกเพื�อการบรรลุผล 

  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดใหมี้การดาํเนินกิจกรรมในขั�นตอนการวางแผนรวม � วนั และมี

กิจกรรมจํานวน 2 กิจกรรม คือ �) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ที�ต้องการพฒันาหรือต้องการ

เปลี�ยนแปลง �) การจดัทาํแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื�อบรรลุสภาพที�คาดหวงั ซึ� งสรุปเป็นตารางแสดง

กิจกรรมและการดาํเนินงานไดด้งัตารางที� �8-19 
 

ตารางที� �8 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการวางแผน 

ครั�งที� วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิที�ยดึถือ 

1 5 ม.ค. �6 จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ

การวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้ม

การเรียนรู้ ที�ตอ้งการพฒันา

หรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง   

เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั

วิเคราะห์ “สภาพของ แวดลอ้ม

การเรียนรู้ ที�เคยเป็นมา” “สภาพ 

แวดลอ้มการเรียนรู้ ในปัจจุบนั” 

“สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบั 

แวดลอ้มการเรียนรู้” “สภาพ 

แวดลอ้มการเรียนรู้ ที�คาดหวงั

จากการแกปั้ญหา”  “ทางเลือกที�

หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา

สภาพ แวดลอ้มการเรียนรู้” “การ

ประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อ

ปฏิบติัการแกปั้ญหาภาพ 

แวดลอ้มการเรียนรู้” 

- คาํนึงถึง “การดึงศกัยภาพของผู ้

ร่วมวิจยัออกมาอยา่งเต็มที�ก่อน” 

- ยดึถือหลกัการ “ตระหนกัใน

ศกัยภาพ ความเชี�ยวชาญ และ

การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจาก

ภายในชุมชนเอง” 
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ตารางที� 19 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการวางแผน (ต่อ) 

ครั�งที� วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิที�ยดึถือ 

2 24-27 ม.ค. �6 

 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

(action plan) 

- ร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ยดึถือจรรยาบรรณของการวิจยั

เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ 

“ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการวิจยัมาก

ที�สุด มีการปรึกษาหารือร่วมกนั 

และขอ้เสนอแนะไดรั้บความ

เห็นชอบจากทุกฝ่าย” รวมทั�ง

บทบาทอื�นๆที�ระบุไวใ้น �� 

บทบาทของนกัวิจยั 

 

   �)   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที�ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี�ยนแปลง ไดจ้ดัขึ�นเมื�อ

วนัที� 5 มกราคม ���6 ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร วทิยาลยัฯเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ เป็นการจดัประชุมในลกัษณะ

การประชุมเชิงปฏิบติัการ ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมครบ ใชร้ะยะเวลาการประชุมตั�งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. สืบเนื�อง

จากขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ ผูร่้วมวิจยัทุกเคยไดร่้วมกนัตั�งคาํถามคาํถามปลายเปิดออกมา 1 ขอ้ ดงันี� คือ “…

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในอดีตเป็นอย่างไร? ปัจจุบันเป็นอย่างไร? มีปัญหาสาํคัญอะไร? เรามีความคาดหวังใหม่

เป็นอย่างไร? (คาดหวงัโดยรวม) คิดว่ามีแนวปฏิบัติอะไรที�จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่นี� ? ” ครั� งนั�นผูร่้วม

วจิยัตอบคาํถามโดยแยกออกเป็นขอ้ๆรวมทั�งหมด 6 ขอ้ ดงันี�  1) ปัญหา วสัดุ อุปกรณ์ ที�จาํเป็นสาํหรับการเรียนการ

สอน 2) ปัญหา อาคารสถานที� และโครงสร้างพื�นฐาน 3) ปัญหาระบบการจดัการขอ้มูล 4) ปัญหาการจดัการระบบ

ประกนัคุณภาพ 5) ปัญหาการบริหารการศึกษา 6) ปัญหาขาดการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯให้เป็นที�รู้จกั ซึ� งเป็น

การวเิคราะห์โดยการนาํเอาปัญหาเป็นตวัตั�งแลว้ตอบคาํถามทีละขอ้ในขอ้คาํถามปลายเปิดที�ร่วมกนัตั�งไว ้ถือวา่ได้

ขอ้มูลและมุมมองที�น่าสนใจหลายสิ�ง หลายอยา่ง ซึ�งถือไดว้า่ไดด้าํเนินการโดยคาํนึงถึง “การดึงศกัยภาพของผูร่้วม

วจิยัออกมาอยา่งเตม็ที�ก่อน” และถือไดว้า่เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในสภาพที�ตวัผูร่้วมวิจยัเองมี

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้น้อยมาก ดงันั�นเมื�อวนัที� 3 มกราคม 2556 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ

เอกสารชื�อเรื�อง “แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” แจกให้ผูร่้วมวิจยัทั�ง 18 คน โดยเนื�อหา

ภายในเป็นขอ้มูลที�ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทั�งของประเทศไทย และต่างประเทศ (นาํมาจากบทที� 2) 

มีรายละเอียด ดงันี�  1) ความหมายของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 2) การเตรียมความพร้อมรับมือกบัสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ในศตวรรษที� �� และประชาคมอาเซียน (APEC ����) 3) ประเภทและแนวการพฒันา “สภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้” 4) กรณีศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 5) การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในระดบั

อาชีวศึกษา นอกจากนี�ผูว้ิจยัยงัไดเ้พิ�มเติมขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื�อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม เขา้ไวใ้นส่วนทา้ยของคู่มือเพื�อเสริมความรู้ ความเขา้ใจ แก่ผูร่้วมวิจยั หลงัจากนั�นในวนัที� 4 มกราคม 2556 

ผูว้จิยัไดจ้ดัการประชุมเพื�อนาํเสนอเนื�อหาในเอกสาร และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัไดซ้กัถามขอ้สงสยั โดยผูว้ิจยัได้

สงัเกตวา่ผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่ไดอ่้านคู่มือดงักล่าวมาก่อนหนา้การประชุมบา้งแลว้ โดยสงัเกตจากขอ้คาํถามที�ผูร่้วม

วจิยัไดซ้กัถาม หลงัจากกรบวนการตอบขอ้ซกัถามเสร็จสิ�นลง ผูว้ิจยัไดก้ล่าวต่อผูร่้วมวิจยัวา่ตอ้งการให้ผูร่้วมวิจยั

กลบัไปศึกษาเอกสารอีกครั� งหนึ�งหลงัจากที�ไดรั้บฟังการนาํเสนอ โดยกล่าววา่ 

 

 



 198 

 

 
 

 

“…ผมเชื�อวา่หลงัจากการรับฟังการนาํเสนอของผมในวนันี�  และการตอบขอ้ซกัถามของผูร่้วมวิจยัทุก 

คน หากทุกคนกลบัไปทบทวนและอ่านอีกครั� ง ทุกคนจะเขา้ใจมากขึ�น และหากมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมหรือ

ขอ้เสนอแนะอื�น แจง้ผมไดทุ้กเวลา ขอบคุณครับ” 
 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 

 

     หลงัจากนั�นจึงเป็นขั�นตอนการนดัหมายการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้ม

การเรียนรู้ ที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง โดยทุกคนเห็นร่วมกนัวา่ควรเป็นวนัหยดุ เนื�องจากมีเวลาได้

อภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัไดเ้ต็มที� จึงกาํหนดเป็นวนัพฤหัสบดีที� 17 มกราคม 25�� หลงัจากนั�นจึงปิดการ

ประชุม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 85 การประชุมครั� งแรกในขั�นตอนการวางแผน (5 มกราคม 2556) 

 

  วนัที� 10 มกราคม 25�� เริ�มการประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญ โดยในช่วงแรกเริ�มจากผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญผูอ้าํนวยการไดม้าเล่าถึงความเป็นมาในการจดัตั�งวิทยาลยัฯ

ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บฟัง โดยก่อนการนาํเสนอผูว้จิยัไดแ้จกเอกสารที�จดัทาํขึ�นเกี�ยวกบับริบทวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ (ขอ้มูลจากบทที� 2) ให้กับผูร่้วมวิจยัทุกคนเพื�อทาํการศึกษาไปพร้อมๆกับการรับฟัง เมื�อผูอ้าํนวยการ

บรรยายจบลง ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัซกัถามขอ้สงสยัพร้อมทั�งแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม จากนั�นผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวจิยัไดร่้วมสรุปขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ดงันี�  

“ประวตัคิวามเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ” 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ เริ�มก่อตั�งครั� งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2526 เดิมมีชื�อวา่ “โรงเรียนบณัฑิตแก่น

นคร” โรงเรียนในขณะนั�นจดัตั�งบนเนื�อที�โดยประมาณ 72 ไร่ เลขที� 279 ก.ม. 4 ถ.มิตรภาพ-ท่าพระ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น (ปัจจุบนัคือพื�นที�บริเวณตรงขา้มห้างเทสโกโลตสั) ซึ� งเป็นการเช่าพื�นที�ดาํเนินการ (เดือนละ

ประมาณ 25,000 บาท) โรงเรียนในขณะนั�นประกอบดว้ยอาคารคอนกรีตชั�นเดียวจาํนวน 6 หลงั โรงเรือนต่างๆซึ�ง

ใชเ้ป็นสถานที�ฝึกงานสาํหรับนกัศึกษา มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานจาํนวน 1 สนาม มีอุปกรณ์การเรียนการ

สอนสาขาวชิาต่างๆครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เจา้ของผูรั้บใบอนุญาตในขณะนั�นคือ 

“บริษทัโรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” ในขณะนั�นไดเ้ปิดดาํเนินการมาระยะหนึ�ง มีนกัเรียน นักศึกษาโดยประมาณ 

500 คน ซึ� งถือวา่มีจาํนวนมากพอสมควรเมื�อเปรียบเทียบกบัในสมยันั�น ทั� งนี� เนื�องจากขณะนั�นมีความตอ้งการ

เรียนค่อนขา้งมาก ประกอบกบัโอกาสทางการศึกษาไม่เปิดกวา้งดงัเช่นในปัจจุบนั โดยเฉพาะในสาขาที�เปิดสอน

ในขณะนั�น คือ สาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั และ สาขาธุรกิจการเกษตรโดยเปิดทั� งในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาช่าง
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อุตสาหกรรมในช่วงที�ทาํการเปิดการเรียนการสอน แต่ขอ้ผิดพลาดสําคญัคือการเปิดดาํเนินการ ณ เวลานั�นไม่

ถูกตอ้ง เป็นการดาํเนินการก่อนที�จะไดรั้บใบอนุญาตจดัตั�งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดท้าํการ

เปิดรับนักเรียน นักศึกษา และเปิดทาํการเรียนการสอนก่อนล่วงหน้า ดังนั�นหลงัจากมีการตรวจสอบพบจึงถูก

ดําเนินการสั�งปิดทันที ซึ� งได้ทําการเรียนการสอนมาแล้ว 5-6 เดือน ทําให้โรงเรียนในขณะนั� นเกิดความ

ระสํ�าระสาย ทั�งครูและนกัเรียน นกัศึกษา ในตอนนั�นทางโรงเรียนไม่มีแมก้ระทั�งเงินเดือนสาํหรับจ่ายครู นกัเรียน 

นกัศึกษา แตกไปเรียนโรงเรียนอื�นเหลือประมาณ 40-50 คน สามารถกล่าวไดว้า่ “กิจการลม้” ก็วา่ได ้

  หลงัจากนั�นหุ้นส่วนในขณะนั�นจึงไดม้าชกัชวนนายเสรี พงษภิ์ญโญ ซึ� งเป็นเพื�อนมาร่วมกนัเพื�อฟื� นฟู

กิจการ และต่อมาจึงไดรั้บใบอนุญาตอยา่งเป็นทางการ เลขที� 536/2526 ลงวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2526 และเริ�ม

ดาํเนินกิจการเรื�อยมา โดยในขณะนั�นนายเสรี พงษภิ์ญโญ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเป็นผูอ้าํนวยการ และมีนอ้งสาวของ

ท่าน ทาํหนา้ที�เป็น ผูจ้ดัการ/นายทะเบียน คณะครูส่วนใหญ่ใชค้ณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 

จากสถาบนัการศึกษาชั�นนาํของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสากิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รวมถึงผูมี้ความรู้ ความชาํนาญ 

และเป็นที�ยอมรับในสังคม ในสาขาวิชาที�เปิดสอน ทั� งในจังหวดัขอนแก่นและต่างจังหวดั เริ� มเปิดรับสมคัร

นกัศึกษาอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2526 มีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ขึ�นลงอยูร่ะหวา่ง 300-400 

คน ในช่วงระยะเวลาที�เปิดดาํเนินกิจการมาพบว่าประสบปัญหาและอุปสรรคค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

เกี�ยวกบัหุน้ส่วนบริษทั ปัญหาค่าเช่าพื�นที� ปัญหาการบริหารจดัการภายในที�ยงัไม่เป็นระบบ อีกทั�งยงัไม่ไดรั้บการ

ช่วยเหลือดา้นนโยบายจากรัฐบาลดงัเช่นในปัจจุบนั (นโยบายเงินอุดหนุนรายหัว นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมี

คุณภาพ และนโยบายเงินกูย้ืมเพื�อการศึกษา) ทาํให้โรงเรียนอยูใ่นสถานะขาดสภาพคล่องดา้นการเงิน หุ้นส่วนที�

ร่วมทาํดว้ยกนัมาทยอยหนีออกไป จนเหลือเพียง นายเสรี พงษภิ์ญโญ เพียงผูเ้ดียว ดงันั�นดว้ยภาระต่างๆที�มีอยู ่

ท่านจึงมีแนวความคิดที�จะยา้ยสถานที�จากเดิมที�ทาํการเช่ามาก่อสร้างภายในพื�นที�ของตนเองเพื�อลดค่าใชจ่้าย บน

พื�นที� 6 ไร่ ตั�งอยูที่�เลขที� 167 ถ. มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เริ�มดาํเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็น

อาคารเรียนขนาด 5 ชั�น 40 ห้องเรียน และต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” เป็น 

“โรงเรียนพงษภิ์ญโญเทคโนโลยี” เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 และไดเ้ริ�มเปิดทาํการเรียนการสอนในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2539 ในระดบั ปวช. และ ปวส. จาํนวน 3 สาขาวชิา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบญัชี และช่างไฟฟ้า

กาํลงัโดยในขณะนั�นมี นายเสรี พงษ์ภิญโญ เป็นทั�งผูอ้าํนวยการและผูรั้บใบอนุญาต ส่วนการบริหารจดัการให้

นอ้งสาวของท่านเป็นผูบ้ริหารงาน โดยช่วงเริ�มตน้มีจาํนวนนักเรียน นักศึกษา โดยประมาณ 500 คน หลงัเปิด

ดาํเนินการไดป้ระมาณ 6 ปี (พ.ศ. 2539-2545) พบวา่จาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ลดลงมาโดยตลอดกระทั�งช่วง ปี 

พ.ศ. 2545-2550 ถือวา่เป็นช่วงวกิฤตที�สุดคือ จาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ขึ�นลงอยูร่ะหวา่ง 200-300 คน จนกระทั�งปี 

2550 เหลือไม่ถึง 100 คน ประกอบกบัปัญหาหลายๆดา้นทั�งปัจจยัภายในและภายนอกที�รุมเร้าเขา้มา นายเสรี พงษ์

ภิญโญ จึงไดต้ดัสินใจเขา้มาบริหารจดัการดว้ยตนเอง จากเดิมที�ไดม้อบหมายให้นอ้งสาวของท่านเป็นผูบ้ริหาร

จดัการแทนทั�งหมด ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั หลงัจากการเขา้มาบริหารงานดว้ยตนเองของเจา้ของและ

ผูรั้บใบอนุญาต ประกอบกบัรัฐบาลเริ�มใชน้โยบายอุดหนุนค่าเล่าเรียน (บางส่วน) โดยเป็นผูจ่้ายค่าเล่าเรียนให้

โรงเรียนตามจาํนวนนักศึกษาที�มีอยู่จริง อีกทั�งช่วงประมาณกลางปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลเริ�มใช้นโยบายใหม่ 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) และเพิ�มเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนรายบุคคล ทาํให้มีจาํนวนนักเรียน 

นกัศึกษา เพิ�มมากขึ�นเป็นลาํดบัจนมาถึงปีการศึกษา 2554 มีจาํนวนรวมทั�งสิ�น 680 คน  
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ภาพที� 86 การประชุมในวนัที� 10 มกราคม 2556 และการสมัภาษณ์ท่านผูอ้าํนวยการเพื�อรับทราบประวติั 

                 ความเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ  

               

   หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัสรุปขอ้มูลประวติัประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญเสร็จสิ�นลง ผูว้จิยัไดอ่้านขอ้มูลที�ไดจ้ากการสรุปร่วมกนันั�นใหผู้ร่้วมวจิยัรับฟังอีกรอบ ก่อนที�จะรับรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลร่วมกนั หลงัจากนั�นไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิดและวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้จากที�เคยเป็นมาในอดีต โดยในครั� งนี�แตกต่างจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในขั�นตอนที� 1 การ

เตรียมการ เนื�องจากผูร่้วมวจิยัไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จากที�

ผูว้จิยันาํมาเสริมใหก้บัผูร่้วมวจิยัทุกคนก่อนหนา้นี�แลว้ และรวมถึงผลจากการนาํแนวคิดเชิงทฤษฎีมาบูรณาการกบั

ประสบการณ์และความรู้เดิมที�มีอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยัทุกคนทาํใหไ้ดม้าซึ�งขอ้สรุป ดงันี�  

“สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที�เคยเป็นมาในอดตี” 

  จากขอ้สรุปร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมาในอดีตของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเริ�มตน้ (พ.ศ. ��26 – ��37) ช่วงเปลี�ยนผ่าน 

(พ.ศ. ��37-��45) ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ��45-��50) ซึ� งในแต่ละช่วงนั�นจะมีขอ้สรุปเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน 

สภาพปัญหาที�พบ แนวทางการแกไ้ขปัญหา และผลจากการแกไ้ขปัญหา โดยอา้งอิงตามแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบั

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (ได้จากการคน้ควา้ซึ� งอยู่ในบทที� 2) แบ่งออกเป็นด้านจิตวิทยา (psychological 

environment) ประกอบดว้ย �) คุณลกัษณะของครู �) การจดักระบวนการเรียนการสอน �) ความสัมพนัธ์ (ครู, 

ผูป้กครอง และชุมชน) และดา้นกายภาพ (physical environment) ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน �) 

สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน ดงันั�นในการบรรยายเกี�ยวกบัสภาพของ แวดลอ้มการเรียนรู้ ที�เคยเป็นมา ผูว้ิจยัจึง

แบ่งเกณฑก์ารประเมินออกเป็น 5 ดา้นตามองคป์ระกอบของ แวดลอ้มการเรียนรู้ ดงัขอ้มูลที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ โดย

รายละเอียดในแต่ละช่วงมีดงันี�  

   ช่วงเริ�มต้น (พ.ศ. ��26 – ��37) 

  เป็นช่วงเริ�มก่อตั�ง ซึ� งดาํเนินงานในลกัษณะมีหุ้นส่วน โดยใชชื้�อในขณะนั�นวา่ “โรงเรียนบณัฑิตแก่น

นคร” โดยในช่วงนี� มีสภาพการดาํเนินงานในดา้นต่างๆดงันี�  �) คุณลกัษณะของครู พบวา่ครูที�สอนส่วนใหญ่มี

คุณภาพ ทั�งดา้นคุณวฒิุ วยัวฒิุ ประสบการณ์สอน มีความเชี�ยวชาญสาขาวิชาที�เปิดสอน โดยนอกจากครูประจาํที�

จา้งตามปกติแลว้ยงัมีการจา้งครูพิเศษเขา้มาสอนเสริมร่วมดว้ย โดยเชิญมาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่นซึ�งนายเสรี 
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พงษ์ภิญโญ มีความสัมพนัธ์อนัดีในขณะนั�น เนื�องจากช่วงเริ�มตน้ก่อสร้างมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดน้ําไมจ้าก

โรงเลื�อยมาช่วยสร้าง และอีกส่วนหนึ� งเชิญมาจากวิทยาลยัเทคนิคของรัฐ �) การจดักระบวนการเรียนการสอน 

พบวา่ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ค่อนขา้งตํ�า เนื�องจากขาดสื�อ และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกช่วยสอน 

�) ความสมัพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง และชุมชน) ในขณะนั�นพบวา่แทบจะไม่มีการปฏิสมัพนัธ์หรือสื�อสารระหวา่งกนั

มากเท่าไร ทั� งในส่วนของครูกับครูหรือบุคลากร ครูกับผู ้ปกครอง ครูกับชุมชน หรือครูกับนักเรียน 4) 

สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน อาคารต่างๆที�ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั�วคราว เหตุที� เป็นเช่นนั�นเนื�องจาก พื�นที�

โรงเรียนทั�งหมดเป็นการเช่า โดยสัญญาระบุวา่หาก 10 ปี ไม่ต่อสัญญา สิ�งก่อสร้างทั�งหมดจะตกเป็นของเจา้ของ 

ดังนั�นจึงไม่กลา้ลงทุนใดๆที�เป็นแบบถาวร ภายในห้องเรียนทั�วไปประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี�  กระดานดาํ ไม่มี

เครื� องปรับอากาศ และพดัลม ส่วนห้องปฏิบัติการในขณะนั�นเรียกได้ว่าไม่มีความพร้อมซักอย่าง ทั� งอุปกรณ์ 

เครื�องมือสาํหรับฝึก ยกตวัอยา่งเช่น สาขาธุรกิจการเกษตร ในขณะนั�นมีเพียง จอบและเสียม แปลงทดลองตอ้งไป

เช่าที�นาชาวบา้นใกลเ้คียง ส่วนสาขาช่างไฟฟ้ากาํลงัตอ้งอาศยัอุปกรณ์จากอาจารยพิ์เศษหอบหิ�วมาจากโรงเรียน

ของรัฐ เพื�อนาํมาใชป้ระกอบการสอน 5) สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน พบวา่ขาดความพร้อมอย่างมาก เพราะ

งบประมาณไม่เพียงพอ และอาคารต่างๆเป็นอาคารชั�วคราวหมด ถนนเป็นดินลูกรัง สนามกีฬามีเพียงสนาม

ฟตุบอลเพียง 1 สนาม ระบบสาธารณูประโภคในขณะนั�นก็มีปัญหา ยกตวัอยา่งเช่น ไฟฟ้าตอ้งดึงมาจากโรงสีขา้ว

ขา้งๆหากเดือนไหนไม่มีเงินจ่าย ก็จะโดนตดัไฟ ป้ายบ่งชี�  อุปกรณ์ดา้นความปรอดภยัไม่มีเลย  

  ช่วงเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ. ��37-��45) 

  เป็นช่วงหลงัจากที�มีการเปลี�ยนชื�อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” เป็น “โรงเรียนพงษภิ์ญโญ

เทคโนโลยี” และเปลี�ยนสถานที�ตั�งจากที�เดิมมาสร้างใหม่ ณ ที�ตั�งปัจจุบนั (เลขที� 167 ถ. มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น) บนพื�นที� 6 ไร่ ซึ� งเป็นพื�นที�กรรมสิทธิ� ของนายเสรี พงษ์ภิญโญ โดยในช่วงนี� มีสภาพการ

ดาํเนินงานในดา้นต่างๆดงันี�  �) คุณลกัษณะของครู คุณลกัษณะของครูไม่ต่างอะไรมากนกักบัช่วงเริ�มตน้มีการใช้

ทั� งครูปกติและครูพิเศษจากภายนอก ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถรวมถึงมีประสบการณ์สูง �) การจัด

กระบวนการเรียนการสอน หลงัจากที�ยา้ยมาที�ปัจจุบนัพบวา่การจดัการเรียนการสอนมีความสะดวกสบายเพิ�มมาก

ขึ�น แต่หากมองในภาพรวมพบวา่ระดบัคุณภาพระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวชิาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง ยงัตํ�าอยู ่อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพ

ต่อผู ้เ รียนในแต่ละสาขาวิชายงัไม่อยู่ในเกณฑ์ ในสมัยนั� นยงัไม่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั�งการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาน

ประกอบการ และระบบทวภิาคี �) ความสมัพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง และชุมชน) มีลกัษณะเช่นเดียวกบัช่วงเริ�มตน้ แต่

ที�แยล่งจากช่วงเริ�มตน้คือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งครูดว้ยกนัโดยแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มครูพิเศษและกลุ่ม

ครูประจาํ ซึ� งแต่ละกลุ่มก็จะพูดคุยเฉพาะกลุ่มตวัเอง 4) สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน มีการก่อสร้างอาคารหลงัแรก

เป็น อาคารขนาด 5 ชั�น 40 ห้องเรียน สภาพห้องเรียนทั�วไป ถือวา่ดีขึ�นกวา่เดิมมาก เนื�องจากกลา้ลงทุนก่อสร้าง

เพราะเป็นพื�นที�ของตนเอง ไม่ตอ้งเช่าเหมือนที�เดิม ห้องเรียนทั�ง 40 ห้อง เป็นห้องเรียนขนาดมาตรฐาน ทุกห้องปู

ดว้ยกระเบื�อง มีพดัลมเพดานทุกห้อง ชั�น 1 ติดเครื�องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน โต๊ะ 

เกา้อี�  การระบายอากาศภายในห้องเรียน ความสะอาดและสุขลกัษณะ (เนื�องจากมีแม่บา้นจา้งประจาํ) ถือวา่พร้อม

มากและเมื�อเทียบกบัโรงเรียนอื�นถือว่าดีกวา่มาก รวมถึง อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน อาทิเช่น ไมโครโฟน เครื�องขยายเสียง โอเวอร์เฮด ส่วนห้องปฏิบติัการในสมยั หากพิจารณาสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ หอ้งคอมพิวเตอร์ พบวา่จาํนวนเครื�องไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน เครื�องคอมพิวเตอร์อยู่
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ในอตัรา 3 คน/เครื�อง ส่วนสาขาช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ พบว่ามีปัญหาทั� งความไม่เพียงพอ ไม่ครบ และลา้สมยั 

นอกจากนั�นยงัรวมถึง เครื�องพิมพดี์ด เครื�องคาํนวณ อีกดว้ย 5) สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน พบวา่มี ห้องสมุด โรง

อาหาร หอ้งประชุม อาคารอาํนวยการ แต่ขาดบริเวณสาํหรับการสันทนาการ บริเวณเพื�อกิจกรรมและนิทรรศการ 

สนามกีฬา 

ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ��45-��50) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพและดา้นจิตวิทยาทั�ง 5 ดา้น ( ดา้น

คุณลกัษณะของครู ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน ดา้นความสัมพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง และชุมชน) ดา้น

สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน) ไม่มีความแตกต่างจากช่วงเปลี�ยนผ่านมากนกั อาจ

กล่าวไดว้า่ไม่มีการปรับปรุง หรือ ซ่อมบาํรุง เพิ�มเติมจากช่วงเปลี�ยนผา่น ทาํใหอุ้ปกรณ์การเรียนต่างๆไม่วา่จะเป็น 

เครื�องพิมพดี์ด เครื�องคาํนวณ เครื�องคอมพิวเตอร์ เกิดการชาํรุดและลา้สมยั นกัเรียน นกัศึกษาเกิดความเบื�อหน่าย

ไม่สนใจอยากมาเรียน แต่สิ�งนั�นเป็นเหตุผลเพียงส่วนหนึ� งเท่านั�น เหตุผลที�สาํคญัจากการวิเคราะห์น่าจะเกิดจาก

รูปแบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะแบบบนลงล่าง (Top-down) ซึ� งเป็นแบบรวบอาํนาจไวที้�

ผูบ้ริหารสูงสุดเพียงบุคคลคนเดียว ไม่มีการกระจายงานรับผิดชอบ ไม่ให้ความไวว้างใจกบัครู ไม่ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของครู และผลจากการไม่กระจายงานทาํใหง้านกระจุกตวัเกิดปัญหาความล่าชา้ เกิดความผิดพลาดบ่อยครั� ง 

และทาํให้เกิดภาพลบกับทางวิทยาลยัฯเรื� อยมา และผลที�ตามมาคือจาํนวนนักเรียน นักศึกษา ลดลงมาเรื� อยๆ 

จนกระทั�งเหลือไม่ถึง 100 คน  

  หลงัจากที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัสรุปสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในอดีตจนแลว้เสร็จ ผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวิจยัได้ร่วมทาํการวิเคราะห์ตวัชี� วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละด้าน (ในทฤษฎี) ซึ� งประกอบด้วย 1) 

คุณลักษณะของครู �) การจัดกระบวนการเรียนการสอน �) ความสัมพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง และชุมชน) 4) 

สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน 5) สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน โดยนาํมาจากขอ้มูลในบทที� 2 และคน้ควา้เพิ�มเติม 

หลงัจากนั�นผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบโดยการจดัประชุมขึ�นในวนัที� 12 มกราคม 2556 โดยมี

รายละเอียดดงัตารางที� 20-28  
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ตารางที� 20 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น  

หมายเหตุ*ปริญญา องัศุสิงห์ (2521 อา้งถึงใน คีรีบูน จงวฒิุเวศร์ สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา แสงวฒันกุล, 2547) สอดคลอ้งกบั ประยทุธ ไทยธานี (����) และ อรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน ์(ม.ม.ป. อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ มหาวิทยาลยัฯ 

มหาสารคาม กองประชาสัมพนัธ์และกิจการต่างประเทศ งานพฒันาเวบ็ไซตแ์ละอีสเทิร์น (ม.ป.ป.) รวมถึง McVey (���� อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) และ Wallbery (���� อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, ม.ม.ป.) 

ลาํดบัที� 
สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

1. รวบรวมจาก 6 แหล่ง* 2. “The learning 

Environment” (n.d.) 

3. ��st century learning environments 

(����) & Georgetown  (n.d.) 

3. กรมวชิาการ (2536) 

� คุณลกัษณะของครู 

 

(1) ความรับผิดชอบ (2) มาตรฐานการปฏิบติังาน   (1) ความรับผิดชอบ (2) มีมาตรฐานการปฏิบติั 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

 

(1) เทคนิคในการสอน การจดักิจกรรมต่างๆเสริมใน

หลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 

(1) การสร้างแบบแผนของแต่

ละวนั คือการสร้างตารางที�ทาํ

ให้เกิดความเป็นระเบียบใน

หลกัสูตรที�สร้างสรรค ์นกั

เรียนรู้วา่ตนเองตอ้งทาํอะไร  

 (1) ใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายวิธี (2) มีการพฒันาการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

� ความสัมพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &

ชุมชน) 

 

(1) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู ผูป้กครอง และ

ชุมชน ทั�งในรูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

ในรูปแบบต่างๆ 

(1) การสร้างสภาพแวดลอ้ม

ทางสงัคมและทางอารมณ์ของ

ทั�งระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หรือ

ผูเ้รียนกบัครู 

 (1) ติดต่อกบัผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อแจง้ผลการเรียนของ

ผูเ้รียน (2) นาํทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยกุตใ์ช้

ในการเรียนการสอน (3) เชิญผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมสาํคญัต่างๆในชุมชน 

4 สภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพในชั�นเรียน 

 

(�) แสงสว่าง สี และเสียง ภายในชั�นเรียน (2) 

ห้องเรียนทั�วไป (3) ห้องเรียนเฉพาะวิชา 

(1) การจดัและบาํรุงรักษา

ห้องเรียน 

(1) การออกแบบพื�นที�การใชง้านต่างๆ ให้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agi

แวดลอ้มการเรียนรู้ school) 

(1) ความสะอาด (2) สวยงาม (3) มีการจดัมุมประสบการณ์เสริม

หลกัสูตร (4) จดัแสดงผลงานของนกัเรียน (5) จดัที�นั�งนกัเรียน

หลายๆ รูปแบบ  

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�น

เรียน 

 

(�) แสงสว่าง สี และเสียง (2)โรงอาหาร (3) ห้อง

ประชุม(4) อาคารอาํนวยการ (5) ห้องสมุดหรือ

ศูนยก์ลางสื�อการเรียนการสอน (6) บริเวณสาํหรับ

การสันทนาการ (7) บริเวณเพื�อกิจกรรมและ

นิทรรศการ (8) บริเวณบริการสาธารณูปโภค (9) 

เส้นทางจราจรและที�จอดรถ (10) บริเวณที�พกัอาศยั 

 (1) การออกแบบพื�นที�การใชง้านต่างๆ ให้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agi

แวดลอ้มการเรียนรู้ school) 

(1) สะอาด (2) ร่มรื�น (3) สวยงาม (4) ปลอดภยั (5) จดั

นิทรรศการและป้ายนิเทศนอกชั�นเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ (6) จดั

กิจกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ หรือในโอกาสที�เหมาะสม จดั

กิจกรรมรักษาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และจดักิจกรรม

ส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุด 
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ตารางที� 21 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

 

 

ลาํดบัที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน

แต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

4. Bob Pearlman (����) 5. Duke (1979 อ้างถึงใน 

อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์, 2533) 

6. Socialscience.igetweb.com (����) 7. ปริญญา องัศุสิงห์ (2521 อ้างถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศร์, 

สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา  แสงวัฒนะกลุ, 2547) 

� คุณลกัษณะของครู 

 

    

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

 

(1) Problem Based 

learning, PBL (2) Project 

Based learning, PBL (3) 

project-and problem-base 

learning 

   

� ความสมัพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

 

ความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล

ระหวา่ง (1) นกัเรียน

ดว้ยกนั (2) ครูผูส้อน

ดว้ยกนั (3) ครูกบั

ผูป้กครองและชุมชน 

   

4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

ในชั�นเรียน 

 

(1) ในอนาคตจะไม่มี

ห้องเรียนอีกต่อไป (2) สิ�ง

อาํนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน 

(1) มีความรู้สึกผอ่นคลาย สบาย และไม่ทาํให้เกิด

ความเครียด (2) มีบรรยากาศที�เอื�อแก่การศึกษาหาความรู้ (3) 

การสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอเนกประสงคที์�มีความ

ยืดหยุน่สูง สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่ม

ใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก  

(1) จดัที�นั�ง  

(2) จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวก

ต่อการเรียนการสอน 

�) ความเพียงพอ �) ความเหมาะสม �) ความปลอดภยั �) 

สุขลกัษณะ  

�) ระยะการติดต่อใชส้อย �) ความยดืหยุน่  �) 

ประสิทธิภาพ �) การประหยดั �) การขยายตวั ��) 

รูปร่าง  

5 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

นอกชั�นเรียน 

(2) สิ�งอาํนวยความสะดวก

ในการเรียนการสอน 

(1) การออกแบบทางเดินภายในอาคารทั�งหมดให้นกัเรียนใช้

เวลาในการเดินทางไปเรียนห้องต่างๆนอ้ยลง (2) การใช้

เครื�องมือช่วยเพื�อเป็นการประหยดัเวลาและแรงงาน 

 



 205 

 

 
 

ตารางที� 22 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ลาํดบัที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

8. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัฯ (���� อ้างถึงใน 

สรัสนันท์ สรีประทักษ์, ����) 

9. Create a positive learning 

environment (����) 

10. Anderson (���� อ้างถึงใน ครีีบูน จงวุฒิเวศร์, สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา แสงวฒันะกลุ, 

����) 

� คุณลกัษณะของครู    

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

 

  (1) มีการแบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามเกณฑห์รือขอ้กาํหนดของกิจกรรม

การเรียนการสอนมีรูปแบบที�วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด (3) การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมีลาํดบัขั�นไม่ล่าชา้และมีความสอดคลอ้งเหมาะสม (4) นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงค์

และความคาดหวงัในการเรียนอยา่งชดัเจนและชดัแจง้ (5) ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทาย

ความสามารถอยูเ่สมอ  (6) สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบื�อ

หน่ายต่อการเรียนการสอน  (7) การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยดึ

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง  (8) ทาํให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนใน

ชั�นเรียน (9) เสรีภาพตอ้งมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํให้นกัเรียนขาดระเบียบและความ

รับผิดชอบ 

� ความสัมพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

 

  (�) ความเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน (2) การส่งเสริมความร่วมมือและลด

ความขดัแยง้ระหว่างนกัเรียนดว้ยกนั หรือครูกบันกัเรียน (3) สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ�นใน

ห้องเรียนไม่มีการลาํเอียงจากครู 

(4) ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมูน่กัเรียนดว้ยกนั 

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

 

(1) โตะ๊ เกา้อี�  (2) เสียง (3) ไฟฟ้าและแสง

สวา่งภายในห้องเรียน (4) การระบายอากาศ

ในห้องเรียน (5) อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา 

(�) มีมุมสาํหรับอ่านหนงัสือหรือพื�นที�

คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย (2) มีสื�อการเรียนการสอน  

(1) การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพที�ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา และ

เพียงพอ เช่น จดัให้มีหนงัสือ เครื�องมือ และวสัดุต่างๆ 

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

(1) การจดัห้องสมุด  
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ตารางที� 23 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

ลาํดบัที� 
สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตวัชี�วดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

11. พรรณ ีช. เจนจิต (2545) 12. บุญเรือน หุ่นด ี(2531 อ้างถึงใน ครีีบูน จงวุฒิเวศร์  สม

พร ร่วมสุข  และ วรรณภา แสงวฒันะกลุ, 2547) 

13. Wentzel (����) 14. ��stcentury learning 

environments (����) 

15. สมาคมอเีลร์ินนิ�งแห่ง

ประเทศไทย (2555) 

� คุณลกัษณะของครู - - - - - 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

 

(�) บรรยากาศที�มีความทา้ทาย 

(2) บรรยากาศแบบอิสรเสรี (3) 

บรรยากาศที�มีการควบคุม  (4) 

บรรยากาศความสาํเร็จ  

จดัใหมี้การสรุปและเนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของ

บทเรียนเพิ�มเติมในเวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน 

(1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํมาตรฐานระดบั

สากลมาใชใ้นระบบการเรียนการสอน  การ

ประเมินผล  และการจดัทาํหลกัสูตรสาํหรับ

นกัเรียนตั�งแต่ชั�นเตรียมอนุบาลถึงจบมหาวิทยาลยั

ฯ อยา่งเขม้งวด  เที�ยงตรง  และเหมาะสม (2) จดั

ใหมี้การประยุกตก์ารเรียนในหลกัสูตรโดยใหเ้อื�อ

ต่อทั�งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา (3) ใหน้กัเรียน

ที�จบชั�นมธัยมสามารถแสดงความสามารถทาง

วิชาการและทกัษะทางวิชาชีพตาม “รูปแบบ

ความสามารถในการทาํงานและบริหารการอบรม 

(the ETA competencies model)”  (4) เสริมการให้

คาํปรึกษาแก่นกัเรียนในเกรด 7-12 (ม.1-ม.6) เพื�อ

สร้างความมั�นในวา่ผูเ้รียนจบสามารถเรียนต่อใน

ระดบัสูงขึ�นหรือมีอาชีพที�ดี 

“เวลาที�ใชส้าํหรับการเรียนรู้ 

(time for learning)” 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

แบบ e-learning 

� ความสมัพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &

ชุมชน) 

 

(1) บรรยากาศการใหค้วามเคารพ

ซึ�งกนัและกนั (2) บรรยากาศที�มี

ความอบอุ่น 

   “การมีส่วนร่วมของบิดา-

มารดา และชุมชนในดา้น

การศึกษา (communities for 

learning)” 

 

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

 

 (�) ควรมีการปรับปรุงหอ้งเรียนอยูเ่สมอ (�) หอ้งเรียนควรมี

ความเป็นระเบียบและสะอาด (�) หอ้งเรียนควรมีความ

สวยงามป้ายนิเทศ คาํขวญั และมุมต่างๆ 

   

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 
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ตารางที� 24 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

ลําดับที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

16. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 17. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) 

� คุณลกัษณะของครู ตวับ่งชี� ที� 5 ผลงานที�เป็นนวตักรรม สิ�งประดิษฐ์สร้างสรรค ์หรือ

งานวิจยัของครูที�ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ 10) ผลการพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ตวับ่งชีที� 29 จาํนวนนวตักรรม  สิ�งประดิษฐ์  งานวิจยัและโครงงานที�นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนการ

ประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ�นและประเทศซึ� งนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 30) ร้อยละของงบประมาณที�ใช้

ในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบดาํเนินการทั�งหมด 31) จาํนวนครั� งและช่อง

ทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบันวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที�นาํไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 

ชุมชน สงัคมและประทศชาติ 33) ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที�สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

 

ตวับ่งชี� ที� 2 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน 3) 

ผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคก์รที�เป็นที�

ยอมรับ 4) ผลงานที�เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ�งประดิษฐ์

ของผูเ้รียนที�ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ 7) ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 15) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

ตวับ่งชีที� 10) ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 11) 

ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง 16) 

ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที�ไดรั้บการพฒันาตามหน้าที�ที�รับผิดชอบ 17) จาํนวนครั� งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อให้ผูเ้รียน

ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 18) จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษา

ร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 19) จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 20) อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวิชา 

� ความสมัพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

ตวับ่งชี� ที� 6 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที�ส่งเสริมการ

พฒันาทกัษะของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีที� 27 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ

ทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน 28) ร้อยละของงบประมาณในการจดั

กิจกรรม/โครงการ ที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะ

วิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

ตวับ่งชี� ที� 11 ผลการบริหารความเสี�ยง  17) การพฒันา

สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ตวับ่งชีที� 12) ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม13) 

ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา  

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

ตวับ่งชีที� 14) ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ศูนยวิ์ทยบริการ โรงฝึกงาน 

พื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 15) ระดบัคุณภาพการ

จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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ตารางที� 25 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 
 

ลําดับที� 
สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

18. เมธี ปิลนัธนานนท์ (2533) 19. ไพศาล อรเอี�ยม (2546) 20. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (����) 

� คุณลกัษณะของครู มีความเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัให้

ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผต่่อผูเ้รียนเป็นอยา่งดี �. มีความ

ซื�อสตัย ์ยติุธรรม ไม่ลาํเอียงในการให้คะแนนหรือให้

คาํชมเชย �. เป็นคนตรงไปตรงมา มีนิสยัเปิดเผย �. มี

วินยัในการทาํงาน รักษาเวลาเป็นอยา่งดี �. มีความขยนั 

อดทนไม่เบื�อหน่ายในการสอนง่ายๆ �. มีใจกวา้ง 

สามารถทนรับคาํติ คาํวิจารณ์ได ้และยนิดีปฏิบติัตาม�. 

มีขนัติ สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี �. มีความ

ตั�งใจจริงต่ออาชีพครู �. มีความเชื�อมั�นในตนเอง 

สามารถยนืยนัในเรื�องที�ถูกได ้��. มีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์��. สนบัสนุนให้ผูเ้รียนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้

แสดงออก ��. มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดีเสมอ 

ยกยอ่งให้เกียรติผูอื้�นทั�งต่อ

หนา้และลบัหลงั 2. ความ

รับผิดชอบในหนา้ที� 3. มี

ความซื�อสัตยย์ติุธรรม 4. 

ตอ้งมีความชาํนาญดา้น

วิชาชีพช่างเป็นอยา่งดี และ

ตอ้งมีความรู้ที�ตรงกบั

สาขาวิชาที�สอนอยา่งแทจ้ริง 

1. สมรรถนะหลกั  

            ประกอบดว้ย�.� การสอสารทางภาษาและเทคโนโลย ี�.� การวิเคราะห์เชิงตวัเลข �.� การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร �.� การแกปั้ญหา �.� การทาํงานเป็นทีม �.� การพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง  

�. สมรรถนะความเชี�ยวชาญของครูอาชีวศึกษา  

            ประกอบดว้ย �.� การพฒันาหลกัสูตร �.� ประเมินความตอ้งการของผูเ้รียน �.� วางแผนและจดั

เตรียมการสอน �.� การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา �.� การจดักระบวนการเรียนรู้ 

�.� ใชจิ้ตวิทยาการศึกษา �.� ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ �.� การวิจยัทางการศึกษา �.� ใชค้วามเป็นครู  

�. สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาของครูอาชีวศึกษา  

           ประกอบดว้ย �.� การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ �.� การบริหารจดัการในห้องเรียน �.� การ

พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน �.� การสอนวิชาชีพเฉพาะทาง �.� การวางแผนการสอนแบบ

สมรรถนะ �.� การปฏิบติัการสอนทฤษฎี �.� การปฏิบติัการสอนปฏิบติั �.� การจดัฝึกอบรมวิชาชีพ �.� 

การพฒันาชุกการสอน �.�� การวิจยัในชั�นเรียน �.�� การแนะแนวและการพฒันาผูเ้รียน �.�� เทคนิคการให้

คาํปรึกษา �.�� บริหารโรงฝึกงานและศูนยฝึ์ก 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

- - - 

� ความสัมพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

- - - 

4 สภาพแวดลอ้มด้าน

กายภาพในชั�นเรียน 

- - - 

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

- - - 
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ตารางที� 26 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

21. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (2542) 

� คุณลกัษณะของครู  

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 

1) การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นได้

อยา่งมีความสุข 2) ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนกัที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 

หนา้ที� เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั�งส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จกั

พึ�งตนเอง มีความริเริ� มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งต่อเนื�อง2) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 3) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา4) การพฒันาสาระและ

กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 5) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 6) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น 7) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา8) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา

และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 9) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจดัการศึกษา10) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื�น 

� ความสมัพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

- 

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

- 

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

- 
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ตารางที� 27 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

 

ลําดับที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

22.  http://perdsorbtoday.com/standards_detail.php?nid=��  (2556) 

� คุณลกัษณะของครู - 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 
- 

� ความสัมพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

1. ครูกบัครู  

           ประกอบดว้ย 1.1) ร่วมมือในการอบรมสั�งสินศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชาติอยา่งสมํ�าเสมอ 1.2) ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในทางดา้นวิชาการ เช่น การแนะนาํการสอน แนะนาํเอกสาร หรือแหล่ง

วิทยาการให้ 1.3) ช่วยเหลืองานส่วนตวัซึ� งกนัและกนัเท่าที�โอกาสจะอาํนวย 1.4) ทาํหนา้ที�แทนกนัเมื�อคราวจาํเป็น 1.5) ให้กาํลงัใจในการทาํงานซึ� งกนัและกนั ซึ� งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจา

หรือการกระทาํก็ได ้1.6) กระทาํตนให้เป็นผูม้ีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนในทาํนองยกตนข่มท่าน หรือแสดงว่าเราเก่งกวา่ผูอื้�น 

 2. ครูกบัผู้ปกครอง 

           ประกอบดว้ย 2.1)  แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะๆ 2.2) ติดต่อกบัผูป้กครองเพื�อช่วยแกปั้ญหาศิษยใ์นกรณีที�ศิษยมี์ปัญหาทางการ

เรียน ความประพฤติ สุขภาพ อื�นๆ 2.3) หาเวลาเยี�ยมเยยีนผูป้กครองเมื�อมีโอกาสอนัเหมาะสม เช่น เมื�อไดข้่าวการเจบ็ป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรมเป็นตน้ 2.4) เชิญผูป้กครองร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬาประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 2.5 เมื�อไดรั้บเชิญไปร่วมงานของผูป้กครองนกัเรียน เช่น งานอุปสมบท งานขึ�นบา้น

ใหม่ งานมงคลสมรส เป็นตน้ ตอ้งพยายามหารเวลาวา่งไปให้ได ้2.6) ครูควรร่วมมือทาํกิจกกรมเพื�อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผูป้กครองและชุมชนในทอ้งถิ�นบา้ง จะทาํให้ประชาชนเห็น

ความสาํคญัของครูมากยิ�งขน้ 2.7) เมื�อชุมชนไดร่้วมมือจดังานต่างๆ เช่น งานประจาํปีของวดั หรืองานเทศกาลต่างๆ ครูควรให้ความร่วมมืออยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ 2.8) ครูควรแจง้ข่าวสารต่างๆ ที�เป็น

ประโยชน์ต่อผูป้กครอง โดยให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะๆ ซึ� งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศตามที�อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นก็ได ้ 

3. ครูกับนักเรียน 

           ประกอบดว้ย 3.1) สอนศิษยใ์ห้เกิดความสามารถในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้มากที�สุดเท่าที�ครูจะกระทาํได ้3.2) สอนนกัเรียนหรือศิษยข์องตนมีความสุขเพลิดเพลินกบัการเล่าเรียนไม่เบื�อ

หน่าย อยากจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 3.3) อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใ์ห้อยูใ่นระเบียบวินยัหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษยก์ระทาํชั�วดว้ยประการทั�งปวง 3.4) ดุแลความทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ 

3.5) เป็นที�ปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ให้แก่ศิษย ์

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

- 

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

- 
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ตารางที� 28 การสงัเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แต่ละดา้น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที� 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 

ข้อมูลตัวชี�วัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 

23.  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสําหรับวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัฯการอาชีพ (2554) 

� คุณลกัษณะของครู - 

� การจดักระบวน 

การเรียนการสอน 
- 

� ความสัมพนัธ์  

(ครู, ผูป้กครอง &ชุมชน) 

- 

4 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพในชั�นเรียน 

- 

5 สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพนอกชั�นเรียน 

1. ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชนสู์งสุด  

           พิจารณาจาก �) ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน โดยพิจารณาจาก 1.1) มีการวาง

แผนการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 1.2) มีการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตารางการใช ้(Do) 1.3) มีการติดตาม ประเมินผล

การใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 1.4) มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act) �) การจดัการ

จดัศูนยว์ิทยบริการที�มีคุณภาพ พิจารณาจาก 2.1) จาํนวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�มีในศูนยว์ิทยบริการ มีสื�อที�หลากหลาย และขอ้มูลการใช้งาน 2.2) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ

สืบคน้ 2.3) สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 2.4) มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

2. ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

           พิจารณาจาก  1) ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั 2) ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ปูองกนัอคัคีภยั 3) ป้ายแสดงขั�นตอนการใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร ฯลฯ 4) สถานที�และการ

จดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ ฯลฯ 5) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื�องตน้ประจาพื�นที�นอกจากห้องพยาบาลของสถานศึกษา 6) บนัทึกการตรวจสภาพและ บาํรุงรักษา อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร 7) 

อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดจากการปฏิบติังาน 8) ขอ้มูล หรือสถิติการเกิดอุบติัเหตุ 
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จากขอ้มูลการสังเคราะห์ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในแต่ละดา้นขา้งตน้ (ตารางที� 20-28) ผูว้ิจยั

และผูร่้วมวจิยัไดน้าํมาสรุปร่วมกนัโดยจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการขึ�นในวนัที� 15 มกราคม 2556 บรรยากาศการ

ประชุมในวนันั�นผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี�ยนเรียนรู้ จนตกผลึกออกมา

เป็นขอ้สรุปของ “ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในแต่ละดา้น” ดงัตารางที� 29-33 นี�   ในช่วงทา้ยของการประชุม

ผูร่้วมวจิยัไดน้าํ “ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในแต่ละดา้น” มานาํเสนอในที�ประชุมอีกครั� งหนึ�งเพื�อให้ผูร่้วม

วจิยัทุกคนร่วมกนัรับรองผล และไดร่้วมกนัประชุมนดัหมายเพื�อจดัประชุมเกี�ยวกบั “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” โดยยึดตวัชี�วดัที�ไดร่้วมกนัสรุปในครั� งนี�

เป็นเกณฑพิ์จารณา โดยผลการนดัหมายเป็นวนัที� 18 มกราคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที� 87 การประชุมในวนัที� 15 มกราคม 2556 สรุปตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
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ตารางที� 29 ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นคุณลกัษณะของครู 
ลาํดบั ตวัชี�วดั 

1 สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ประกอบดว้ย 1) การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี1.1) สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดู การอ่านการเขียนภาษาไทยได ้1.2) สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การเขียน

ภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 1.3) นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม 2. การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2.1) เลือกใชว้ิธีวิเคราะห์ที�เป็นตวัเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ 2.2) ประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะหข์อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2.3) 

เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 3.1) เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้3.�) ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.1) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.2) แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5. 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5.�) ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี 5.�) ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5.�) มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง 5.�) ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการ

พฒันาผูเ้รียน 5.�) ทาํงานเป็นทีมได ้5.�) เป็นผูน้าํทีมงานและนกัศึกษาในการทาํงานได ้6. การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 6.1) คิดคน้ และวจิยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 6.2) พฒันาตนเองในวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาได ้6.3) 

แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) ประกอบดว้ย 1. การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาเน้นสมรรถนะ �.1) วิเคราะห์หลกัสูตรได ้1.�) วิเคราะห์สมรรถนะจากอาชีพและจากหนา้ที�งาน 1.�) วิเคราะห์งานและสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน 1.4) ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 1.5) ประเมินหลกัสูตรไดท้ั�งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 1.6) จดัทาํหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 1.7) จดัทาํแผนการสอนรายวิชา 2. การจัดการเรียนรู้ 2.1) จดัทาํ

แผนการเรียนรู้รายวิชาได ้2.2) ออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน 2.3) เลือกใช ้สร้าง และพฒันาสื�อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 2.4) จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 2.5) วิเคราะห์ และจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เลือกวสัดุช่วย

สอนที�เหมาะสม 2.6) เลือกเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้ 2.7) ดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2.8) ใชผ้ลประเมินเพื�อจดักลุ่มผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับการศึกษารายบุคคลและกลุ่มบุคคล 2.9) แสวงหา

แหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3. จิตวทิยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 3.�) เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 3.�) ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ 3.�) ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิต ที�ดีขึ�น 3.�) 

ส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 3.5) ใชจิ้ตวิทยาการแนะแนวอาชีพ และการใหค้าํปรึกษาเพื�อพฒันาผูเ้รียน 4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 4.�) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง 4.�) นาํผลการประเมินไปใชใ้น

การปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร ภ4.�) วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ �.4) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 5. การบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื�อการเรียนรู้ 5.�) มีภาวะผูน้าํ และ

เป็นผูต้ามที�ดี 5.�) บริหารจดัการในชั�นเรียน และนอกชั�นเรียน 5.�) ประสานประโยชนก์บัทุกฝ่าย 5.�) สื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5.�) นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ 6. การวจิัยทางการศึกษา 6.1) นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียน

การสอน 6.2) ทาํวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียน 6.3) นาํเสนอผลงานวิจยั 7. การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 7.1) เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 7.2) 

พฒันาเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 7.3) แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 8. คุณลกัษณะวชิาชีพครู 8.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และผูอื้�น 8.2 อดทน และรับผิดชอบ 8.3 เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูน้าํทางวิชาการ 8.4 มีวิสยัทศัน ์8.5 ศรัทธาในวิชาชีพครู 8.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 9. การประกนัคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา 9.1) จดัทาํแบบประเมินการปฏิบติังานตนเองในการประกนัคุณภาพ 

(SAR) 9.2) ประเมินตนเองตามตวับ่งชี� ที�กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9.3) วิเคราะห์ และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 10. แนะแนวและจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ �0.1) แนะแนว และการ

ใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน 10.�) จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 11. การจัดการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ �1.1) การจดัการอาชีวศึกษา 11.�) ประสานงานกบัหน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา (Functional Competencies) สาขาวชิาพณชิยกรรม 1. พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา �.1) พฒันาสื�อการสอน 1.�) พฒันาวสัดุช่วยสอน 1.�) สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน 2. ปฏบิัตงิาน

อาชีพเฉพาะสาขา พณชิยกรรม 2.�) ปฏิบติัวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชา เช่น บญัชี การเงิน การตลาด 3. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบัฝีมอืและระดบัเทคนิค 3.�) สอนทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวิชาชีพ ระดบัฝีมือ (ปวช.) 3.�) สอนทฤษฎี

และปฏิบติัในสาขาวิชาชีพ ระดบัเทคนิค (ปวส.) 4. บริหารจดัการในห้องเรียน และห้องปฏบิัตกิาร 4.�) จดัสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 4.�) วางผงั จดัการหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ 4.3) บริหารความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ 4.4) การบาํรุงรักษา

เครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณ์สาํนกังาน 5. สร้างนวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์ทางด้านพณชิยกรรม 5.1) สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐท์างดา้นพณิชยกรรม 5.2) วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง 3) นาํผลไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า 6. นิเทศการฝึกงานของ

นักศึกษา 6.1) ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ 6.2) นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา 6.3) เขียนรายงานการนิเทศการฝึกงาน 7. ประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 7.1) สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 7.2) ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ 8. ประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพเฉพาะมาพฒันาการจัดการเรียนรู้ 8.1) ประยุกตก์ารอาชีวศึกษาพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8.2) ประยุกตค์วามรู้ในงานอาชีพพฒันาการจดัการเรียนรู้ 9. พฒันาตนเองในวชิาชีพ 9.1) พฒันา

สมรรถนะของตนเองในสาขาวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง 
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ตารางที� 30 ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั 

1 ระดบัคณุภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ในการฝึกทักษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริง ประกอบดว้ย 1) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณา

การความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจากประสบการณ์ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช้ เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base 

Learning หรือ e-learning  ฯลฯ2) การจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการ และการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง (การปรับวิธีเรียน เปลี�ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ) 3) การพฒันาสื�อการสอน 4) การประเมินคุณภาพการสอน

ของครูผูส้อน โดยนกัศึกษา 5) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 6) การจดักิจกรรมต่างๆเสริมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 7) มีการพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 8) มีการแบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรม

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามเกณฑห์รือขอ้กาํหนดของกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบที�วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 9) การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัข ั�นไม่ล่าช้าและมีความสอดคลอ้งเหมาะสม 10) 

นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัในการเรียนอยา่งชดัเจนและชดัแจง้ 11) ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ 12) สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบื�อ

หน่ายต่อการเรียนการสอน 13) การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง 14) ทาํให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั�นเรียน 15) เสรีภาพตอ้งมี

ขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํให้นกัเรียนขาดระเบียบและความรับผิดชอบ 16) จดัให้มีการสรุปและเนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของบทเรียนเพิ�มเติมในเวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน 17) ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํมาตรฐาน

ระดบัสากลมาใชใ้นระบบการเรียนการสอน การประเมินผล และการจดัทาํหลกัสูตรอยา่งเขม้งวด เที�ยงตรง และเหมาะสม 18) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน 19) จดัให้ผูเ้รียนไดรั้บการทดสอบมาตรฐาน

ทางวิชาชีพจากองคก์รที�เป็นที�ยอมรับ 20) ส่งเสริม สนบัสนุน การสร้างสรรคผ์ลงานที�เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ�งประดิษฐ์ของผูเ้รียนที�ได้นาํมาใช้ประโยชน์ 21) ส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 22) มีการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื�อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเตม็ตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 

2 ระดับคณุภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบดว้ย 1) ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและ

ชุมชน 2) สถานประกอบที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 3) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและจดัการเรียนการสอนให้ผุเ้รียนมีสมรรถนะที�กาํหนด 

3 จํานวนสถานประกอบการที�มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ประกอบดว้ย 1) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี 2) การลงนาม

ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4) การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) 

พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ 6) การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ 7) การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติ

ร่วมกบัถานศึกษา 

4 จํานวนคน-ชั�วโมง ของผู้เชี�ยวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประกอบดว้ย1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอก

ของสาขาวิชา 

5 อัตราส่วนของผู้สอนประจําที�มีคณุวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ประกอบดว้ย 1) จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 : 25 ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํ

สญัญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ 

 

 

 

 



 215 

 

 
 

ตารางที� 31 ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)  

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั 

1 ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา ประกอบดว้ย 1) ร่วมมือในการอบรมสั�งสินศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชาติอยา่งสมํ�าเสมอ 2) ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในทางดา้นวิชาการ เช่น การแนะนาํการสอน แนะนาํเอกสาร หรือแหล่งวิทยาการให้ 

3) ช่วยเหลืองานส่วนตวัซึ� งกนัและกนัเท่าที�โอกาสจะอาํนวย 4) ทาํหน้าที�แทนกนัเมื�อคราวจาํเป็น 5) ให้กาํลงัใจในการทาํงานซึ� งกนัและกนั ซึ� งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระทาํก็ได้ 6) กระทาํตนให้เป็นผูมี้ความ

สุภาพอ่อนนอ้มต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนในทาํนองยกตนข่มท่าน หรือแสดงวา่เราเก่งกวา่ผูอื้�นให้ความเคารพซึ�งกนัและกนั 

2 ครูกบัผู้ปกครองและชุมชน ประกอบดว้ย �) แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะๆ �) ติดต่อกบัผูป้กครองเพื�อช่วยแกปั้ญหาศิษยใ์นกรณีที�ศิษยมี์ปัญหาทางการเรียน ความประพฤติ 

สุขภาพ อื�นๆ �) หาเวลาเยี�ยมเยียนผูป้กครองเมื�อมีโอกาสอนัเหมาะสม เช่น เมื�อได้ข่าวการเจ็บป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นตน้ �) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬา

ประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ �) เมื�อได้รับเชิญไปร่วมงานของผูป้กครองนกัเรียน เช่น งานอุปสมบท งานขึ�นบา้นใหม่ งานมงคลสมรส เป็นตน้ ตอ้งพยายามหารเวลาว่างไปให้ได ้�) ครูควร

ร่วมมือทาํกิจกกรมเพื�อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผูป้กครองและชุมชนในทอ้งถิ�นบา้ง จะทาํให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของครูมากยิ�งขึ�น �) เมื�อชุมชนไดร่้วมมือจดังานต่างๆ เช่น งานประจาํปีของวดั หรืองานเทศกาลต่างๆ ครู

ควรให้ความร่วมมืออยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ �) ครูควรแจง้ข่าวสารต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองและชุมชน โดยให้ทราบเป็นระยะๆ ซึ� งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศตามที�อ่านหนงัสือประจาํชุมชนก็ได ้�) 

นาํทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ��) ให้ความเคารพซึ� งกนัและกนัระหว่างครูกบัผูป้กครองและชุมชน ��) ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที�ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน ��) 

จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน  ��) ร้อยละของงบประมาณใน

การจดักิจกรรม/โครงการ ที�ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

3 ครูกับนักเรียน ประกอบดว้ย �) สอนศิษยใ์ห้เกิดความสามารถในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้มากที�สุดเท่าที�ครูจะกระทาํได ้�) สอนนกัเรียนหรือศิษยข์องตนมีความสุขเพลิดเพลินกบัการเล่าเรียนไม่เบื�อหน่าย อยากจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

�) อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใ์ห้อยูใ่นระเบียบวินยัหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษยก์ระทาํชั�วดว้ยประการทั�งปวง �) ดูแลความทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ �) เป็นที�ปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ให้แก่ศิษย ์�) ความเป็น

กนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน �) การส่งเสริมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั หรือครูกบันกัเรียน �) สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ�นในห้องเรียนไม่มีการลาํเอียงจากครู �) ไม่ส่งเสริม

การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั ให้ความเคารพซึ�งกนัและกนั 
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ตารางที� 32 ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน 

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั 

1 ห้องเรียนทั�วไป  

            ประกอบดว้ย �) ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน �) โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน �) สื�อการเรียนการสอน �) การระบายอากาศภายในห้องเรียน �) ความสะอาด

และสุขลกัษณะ �) ความปลอดภยั �) การจดัพื�นที�ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก 

จดัมุมประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนักเรียน จดัที�นั�งนักเรียนหลายๆ รูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จดัมุมสําหรับอ่านหนังสือหรือพื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย ฯลฯ 

2 ห้องปฏิบัติการ  

           ประกอบดว้ย �) ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน �) โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน �) สื�อการเรียนการสอน �) การระบายอากาศภายในห้องเรียน �) ความสะอาด

และสุขลกัษณะ �) ความปลอดภยั �) ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม �) ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา 

 
 

ตารางที� 33 ตวัชี�วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน 

ลําดับที� ตัวชี�วดั 

1 ระดบัความเหมาะสมในการจัดพื�นที�ให้เหมาะสมกับวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื �อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด  

           ประกอบดว้ย  

           �.   ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน โดยพิจารณาจาก 1.1) มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรง

ฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 1.2) มีการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตารางการใช ้(Do) 1.3) มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 1.4) 

มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act)  

           �.   การจดัการจดัศูนยวิ์ทยบริการที�มีคุณภาพ พิจารณาจาก 2.1) จาํนวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�มีในศูนยวิ์ทยบริการ มีสื�อที�หลากหลาย และขอ้มูลการใช้งาน 2.2) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสืบคน้ 2.3) 

สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 2.4) มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

2 ระดบัคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ�งอํานวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

           ประกอบดว้ย 1) ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั 2) ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ปูองกนัอคัคีภยั 3) ป้ายแสดงขั�นตอนการใช้อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร ฯลฯ 4) สถานที�และการจดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ 

ฯลฯ 5) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื�องตน้ประจาพื�นที�นอกจากห้องพยาบาลของสถานศึกษา 6) บนัทึกการตรวจสภาพและ บาํรุงรักษา อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร 7) อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดจากการปฏิบติังาน 8) ขอ้มูล หรือ

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ 
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในปัจจุบันและสภาพปัญหาที�สําคญั 

   วนัที� 18 มกราคม 2556 เริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 17.20 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร 

หลงัจากที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมาในอดีต” และ ตวัชี�วดั

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นจิตวิทยาและดา้นกายภาพ เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ขั�นตอนต่อไปคือการร่วมกนั

วิเคราะห์ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบั แวดลอ้มการเรียนรู้” ทั�งนี�

ส่วนตัวผูว้ิจัยมองว่า 2 หัวข้อดังกล่าวสามารถรวบเป็นหัวหัวเดียวได้ คือ “สภาพปัญหาที�สําคัญเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบัน” เนื�องจากเป้าประสงค์ที�สําคญัคือ เป้าประสงค์หลกัคือ ปัญหาเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดังนั�น “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบัน” ก็จะมุ่งไปที�ปัญหาเช่นเดียวกัน จึง

สามารถรวมกนัได ้และเนื�องจากการประเมินเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ยงัไม่ไดถู้กนาํมาใชต้รวจประเมิน

ในประเทศไทยมาก่อน ดงันั�นผลการประเมินของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ จึงใชว้ิธีการประเมินตนเองซึ� ง

ไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัโดยคณะครูและผูบ้ริหารซึ� งก็คือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในครั� งนี�  การประเมินดงักล่าวจะ

สามารถระบุถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนัและสภาพปัญหาที�สาํคญัของวิทยาลยัฯได ้จากการประชุม

สามารถสรุปสภาพปัญหาเป็นรายดา้นตามตวัชี� วดั การประชุมเริ�มตน้จากผูว้ิจยัไดแ้จกเอกสารตารางสรุปการ

สังเคราะห์ตวัชี� วดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในแต่ละดา้นให้กบัผูร่้วมวิจยัทุกคน หลงัจากนั�นไดร่้วมแสดงความ

คิดเห็นถึงปัญหาในแต่ละด้าน ทั� งด้านคุณลักษณะของครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้าน

ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ด้านสภาพแวดล้อมในชั� นเรียน ด้าน

สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน ซึ�งไดท้ศันะที�หลากหลายแต่เนื�องจากแต่ละคนมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัมากจนไม่

สามารถหาขอ้สรุปได ้ดงันั�นในที�ประชุมจึงมีมติร่วมกนัว่าให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนกลบัไปคิดให้ถี�ถว้นก่อนจากนั�น

นาํมานาํเสนอปากเปล่าทุกคนพร้อมทั�งเหตุผลที�เลือกปัญหาในแต่ละดา้นดว้ย ในวนัที� 17 มกราคม 2556 หลงัจาก

นั�นจึงทาํการปิดประชุม  

   ในวนัที� 17 มกราคม 2556 เริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 17.20 น. ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผูร่้วมวจิยัเขา้ประชุมครบ ผูร่้วมวจิยัไดน้าํเสนอจากคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย จากนั�นในที�ประชุมมีมติคดัเลือก นาย

อาํพล เดชชยั เป็นคนทาํหนา้ที�รวบรวมปัญหาของผูร่้วมวิจยัทั�ง 18 ท่าน แลว้นาํไปสังเคราะห์พร้อมทั�งจดัอนัดบั

ความสาํคญัแลว้นาํมาเสนอในที�ประชุมในวนัที� 22 มกราคม 2555 เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัทุกท่านรับรองผล รวมทั�ง

ร่วมกนัวเิคราะห์ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” และ “ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” จากนั�นจึง

ปิดการประชุม 

   ในวนัที� 22 มกราคม 2556 เริ�มประชุมเวลา 14.50 น. สิ�นสุดเวลา 17.20 น. ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมครบ ผูว้ิจยัไดเ้ปิดการประชุมและกล่าวทบทวนกระบวนการต่างๆที�ไดเ้ริ�มดาํเนินการมาใน

ขั�นตอนการวางแผนพร้อมทั�งไดก้ล่าวขอบคุณผูร่้วมวจิยัทุกท่านที�ไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี หลงัจากนั�น นาย

อาํพล เดชชยั ในฐานะที�ไดรั้บหนา้ที�สงัเคราะห์สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบั แวดลอ้มการเรียนรู้ ทั�ง 5 ดา้น จากผู ้

ร่วมวิจยัทุกท่าน ไดน้าํเสนอดว้ยโปรแกรม Power Point สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 35-39 หลงัจากการนาํเสนอ

เสร็จสิ�นลงไดมี้การอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัเกี�ยวกบัประเด็นการเปลี�ยนแปลงชื�อของสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดา้นความสมัพนัธ์ (ครู, ผูป้กครอง และชุมชน) คือเปลี�ยนจากคาํวา่ “ครู” ในวงเล็บเปลี�ยนใชค้าํใหม่คือ “ครู

และบุคลากรการศึกษา” แทนโดยใหเ้หตุผลวา่ ภารโรง แม่บา้น คนทาํอาหาร ซึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็เป็น
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ส่วนหนึ�งของวทิยาลยัฯ ดงันั�นควรบรรจุบุคคลเหล่านั�นลงในชื�อสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์ดว้ย 

หลงัจากนั�นจึงขอมติรับรองการแกไ้ข ซึ� งมติเป็นเอกฉันท์ หลงัจากนั�นทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือกที�

หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา โดยในที�ประชุมไดม้อบหมายให้นายอาํพล เดชชยั เป็นผูด้าํเนินรายการ ซึ� งไดเ้ปิด

โอกาสให้เพื�อนผูร่้วมวิจยัทุกท่านแสดงทศันะของตนเองโดยท่านไดย้ ํ�าว่า “ไม่ตอ้งอาย การตอบคาํถามไม่มีผิด

หรือถูก อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม ใครทาํใครได”้ หลงัจากนั�นก็เริ�มอภิปรายเรียงกนัไปทีละดา้นตามลาํดบัจาก

ดา้นที� 1-5 ซึ�งบรรยากาศพบวา่ผูร่้วมวจิยัมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ�น ช่วงทา้ยของการประชุมมีผู ้

ร่วมวิจัยท่านหนึ� ง (นางนงนิตย ์ทวิลา) เสนอว่าการหาทางเลือกเพื�อแก้ปัญหาจาํเป็นตอ้งใช้เวลาในการคิด 

วเิคราะห์ ดงันั�นในที�ประชุมจึงมีมติร่วมกนัใหน้าํกลบัไปคิดก่อน 1 คืน แลว้ใหม้านาํเสนอในวนัถดัไปคือ วนัที� 23 

มกราคม 2555 หลงัจากนั�นผูว้ิจยักล่าวสอบถามผูร่้วมวิจยัวา่มีใครตอ้งการแสดงความคิดเห็นอื�นๆอีกบา้ง ซึ� งผล

ปรากฏวา่ “ไม่มี” จึงทาํการปิดการประชุม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 88 การประชุม “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั”  

                ในวนัที� 22 มกราคม 2556 

 

ต่อเนื�องมาจากการประชุมครั� งก่อนที�ยงัไม่ไดข้อ้สรุป ในวนัที� 23 มกราคม 2556 เริ�มประชุมเวลา 14.50 

น. สิ�นสุดเวลา 17.20 น. ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร หลงัจากผูว้จิยัเปิดการประชุมผูร่้วมวจิยัไดน้าํเสนอทางเลือก

ที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้นจนจบทุกคน และร่วมกนัสรุปไดด้งัตารางที� 34-43 
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ตารางที� 34 สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้นคุณลกัษณะครู” 

ลาํดบัที ตัวชี�วดั สภาพปัญหาที�พบ 
ลาํดบั

ความสําคญั 

1 สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 4. การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 6. การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 1) 

การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี

1 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies)  11. การจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ 7. การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา 4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

3 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวิชา (Functional Competencies)  

สาขาวิชาพณิชยกรรม   

5. สร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม 1. พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษา 7. 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 

2 

 

ตารางที� 35 สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน”  

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั สภาพปัญหาที�พบ 
ลาํดบั

ความสําคัญ 

1 ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมี

การฝึกปฏิบติัจริง  

5) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 1) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณา

การความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจากประสบการณ์ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรุปแบบที�เป็นสากลมาใช้ เช่น 

Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base Learning หรือ e-learning  ฯลฯ  

1 

2 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  

2) สถานประกอบที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1) ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน  

5 

3 จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษา

ร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ  

1) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี 2) การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการ

ฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4) การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงาน

หรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ 6) การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ 7) การ

จดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา 

2 

4 จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน  

1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 4 

5 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิดา้นวิชาชีพต่อ

ผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา  

1) จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 : 25 ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสัญญาจา้ง

ต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ คือ สาขาคอมฯขาด สามญัเกิน 

3 
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ตารางที� 36 สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)”  

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั สภาพปัญหาที�พบ 
ลาํดบั

ความสําคญั 

1 ครูกบัครูและบุคลากรการศึกษา  ไม่พบปัญหา - 

2 ครูกบัผูป้กครองและชุมชน  �) แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะๆ �) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬา

ประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 

1 

3 ครูกบันกัเรียน  ไม่พบปัญหา - 

 

ตารางที� 37 สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน”  

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั สภาพปัญหาที�พบ 
ลาํดบั

ความสําคญั 

1 ห้องเรียนทั�วไป  ขาดพื�นที�จดัแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน 2 

2 ห้องปฏิบติัการ  จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 1 

 

ตารางที� 38 สรุปสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั “ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน”  

ลาํดบัที� ตัวชี�วดั สภาพปัญหาที�พบ 
ลาํดบั

ความสําคญั 

1 ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

1) ขาดสนามกีฬาประเภทอื�นนอกเหนือจากฟุตบอล / สนามในร่มสาํหรับทาํกิจกรรม 2) 

ขาดเสาธง (ปัจจุบนัใช้ร่วมกบัอาคารเรียน) 3) โรงจอดรถครูในร่มไม่เพียงพอ           

1 

2 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา  

1)  ขาดและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ความปลอดภยั 
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ตารางที� 39 การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลกัษณะของครู (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

ลาํดบัที� สภาพปัญหา ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา 

1 สมรรถนะหลกั  

           ประกอบดว้ย 1) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 2) 

การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 3) การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 4) การ

สื�อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี 

1) จดัอบรมครูเพื�อให้ความรู้ 2) พาครูศึกษาดูงานสถานที�ที�มีการพฒันาศกัยภาพครูอยา่งเป็นระบบ 2) ทบทวนฝึกปฏิบติัโดยนาํหลกัทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้

3) ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 4) สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ 5) จดัซื�อโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชใ้นองคก์รเพื�อให้บุคลากรไดมี้การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

2 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวิชา  

           ประกอบดว้ย 1) สร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิช

ยกรรม 2) พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา 3) 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 

1) จดัอบรมครูเพื�อให้ความรู้ 2) สร้างรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรมให้เป็นระบบมากขึ�น 3) 

เริ�มให้ครูลงมือสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ รวมถึงการพฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษา โดยยดึเกณฑก์ารประเมินภายนอกรอบที� 

3 ของ สมศ. 4) จดัการอบรมให้ความรู้เพิ�มเติมเรื�อง “มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา)” เพื�อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 

3 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ  

            ประกอบด้วย 1) การจดัการศึกษาร่วมกับชุมชนและสถาน

ประกอบการ 2) การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1) จดัอบรมหลกัสูตรสมรรถนะเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ขอเขา้ไปศึกษาดูงานในวิทยาลยัฯที�เป็นตน้แบบในดา้นงานสาขาวิชาพาณิชยการ 3) จดัโครงการ 

“Open house” เพื�อเชิญชุมชนและสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   
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ตารางที� 40 การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

ลาํดบัที� สภาพปัญหา ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา 

1 ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง  

           ประกอบดว้ย 1) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 2) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ 

บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจากประสบการณ์ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช้ เช่น 

Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base Learning หรือ e-learning  ฯลฯ 

1) เพิ�มสื�อการสอนที�หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบติัการประกอบ

คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการบญัชี 2) ศึกษาดูงาน 3) จดัอบรม

โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก 4) มีการจดันิเทศการสอน 5) 

จดัการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา 

2 จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ  

           ประกอบดว้ย 1) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี 2) การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการ

จดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ4) การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือ

จดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ6) การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ7) การจดัประชุมตวัแทน

สถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา 

1) จดัอบรมและการศึกษาดูงานให้กบัครูเพื�อเสริมความรู้โดย

การเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยฯที�มีการจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 2) เชิญ

สถานประกอบการมาร่วมปรึกษาและทาํความเข้าใจร่วมกัน

เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 3) ศึกษาดูงานและ

หาความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเทียบโอนประสบการณ์ 

3 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา  

           ประกอบดว้ย 1) จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 : 25 ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํ

สญัญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ คือ สาขาคอมฯขาด สามญัเกิน 

1) เพิ�มครูประจาํโดยเฉพาะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นไป

ตามตามอตัราส่วน 1:25 

4 จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน  

           ประกอบดว้ย 1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 

1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภมิูปัญญาทอ้งถิ�น มาให้

ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 

5 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

           ประกอบดว้ย 1) สถานประกอบที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2) ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชา

ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน 3) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะที�

กาํหนด 

1) จดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2) นาํครู

ไปดูงานวิทยาลัยฯที�มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วให้

นาํมาปรับใช้กบัวิทยาลยัฯ 3) เชิญผูมี้ประสบการณ์มาให้ความรู้

กบันกัเรียนในแต่ละรายวิชาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
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ตารางที� 41 การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

ลาํดบัที� สภาพปัญหา ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา 

1 แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหน้าของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะๆ  1) แจง้ผลการเรียนทางไปรษณีย ์2) แจง้ผลการเรียนทางเวบ็ไซต ์3) ศึกษาดูงานวิทยาลยัฯที�มีระบบการแจง้ผลการเรียนที�มี

ประสิทธิภาพ 

2 เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลยัฯ เช่น การแข่งกีฬาประจาํปี งาน

แจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 

1) กาํหนดให้มีการประชุมผูป้กครองอยา่งน้อย 1 ครั� ง/ปี 2) จดัตั�งชมรมศิษยเ์ก่า 3) จดักิจกรรมมอบใบประกาศสาํหรับนกัเรียนที�จบ

การศึกษาพร้อมทั�งเชิญผูป้กครองเขา้ร่วมเพื�อเป็นเกียรติ 4) จดักิจกรรมเยี�ยมบา้นนกัเรียนเพื�อถือโอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบั

ผูป้กครอง 5) สร้างเครือข่ายผูป้กครองโดยอาศยัผูน้าํชุมชนเป็นตวักลาง 6) จดักิจกรรม “Open house” โดยเชิญผูน้าํชุมชนและ

ผูป้กครองเขา้มาดูการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 
 

ตารางที� 42 การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

ลําดับที� สภาพปัญหา ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา 

1 จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 1) จดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์เพิ�มเติม 2) ปรับตารางเรียนของนกัเรียนใหม่ให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนเครื�องที�มีอยู ่3) ขอการสนบัสนุนเครื�อง

คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน และสถานประกอบการที�วิทยาลยัฯจดัการศึกษาร่วม 

2 ขาดพื�นที�จดัแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน 1) หาพื�นที�แสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน โดยกาํหนดเป็นจุดเดียวโดยไม่ตอ้งแยกตามห้องเรียนแต่ละห้อง 2) นาํ

ผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

 
 

ตารางที� 43 การวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน (เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปนอ้ย) 

ลําดับที� สภาพปัญหา ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา 

1 ขาดและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ความปลอดภยั  1) จดัซื�ออุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั และอุปกรณ์ความปลอดภยั 2) จดัอบรมดา้นความปรอดภยัโดยขอความ

อนุเคราะห์จากหน่วยบรรเทาสาธารณะภยั ของเทศบาล 

2 ขาดสนามกีฬาประเภทอื�นนอกเหนือจากฟตุบอล / สนามในร่มสาํหรับทาํกิจกรรม  1) ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

3 ขาดเสาธง (ปัจจุบนัใชร่้วมกบัอาคารเรียน)        1) ก่อสร้างเสาธง ใหม่ 

4 โรงจอดรถครูในร่มไม่เพียงพอ    1) ก่อสร้างโรงจอดรถครูในร่มไม่เพิ�มเติม 
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สภาพที�คาดหวัง

“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยั
เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญทั�ง 5 ดา้น คือ 1) 
ดา้นคุณลกัษณะของครู 2) ดา้นการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 3) ดา้น
ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากร
การศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 4) 
ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายใน
ชั�นเรียน 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพภายนอกชั�นเรียน ไดรั้บการ
พฒันาไปในทางที�ดีขึ�นหรือไดรั้บการ
แกไ้ขปัญหาจนไม่มีปัญหา แลว้ส่งผล
ให้วทิยาลยัฯมีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา 
ในแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ 600 คน และใน
อนาคตให้มีจาํนวนอยูเ่กณฑที์�ขอ
อนุญาตไวค้ือจาํนวน 1,000 คน” 

 

 

 

 

 
   ภาพที� 89 ประชุมการวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาแต่ละดา้น (23 มกราคม 2556) 

 

สภาพที�คาดหวงัจากการแก้ปัญหา 

หลังจากที�ผู ้วิจัยและผู ้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที�ต้องการพัฒนาหรือต้องการ

เปลี�ยนแปลงเพื�อระบุ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที� เคยเป็นมาในอดีต” และ “สภาพปัญหาที�สําคัญเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั” เสร็จสิ�นลง ก็ไดน้าํเอาขอ้มูลดงักล่าวมาร่วมกนักาํหนด “สภาพที�คาดหวงั

จากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกันว่าสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญคือ“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญทั�ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณลกัษณะของครู 2) 

ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 3) ดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 4) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน ไดรั้บการ

พฒันาไปในทางที�ดีขึ�นหรือได้รับการแก้ไขปัญหาจนไม่มีปัญหา แลว้ส่งผลให้วิทยาลยัฯมีจาํนวนนักเรียน 

นกัศึกษา ในแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ 600 คน และในอนาคตใหมี้จาํนวนอยูเ่กณฑที์�ขออนุญาตไวคื้อจาํนวน 1,000 คน” 

ซึ�งสรุปไดด้งัภาพที� 90 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                         
                                          

 

 

 

    

 

 
     ภาพที� 90 สภาพที�คาดหวงัจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 

ปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษ์

ภิญโญ

ดา้นคุณลกัษณะ
ของครู 

ดา้นความสัมพนัธ์ 
(ครูและบุคลากร

การศึกษา, 
ผูป้กครอง และ

ชุมชน) 

ดา้น
สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกชั�น
เรียน 

ดา้น
สภาพแวดลอ้ม

ในชั�นเรียน 

ดา้นการจดั
กระบวนการ
เรียนการสอน
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การประเมนิเลอืกทางเลอืกเพื�อปฏิบัตกิารแก้ปัญหา 

 หลงัจากที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายในการแกปั้ญหาเสร็จสิ�นลง

แลว้ ได้มีการร่วมกนัประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแก้ปัญหา โดยนําเอาขอ้สรุปที�ได้จากตาราง

วเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญทั�ง  

� ดา้น มาร่วมกนัเพื�อพิจารณาเพื�อทาํการประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อที�จะนาํไปใช ้โดยจดัการประชุมขึ�นใน

วนัที� 24 มกราคม 2556 ในวนันั�นผูร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัอธิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ บรรยากาศเต็มไปดว้ย

ความร่วมมือ ทุกคนมีโอกาสไดพ้ดูและแสดงความเห็น โดยใชร้ะยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั�วโมง ทั�งนี�

ในวนันั�นผูว้ิจยัไดแ้ต่เป็นผูรั้บฟังอยา่งเดียว พยายามพูดนอ้ยที�สุดเพื�อให้เกิดพลงัความร่วมมือให้มากที�สุด และ

ในวนันั� นทําให้ผูว้ิจัยได้เรียนรู้ว่า “ในที�ประชุมผูว้ิจัยต้องพูดให้น้อยที�สุด เพื�อให้ผูร่้วมวิจัยพูดมากที�สุด 

นอกจากนั�นตอ้งทาํหนา้ที�คอยกระตุน้ใหผู้ร่้วมวจิยับางคนที�มีส่วนร่วมนอ้ยไดแ้สดงทศันะให้บ่อยๆไม่เช่นนั�นก็

จะมีแต่หนา้เดิมๆที�พดูตลอดในการประชุมทุกครั� ง และที�สาํคญัตอ้งพยายามลดช่องวา่งระหวา่งหัวหนา้งานและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะบางทีเกรงใจหัวหน้างานจนไม่กลา้ออกความเห็น” จากการประชุมผูร่้วมวิจยัตกผลึก

ความคิดปรากฏผลดงัตารางที� 44-48 
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ตารางที� 44 การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหา ดา้นคุณลกัษณะของครู 

ลาํดบัที สภาพปัญหาและทางเลอืกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1 สมรรถนะหลกั  

1) จดัอบรมครูเพื�อให้ความรู้ 2) พาครูศึกษาดูงานสถานที�ที�มีการพฒันา

ศกัยภาพครูอยา่งเป็นระบบ 2) ทบทวนฝึกปฏิบติัโดยนาํหลกัทฤษฎีมา

ประยกุตใ์ช ้3) ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 4) สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ 5) 

จดัซื�อโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใช้ในองคก์รเพื�อให้บุคลากรไดมี้การ

พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

1. จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาทดลองใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 

2. จดัการจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี�   

2.1 การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน   

2.2 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา)  

2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. จดักิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน 

 2 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา  

1) จดัอบรมครูเพื�อให้ความรู้ 2) สร้างรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบั

การสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรมให้เป็นระบบ

มากขึ�น 3) เริ�มให้ครูลงมือสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ รวมถึงการ

พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษา โดยยดึเกณฑก์าร

ประเมินภายนอกรอบที� 3 ของ สมศ. 4) จดัการอบรมให้ความรู้เพิ�มเติม

เรื�อง “มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา)” เพื�อให้เกิดความรู้ความ

เขา้ใจ 

3 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ  

1) จดัอบรมหลกัสูตรสมรรถนะเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ขอเขา้ไปศึกษา

ดูงานในวิทยาลยัฯที�เป็นตน้แบบในดา้นงานสาขาวิชาพาณิชยการ 3) จดั

โครงการ “Open house” เพื�อเชิญชุมชนและสถานประกอบการเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   
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ตารางที� 45 การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 

ลาํดบัที สภาพปัญหาและทางเลอืกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1 ระดบัคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ในการฝึกทักษะวชิาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริง  

1) เพิ�มสื�อการสอนที�หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบติัการประกอบคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการบญัชี 2) ศึกษาดูงาน 3) จดัอบรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก 4) มีการจดันิเทศ

การสอน 5) จดัการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา  

1. จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 1) การ

จดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 2) หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 3) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษา

อยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง 

2. จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์

อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิดา้นวิชาชีพต่อ

ผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

การบญัชี) 

3. จดัการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญ์ชาวบา้นให้

ความรู้แก่คณะครูและนกัเรียนให้อยูใ่นเกณฑที์� สอศ. 

กาํหนด 

2 จํานวนสถานประกอบการที�มีการจัดการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวภิาคแีละระบบปกติ  

1) จดัอบรมและการศึกษาดูงานให้กบัครูเพื�อเสริมความรู้โดยการเชิญวิทยากรจากวิทยาลยัฯที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ

ปกติ 2) เชิญสถานประกอบการมาร่วมปรึกษาและทาํความเขา้ใจร่วมกนัเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 3) ศึกษาดูงานและหาความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการ

เทียบโอนประสบการณ์ 

3 อตัราส่วนของผู้สอนประจําที�มีคุณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา  

1) เพิ�มครูประจาํโดยเฉพาะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามตามอตัราส่วน 1:25 

4 จํานวนคน-ชั�วโมง ของผู้เชี�ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรียน  

1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 

5 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

1) จดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2) นาํครูไปดูงานวิทยาลยัฯที�มีการใช้หลกัสูตรฐานสมรรถนะแล้วให้นาํมาปรับใช้กบัวิทยาลยัฯ 3) เชิญผูมี้

ประสบการณ์มาให้ความรู้กบันกัเรียนในแต่ละรายวิชาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
 

ตารางที� 46 การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

ลําดับที สภาพปัญหาและทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1 แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะๆ  

1) แจง้ผลการเรียนทางไปรษณีย ์2) แจง้ผลการเรียนทางเวบ็ไซต ์3) ศึกษาดูงานวิทยาลยัฯที�มีระบบการแจง้ผลการเรียนที�มีประสิทธิภาพ 

1. ดาํเนินงานการพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

วิทยาลยัฯ 

2 เชิญผู้ปกครองและชุมชนร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งกฬีาประจําปี งานแจกประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษย์เก่าเป็นต้น 

1) กาํหนดให้มีการประชุมผูป้กครองอยา่งน้อย 1 ครั� ง/ปี 2) จดัตั�งชมรมศิษยเ์ก่า 3) จดักิจกรรมมอบใบประกาศสาํหรับนกัเรียนที�จบการศึกษา

พร้อมทั�งเชิญผูป้กครองเขา้ร่วมเพื�อเป็นเกียรติ 4) จดักิจกรรมเยี�ยมบา้นนกัเรียนเพื�อถือโอกาสสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง 5) สร้างเครือข่าย

ผูป้กครองโดยอาศยัผูน้าํชุมชนเป็นตวักลาง 6) จดักิจกรรม “Open house” โดยเชิญผูน้าํชุมชนและผูป้กครองเขา้มาดูการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 

2. จดัให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษา ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 

3. จดัให้มีกิจกรรมที�เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบั

ชุมชน โดยผา่นทางผูน้าํชุมชน 
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ตารางที� 47 การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

ลาํดบัที สภาพปัญหา และทางเลอืกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1 จํานวนเครื�องคอมพวิเตอร์ไม่เพยีงพอ 

1) จดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์เพิ�มเติม 2) ปรับตารางเรียนของนกัเรียนใหม่ให้สอดคลอ้งกบั

จาํนวนเครื� องที�มีอยู่ 3) ขอการสนับสนุนเครื� องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน และสถาน

ประกอบการที�วิทยาลยัฯจดัการศึกษาร่วม 

1. จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 

2 ขาดพื�นที�จัดแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนักเรียน 

1) หาพื�นที�แสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน โดยกาํหนดเป็นจุดเดียว

โดยไม่ต้องแยกตามห้องเรียนแต่ละห้อง 2) นาํผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของ

นกัเรียน เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

1. จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

 

ตารางที� 48 การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน 

ลาํดบัที สภาพปัญหา และทางเลอืกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1 ขาดและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั อุปกรณ์ความปลอดภยั  

1) จดัซื�ออุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั และอุปกรณ์ความปลอดภยั 2) จดัอบรมดา้นความปรอดภยัโดยขอความ

อนุเคราะห์จากหน่วยบรรเทาสาธารณะภยั ของเทศบาล 

1. จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

2 ขาดสนามกฬีาประเภทอื�นนอกเหนือจากฟุตบอล/สนามในร่มสําหรับทํากจิกรรม  

1) ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

1. ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิ

วลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 

3 ขาดเสาธง (ปัจจุบันใช้ร่วมกบัอาคารเรียน) 

1) ก่อสร้างเสาธง ใหม่ 

4 โรงจอดรถครูในร่มไม่เพยีงพอ 

1) ก่อสร้างโรงจอดรถครูในร่มไม่เพิ�มเติม 
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ทั� งนี�  ผลจากการจัดกิจกรรมวิเคราะห์สภาพของงานที�ต้องการพฒันาหรือเปลี�ยนแปลงเพื�อระบุ 

“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที� เคยเป็นมาในอดีต” “สภาพปัญหาที�สําคญัเกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ปัจจุบนั” “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกหลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” และ “การประเมินและ

เลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั�น ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัดงันี�   

1.   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่การสาํหรับ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมาใน

อดีต” ของวิทยาลยัฯเทคโนโลยีเอกชน บุคคลที�สามารถให้ขอ้มูลไดดี้ที�สุด คือ ผูก่้อตั�ง เพราะเป็นบุคคลที�ทราบ

ที�มาที�ไปอยา่งละเอียด เพราะหากสมัภาษณ์จากผูรั้บใบอนุญาตหรือผูอ้าํนวยการ ทั�งสองตาํแหน่งอาจมีการวา่จา้ง

มาทาํงาน ทาํใหมี้ขอ้มูลประวติั ความเป็นมาไม่ละเอียด 

2.   ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่การสาํหรับ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ในปัจจุบนั” ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน บุคคลที�สามารถใหข้อ้มูลไดดี้ที�สุดตอ้งเป็นบุคลากรที�มีอายุ

งานพอสมควร มีความพร้อมทั�งคุณวฒิุและวยัวฒิุ มีประสบการณ์ทั�งในระดบัปฏิบติัการ และบริหาร เนื�องจากจะ

ทาํใหม้องปัญหาไดช้ดัเจน ตรงประเด็น และคลาดเคลื�อนนอ้ย 

3.   ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่การสาํหรับ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ตอ้งเกิด

จากความเห็นร่วมที�เกิดจากทั� งตวัผูว้ิจัยเองและผูร่้วมวิจัยทุกคน และหากเป็นไปไดส้ภาพที�คาดหวงัจากการ

แกปั้ญหานั�นมีผลพลอยไดที้�ตกกบัผูร่้วมวจิยัทุกคนแลว้ จะยิ�งทาํใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความกระตือรือร้น และกระหาย

ที�อยากจะทาํ 

4.   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่าการสําหรับ “ทางเลือกหลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” 

และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั�น การมานั�งประชุมในหอ้งประชุมอยา่งเดียวแลว้

ร่วมกนัคิดให้ได้ขอ้สรุปนั�นเป็นการยากเนื�องจากถูกจาํกดัทั�งเรื� องของเวลา และแหล่งขอ้มูลให้ทาํการสืบคน้ 

ดงันั�นทางออกที�ดีคือการให้ผูร่้วมวิจยัทุกๆคน กลบัไปคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองก่อน จากนั�นจึงนาํขอ้มูลมา

อภิปรายร่วมกนัในที�ประชุม และร่วมกนัลงคะแนนเสียงคดัเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาที�ดีที�สุด ซึ� งอาจมีมากกวา่ 1 

ขอ้ก็เป็นไปได ้  

 

 �) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ไดด้าํเนินการช่วงเวลาระหวา่งวนัที� 25, 26, 28-31 มกราคม 

2556  ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื�อเป็นแนวทางในการ

พฒันา ขั�นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเริ�มตน้จากการจดัการประชุมชี�แจง แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้

ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดแ้สดงความเห็นเกี�ยวกบัโครงการที�ตอ้งการทาํโดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผลการประเมิน

และเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาโดยจดัขึ�นในวนัที� 25 มกราคม 2556 ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร โดย

ในวนันั�นเริ�มตน้ดว้ยการทบทวนผลการประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาในแต่ละปัญหานาํมา

เสนออีกครั� ง หลงัจากนั�นไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัไดเ้สนอชื�อโครงการและชื�อกิจกรรมต่างๆที�สอดคลอ้งกบั

ทางเลือกที�จะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา ซึ� งในวนันั�นมีการอธิปราย และมีความเห็นที�หลากหลายจึงไม่สามารถ

สรุปได ้จึงไดน้ดัประชุมอีกครั� งหนึ�งคือในวนัที� 26 มกราคม 2556  ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยจดัเป็นการ

ประชุมแบบเชิงปฏิบัติการ คือใช้เทคนิคร่วมกันระดมสมองช่วยกันคิด ร่วมกันคน้ควา้หาขอ้มูล เพื�อร่วมกัน

กาํหนดชื�อโครงการ ชื�อกิจกรรม เริ�มตน้เวลา 10.00 น. สิ�นสุดเวลา 15.00 น. ซึ� งไดข้อ้สรุปเกี�ยวกบัชื�อโครงการ
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และกิจกรรม ทั�งนี� ก่อนที�จะลงมือเขียนโครงการผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเห็นร่วมกนัวา่เพื�อให้การเขียนโครงการมี

ความถูกตอ้งและมีคุณภาพควรไดรั้บการอบรมเกี�ยวกบัการเขียนโครงการก่อน ดงันั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงได้

ร่วมกนัจดัการการอบรมเกี�ยวกบัการเขียนตวัโครงการโดยเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้โดยจดัขึ�นในวนัที� 28 มกราคม 

2556 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 92 การประชุมการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (วนัที� 26 มกราคม 2556) 

 

การอบรมให้ความรู้ในวนัที� 28 มกราคม 2556 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้ชิญนายศิริกุล นามศิริ มาเป็น

วิทยากรให้ความรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการ โดยกิจกรรมในวนันั�นเริ�มตน้ดว้ยตวัแทนผูร่้วมวิจยั คือ นายอาํพล 

เดชชัย ได้นําเรียนสรุปผลการดําเนินการที�ผ่านมาเกี�ยวกับ “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที� เคยเป็นมาในอดีต” 

“สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนัและสภาพปัญหาที�สาํคญั” “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือก

หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบัติการแกปั้ญหา” พร้อมทั�งมอบ

เอกสารสรุปให้วิทยากรไดดู้ประกอบดว้ย นายอาํพล เดชชยั ไดน้าํเรียนรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

โดยสงัเขปที�ไดร่้วมกนัคิดร่วมกบัผูร่้วมวจิยัทุกคน โดยก่อนนาํเสนอไดน้าํเอกสารเกี�ยวกบัตวัโครงการให้วิทยากร

ไดดู้ประกอบการนาํเสนอดว้ย ในวนันั�นผูร่้วมวิจยัต่างไดรั้บความรู้ที�เป็นประโยชน์มากมายเกี�ยวกบัการเขียน

โครงการ และมีสิ�งหนึ�งที�ผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาความรู้ที�ไดรั้บฟังไปปรับใชท้นัทีคือการปรับเปลี�ยนชื�อโครงการใหม่

ใหมี้ความน่าสนใจมากขึ�น และการแยกโครงการจากเดิมที�ทางผูร่้วมวจิยัคิดมาก่อนหนา้นี� จาํนวน 3 โครงการเป็น 

4 โครงการเพื�อไม่ให้เกิดความสับสน และร่วมกนักาํหนดกิจกรรมในแต่ละโครงการประมาณ 3-4 กิจกรรม เพื�อ

ไม่ให้เกิดปัญหาในเรื�องของขอ้จาํกดัเรื�องเวลาในการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั�นท่านวิทยากรยงัไดแ้นะนํา

เกี�ยวกบัเรื�อง “แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan ;IDP)” โดยท่านกล่าววา่งานวิจยัของ

คุณรัฐสภา จะถือเป็นงานแรกของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�มีการนาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล

มาใชใ้นการวดัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัผูร่้วมวิจยัทุกคน ตวัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลถือวา่เป็นเรื�องที�

สาํคญั เนื�องจากถือเป็นกระบวนการที�ผูป้ฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชากาํหนดความจาํเป็นในการพฒันา และ

ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน เพื�อความสาํเร็จของงาน และองคก์าร เป็นแผนที�ระบุเป้าหมาย และวิธีการในการพฒันา

ตนเองที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์ร และเป็นแผนที�ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคคล ใหมี้สมรรถนะ

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในตาํแหน่ง ตามแนวทางความกา้วหนา้ในสายงาน นอกจากนั�น IDP ยงัเป็นกรอบ

หรือแนวทางที�จะช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน 

หลงัจากนั�นท่านวทิยากรไดน้าํเอกสารเกี�ยวกบัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงานอื�นมายกตวัอยา่งให้ดู

และไดม้อบใหไ้วก้บัผูร่้วมวจิยัทุกคนเพื�อนาํไปศึกษาเพิ�มเติม นอกจากนั�นผูว้จิยัยงัไดน้าํเอาขอ้แนะนาํจากอาจารย์
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ที�ปรึกษาหลกัที�เคยไดแ้นะนาํกบัผูว้จิยัตั�งแตข่ั�นตอนการเตรียมการมานาํเสนอใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บฟังเพื�อเป็น

กรอบและแนวทางในการร่วมกนัเขียนโครงการใหมี้ประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น ดงันี�  

 

“ในตวัโครงการแต่ละโครงการก็จะมีสภาพที�คาดหวงั (หรือวตัถุประสงค)์ ของแต่ละโครงการวา่แต่ละ

โครงการนั�นคาดหวงัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้ง? การที�จะสร้างเครื�องมือเพื�อวดัการเปลี�ยนแปลง

ในหลงัจากขั�นตอน acting แลว้ ก็สร้างจากความคาดหวงัใน 2 ระดบั คือ 1) ภาพกวา้ง เช่น การเปลี�ยน

ทางโครงสร้าง คน เทคโนโลยหีรืองาน เป็นตน้ 2) วตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการ ใช่หรือไม่ ? ความ

คาดหวงั 2 ระดบัดงักล่าว เป็นความคาดหวงัของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจัย ซึ� งในการสร้างเครื�องมือนั�น ก็

สร้างเพื�อวดัผลการเปลี�ยนแปลงตามความคาดหวงันั�นร่วมกันระหว่างผูร่้วมวิจัยและผูว้ิจัย ซึ� งหาก

พิจารณาร่วมกนัลงตวัว่าใช่สิ�งที�ตอ้งการดูการเปลี�ยนแปลงจากการ acting จริงๆ แลว้ ก็ถือว่าสิ�นสุด 

สามารถเอาไปใชไ้ด ้ไม่จาํเป็นให้ผูเ้ชี�ยวชาญไปตรวจอะไรอีก ตดัขั�นตอนนี� ออกไปเลย เหตุผลเพราะ

หากผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ เกิดแกไ้ขไปเป็นอยา่งอื�น ก็จะไม่ตรงกบัเจตนาของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั ก็จะ

กลายเป็นไม่ใช่ PAR แต่จะกลายเป็นงานวจิยัที�ถูกกาํหนดมาตรฐานหรือความคาดหวงัจากผูเ้ชี�ยวชาญที�

ตรวจสอบเครื�องมือไป และส่วนที�มี ID plan นั�นก็เช่นกนั หากทุกคนมี ID plan แสดงวา่ทุกคนจะมี

เครื�องมือของตนเอง เพื�อวดัสภาพการเปลี�ยนแปลงตามความคาดหวงัใน ID plan ของแต่ละคนดว้ย หาก

เครื�องมือนี�ตรงกบัที�เขาคาดหวงัก็โอเคแลว้ ไม่ตอ้งใหใ้ครตรวจแกไ้ขใหอี้ก ส่วนเรื�อง “การเรียนรู้” และ 

“ความรู้ใหม่” นั�น คงไม่มีเครื�องมือเพื�อวดัดูการเปลี�ยนในสิ�งที�คาดหวงั แต่จะมีแบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบนัทึก เพื�อสอบถามหรือบนัทึกถึง “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” 

ที�แต่ละคนมี (รวมทั�งคนที�เกี�ยวขอ้งที�เราจะกาํหนดดว้ย) จากนั�นผูว้ิจยัก็เอาของแต่ละคนมาสังเคราะห์ 

เพื�อกาํหนดเป็นการเรียนรู้โดยภาพรวม และความรู้ใหม่โดยภาพรวม ซึ� งส่วนนี� ก็เป็นเครื�องมืออย่าง

กวา้งๆ ไม่จาํเป็นใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบอะไร” 
 

                      (วโิรจน์ สารรัตนะ, 14 ธนัวาคม 2555) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 93 การอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการเขียนโครงการและแผนพฒันารายบุคคล  

                                     โดย นายศิริกลุ นามศิริ เป็นวทิยากร (วนัที� 26 มกราคม 2556) 

 

หลงัจากที�ไดรั้บการอบรมให้ความรู้จากท่านวิทยากร ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัการประชุมเชิง

ปฏิบติัการขึ�นในระหวา่งวนัที� 29-30 มกราคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเอาโครงการและกิจกรรมต่างๆที�ได้

ร่วมกนัคิดมาเบื�องตน้ระดบัหนึ�งแลว้มาทาํการระดมสมอง ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และปรับแกใ้ห้ตรงตามสภาพที�
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คาดหวงัที�ไดอี้กครั� ง รวมถึงการทบทวนปรับแกต้ามคาํแนะนาํของวิทยากร และคาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา

หลกัของผูว้จิยั (วโิรจน์ สารรัตนะ) โดยการประชุมทั�งสองวนัเป็นไปดว้ยบรรยากาศความร่วมมือ เป็นการใชเ้วลา

ช่วงเยน็หลงัหมดการเรียนการสอนคือระหวา่งช่วงเวลา 15.00-19.00 น. และจากการดาํเนินการในครั� งนี�  ผูว้ิจยั

พบว่าผูร่้วมวิจัยโดยส่วนมากมีปัญหาในเรื� องของการเขียนหลกัการและเหตุผล ดังนั�นผูว้ิจัยจึงให้คาํแนะนํา

เกี�ยวกบัการเขียน ซึ� งแต่ละกลุ่มก็ไดป้รับแกใ้หม่ 3-4 รอบ หลงัจากการประชุมเชิงปฏิบติัการทั�งสองวนัทาํให้ได้

แผนงานโครงการที�เสร็จสมบูรณ์ และไดร่้วมกนันดันาํเสนออีกครั� งในวนัที� 31 มกราคม 2556 ทั�งนี� จากกิจกรรม

ดงักล่าวมีเสียงสะทอ้นออกมาเหตุการณ์หนึ�งที�ทาํให้ผูว้ิจยัรู้สึกดีใจ และประทบัใจ และยิ�มได ้คือมีผูร่้วมวิจยัคน

หนึ�งไดเ้ดินเขา้มาคุยกบัผูว้จิยัหลงัการทาํกิจกรรมหนา้เสาธงแลว้เสร็จ  

 

“ผมวา่ผมไดค้วามรู้เกี�ยวกบัการเขียนหลกัการและเหตุผลมากขึ�นกวา่แต่ก่อนมากเลย สมยัก่อนผมไม่ได้

อา้งอิงกบัมาตรฐาน หรือพระราชบญัญติัต่างๆเลย ตอ้งขอบคุณท่านผูจ้ดัการมากที�ไดใ้ห้ความรู้ ท่าน

ผูจ้ดัการอยา่เพิ�งเบื�อผมนะครับที�เขา้มาถามบ่อย” 

                 (คมกริช แสนวงษ,์ 31 มกราคม 2556) 

 

“ผมไม่เบื�อหรอกครับ ตอนผมเขียนหลกัการและเหตุผลในวิทยานิพนธ์ของผม ผมถูกปรับแกต้ั�งหลาย

ครั� ง แต่ทุกๆครั� งผมไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆมาทุกครั� ง” 

                            (ผูว้จิยั, 31 มกราคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 94 การประชุมจดัทาํแผนปฏิบติังาน (วนัที� 29-30 มกราคม 2556) 

 

หลังจากที�ผูร่้วมวิจัยได้ร่วมกันจัดทําแผนงานโครงการเสร็จสิ�น ได้จัดการประชุมขึ� นในวนัที�  31 

มกราคม 2556 ณ ห้องฝ่าบริหารทรัพยากร โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนําแผนปฏิบติัการที�ผูร่้วมวิจยัทุกๆคนได้

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ มานาํเสนอในที�ประชุมเป็นครั� งสุดทา้ยก่อนที�จะนาํลงสู่การปฏิบติัจริง โดยในวนันั�นเริ�มตน้

ดว้ยตวัแทนทีมแกนนาํของแต่ละโครงการไดอ้อกมานาํเสนอแผนงานโครงการของตนให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนโดย
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นาํเสนอผ่านเครื�องวิชวัไลเซอร์พร้อมกบัแจกเอกสารโครงการให้ผูร่้วมวิจยัทุกคน เริ�มจากโครงการแรกจนถึง

โครงการสุดทา้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัไดช่้วยตรวจครั� งสุดทา้ย ดงัในภาพที� 95 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 95 การประชุมสรุปแผนปฏิบติังานก่อนนาํสู่การปฏิบติัจริง (วนัที� 31 มกราคม 2556) 

 

เมื�อนาํเสนอเสร็จสิ�นลง หลงัจากนั�นผูร่้วมวิจยัทุกคนไดมี้การระดมความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ

ร่วมกนัเกี�ยวกบังานโครงการทั�ง 4 โครงการ จนไดม้าซึ�งโครงการที�พร้อมที�จะนาํสู่การปฏิบติั มีรายละเอียดดงันี�  

 

โครงการที� � 

Teacher development toward change  
1. หลกัการและเหตุผล 

 “ครูคือผูส้ร้างอนาคตของชาติ” เป็นคาํกล่าวที�ยอมรับโดยทั�วไปของประชาคมโลก เพราะการศึกษานั�น

เป็นเครื�องมือสาํคญัของการพฒันาคนใหมี้ความรู้และปัญญา โดยมีครูเป็นผูใ้ชเ้ครื�องมือหรือเป็นกลไกหลกัในการ

จัดการศึกษาเป็นผูจ้ ัดการกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จดัการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบญัชีและ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปัจจุบนัมีครู จาํนวน 18 คน ทาํหน้าที�จดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคญัเพื�อให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขเพื�อให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ. 2545 จากผลการประเมินระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเมื�อปี พ.ศ. 2552 ไดใ้ห้คาํแนะนาํวา่ควรส่งเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการอบรมสัมมนา เพื�อนาํความรู้สมยัใหม่มาพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิ�งขึ�นไป 

และจากการศึกษาสภาพปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะของครู ตวัชี�วดัพบว่า มีปัญหาเรียงจาก

มากไปหาน้อย 1) ดา้นสมรรถนะหลกั ปัญหาที�พบ คือการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและการพฒันาตวัเองอย่าง

ต่อเนื�อง 2) ดา้นสมรรถนะสาขาวชิาพาณิชยกรรมปัญหาที�พบคือ การสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ การพฒันา

สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 3) ดา้นสมรรถนะความเชี�ยวชาญ 

ปัญหาที�พบคือการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาและการวิจยัทางการศึกษา ดงันั�นจากเหตุผลที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ วิทยาลยัฯเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญจึงจดัโครงการนี� ขึ�น โดยการส่งครูและบุคลากรเขา้รับการอบรมสัมมนาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 
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นาํไปศึกษาดูงาน ทศันศึกษาและเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในสถาบนัต่างๆเพื�อนาํความรู้ความสามารถไปพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลที�พึงปรารถนาของสงัคมของชาติต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื�อสร้างความตระหนกัถึงภาระหนา้ที�อนัสาํคญัยิ�งของครูในการสร้างและรับผิดชอบดูแลอบรม

เยาวชนของชาติใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาติ 

2. เพื�อพฒันาศกัยภาพของครูในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติที�ดีในการจดัการเรียน 

การสอน และการปฏิบติังาน 

3. เพื�อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอนเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

4. เพื�อพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 

5. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูป้กครองและชุมชน 

3. เป้าหมายของโครงการ 

1. คณะครูร้อยละ 80 สามารถใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ         

2. คณะครูร้อยละ 80 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในหัวขอ้ต่างๆ ดังต่อไปนี�  �) การพฒันา นวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน  �) การประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) �) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. คณะครูสามารถสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์หรือ สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน ไดอ้ยา่งนอ้ย

คนละ 1 ชิ�นงาน  

4. ขั�นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการดาํเนินงาน 

ดาํเนินการในช่วงระหวา่งเดือน กมุภาพนัธ์ - เมษายน ���6 โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ระยะเวลา 

� จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใช้จริง รวมถึงจดัอบรม

ให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 

1 ก.พ. 56 22 มี.ค. 56 

� การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน ในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  

1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 2) การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 

3 กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน 

1 ก.พ. 56 22 มี.ค. 56 

 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ  

1. นายอาํพล เดชชัย (แกนนาํ) 

2. นางนงนติย์  ทวลิา (แกนนาํ) 

3. นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์  

4. นายวศิณุภพ ไกรแจ่ม 

5. นางสุทิน สมสมยั 
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6. งบประมาณในการดาํเนินงาน 

 ใชง้บประมาณรวม 46,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

1 จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใช้จริงรวมถึงอบรม

ให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 

วชัรพงศ ์

 

31,000 

 

2 การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน  อาํพล, นงนิตย,์ สุทิน 10,000 

3 กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน 

วิศณุภพ 5,000 

 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวทิยาโดยเฉพาะคุณลกัษณะครู ในดา้นต่างๆ 

ที�เป็นปัญหา ดงันี�  1) ดา้นสมรรถนะหลกั อนัประกอบดว้ย การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร การแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง การสื�อสารทางภาษาและ

เทคโนโลย ี2) ดา้นสมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวิชา อนัประกอบดว้ย การสร้างนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม การพฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษา การ 

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 3) ดา้นสมรรถนะความเชี�ยวชาญ อนัประกอบดว้ย 

การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. เสริมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะครูภายในวทิยาลยัฯ 

8. วธีิการประเมนิผลโครงการ 

ใชแ้บบบนัทึกการสงัเกต  แบบสมัภาษณ์  และแบบประเมินโครงการ 

 

โครงการที� 2 

Teaching development toward change  
�. หลกัการและเหตุผล 

 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� �� (พ.ศ.����-����) ทางดา้นการจดัการศึกษา ไดมี้

คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที� �/���� ลงวนัที� �� มกราคม ���� โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนด

นโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้กาํหนด

นโยบายและกาํหนดยทุธ์ศาสตร์ การผลิตกาํลงัคนอาชีวศึกษา เพื�อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การ

จดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นการเตรียมคน พฒันาคน ใหเ้ป็นบุคคลที�มีคุณภาพในทางอาชีพมากขึ�น หลกัสูตรที�ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที� มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการฝึกทกัษะวิชาชีพเนน้การฝึกแบบมีการปฏิบติัจริง และจากการศึกษา

สภาพของปัญหาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา ���� 

พบว่า วิทยาลยัฯมีปัญหาในดา้นนี� ทุกเรื� อง ปัญหาที�พบเรียงจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพของหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
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โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพเป็นการฝึกปฏิบติัจริง และจาํนวนคน/ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูท้รงคุณวฒิุหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ดงันั�นดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทางวทิยาลยัฯจึงได้

จัดทําโครงการพฒันาครูและยกระดับกระบวนการเรียนการสอน เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ  

ประสบการณ์ตรง ตลอดจน คุณธรรม จริยธรรมใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน ซึ�งเรียกวา่ การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ� งเป็น

ความร่วมมือกบัของสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนในทุกๆดา้น 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื�อยกระดบัคุณภาพการจดักระบวนการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัสถานประกอบการ 

โดยเนน้ความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี และการฝึกงาน 

2. เพื�อแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวทิยาโดยเฉพาะดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 

ที�เป็นปัญหาของวทิยาลยัฯ 

3. เป้าหมายของโครงการ 

1. คณะครูร้อยละ 80 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  1) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 2) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 3) การจดัการ

เรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการ

นาํไปปฏิบติัจริง 

2. ขอ้มูลแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรของวทิยาลยัฯแลว้เสร็จ 

3. ผูเ้ชี�ยวชาญหรือปราชญช์าวบา้นไดม้าให้ความรู้แก่คณะครูและนกัเรียน นกัศึกษาของวิทยาลยัฯอยา่ง

นอ้ย 1 ครั� ง/ภาคเรียน 

4. ขั�นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการดาํเนินงาน 

 ดาํเนินการในช่วงระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2556 โดยรายละเอียด ดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ระยะเวลา 

1 จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 1) การจดัการศึกษา

ร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ

ปกติ 2) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 3) การจดัการเรียนรู้ระดบั

อาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง 

1 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 

2 จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อตัราส่วน

ของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี)  

1 ก.พ. 56 

 

22 ก.พ. 56 

3 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครู

และนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คน/ภาคเรียน 

1 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 

 

5.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวปราณี ภูเงนิช่อ (แกนนาํ) 

2. นางสาวไอรินทร์ อปุล ี(แกนนาํ) 
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3. นางสาวอจัฉรา ยศมงคล 

4. นางสาววลิาสิณีย ์มากนาคา  

6.  งบประมาณในการดาํเนินงาน 

 ใชง้บประมาณรวม 28,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ลําดับที� กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที�ใช้ 

1 การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 1) การจดัการ

ศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ 2) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 3) การจดัการเรียนรู้

ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย  

ปราณี 

 

10,000 

 

2 การจดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากร ไอรินทร์ 3,000 

3 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครู

และนกัเรียน นกัศึกษาให้อยูใ่นเกณฑท์ี� สอศ. กาํหนด 

อจัฉรา, วิลาสิณีย ์ 15,000 

 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

1. วทิยาลยัฯไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนครบทุกดา้น 

2. ผลสมัฤทธิ� ของนกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยัฯสูงขึ�นจากเดิม 

3. ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจ กบัการจดักระบวนการเรียนการสอน 

8.  ประเมนิผลโครงการ 

 ใชแ้บบบนัทึกการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 

 

โครงการที� � 

Stakeholder relationship development toward change  
1. หลกัการและเหตุผล   

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาจดัระดมทรัพยากร

ทั�งหลาย ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื�อส่งเสริมสนบัสนุน ในการจดักิจกรรม/โครงการให้บริการทาง

วชิาการต่อชุมชน/สงัคม ให้หลากหลายทุกสาขาวิชา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกประจาํปี 2552  ปรากฏ

วา่ ในมาตรฐานที� 5 การให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม ไดค้ะแนน 1.50 ซึ� งหมายถึง ตอ้งปรับปรุง ดงันั�น

จากการศึกษาสภาพของปัญหาแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน พบปัญหา

หลกัอยู ่3 ขอ้โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  1) การแจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของนกัศึกษาให้

ผูป้กครองทราบเป็นระยะๆ 2) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมของวทิยาลยัฯ เช่น การแข่งขนักีฬาประจาํปี 

การแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ และ 3) การให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ให้แก่

ชุมชน ดงันั�นทางวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญจึงไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ�นนี�  จึง

เห็นสมควรจดัใหมี้โครงการพฒันาและยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งครู ผูป้กครอง และชุมชนขึ�น 
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2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื�อสร้างระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั�งใชเ้ป็นช่องทางติดต่อสื�อสารระหวา่งผูป้กครองและ

ทางวทิยาลยัฯ 

2. เพื�อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของวทิยาลยัฯเพิ�มมาก

ขึ�น โดยเฉพาะกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  

3. เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งทางวทิยาลยัฯกบัชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯ  

3. เป้าหมายของโครงการ 

1. นกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองเกิดความพึงพอใจต่อระบบการแจง้ผลการเรียนผ่านทางเวบ็ไซต์

ของวทิยาลยัฯ 

2. นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของวทิยาลยัฯเกินร้อยละ �� 

3. มีการปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึ�นระหวา่งทางวทิยาลยัฯและชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯโดยเฉพาะกบัผูน้าํ

ชุมชน (ชุมชนศรีฐาน 2) 

4. ขั�นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการดาํเนินงาน 

ดาํเนินการในช่วงระหวา่งเดือน กมุภาพนัธ์ - มีนาคม ���� โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 1 ก.พ. 56 22 มี.ค. 56 

2 จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

นกัเรียน นกัศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 

1 ก.พ. 56 

 

22 มี.ค. 56 

3 เสริมสร้างความสมัพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดย

ผา่นทางผูน้าํชุมชน 

1 ก.พ. 56 

 

22 มี.ค. 56 

 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นายวุฒิศักดิ� ศรีทบั (แกนนาํ) 

2. นางสาวชุตกิาญจน์ เอกวงศ์ษา (แกนนาํ) 

3. นายวรีะยทุธ โคระดา 

4. นายคมกริช แสนวงษ ์ 

6. งบประมาณในการดาํเนินงาน 

ใชง้บประมาณรวม 70,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

1 พัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์

วีระยทุธ 10,��� บาท 

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

นกัเรียน นกัศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 

คมกริช 4�,��� บาท 

3 เสริมสร้างความสมัพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน 

โดยผา่นทางผูน้าํชุมชน 

ชุติกาญจน์ 20,000 บาท 
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7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

�.   ไดร้ะบบแจง้ผลการเรียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯและสร้างความสะดวกสบายในการ

ตรวจสอบผลการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครอง 

�.   นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  

�.   เกิดความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งวทิยาลยัฯและชุมชน 

8. วธีิการประเมนิโครงการ 

ใชแ้บบบนัทึกการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบวดัความพึงพอใจ และแบบประเมินโครงการ 

 

โครงการที� 4 

 Physical environment development toward change  
1. หลกัการและเหตุผล 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินผลสภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนดมาตรฐานตวั

บ่งชี�และเกณฑก์ารพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ดา้นอาชีวศึกษาไวใ้นตวับ่งชี�

ที� 17 การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นให้สถานศึกษาพึงพฒันาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วย

บรรยากาศของการเรียนรู้พร้อมดว้ยโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยั เอื�อ

ต่อการเรียนรู้ ทั� งทางด้านวิชาการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม เน้นกิจกรรมการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม ปรับแต่งภูมิทศัน์ให้สวยงาม และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม หรือพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน อาคาร

สถานที� หอ้งปฏิบติัการ และการจดัหาเครื�องมืออุปกรณ์การศึกษาที�เหมาะสม รวมทั�งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื�อสนับสนุนการเรียนรู้ จากการศึกษาสภาพปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ด้านกายภาพทั�งสภาพแวดลอ้ม

ภายในชั�นเรียนและสภาพแวดลอ้มภายนอกชั�นเรียน โดยมีปัญหาดงัต่อไปนี�  1) จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบติัการไม่เพียงพอ 2) ขาดพื�นที�แสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนกัเรียน 3) ขาดอุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยัและอุปกรณ์ความปลอดภยัเบื�องตน้อื�นๆ 4) ขาดสนามกีฬาประเภทอื�นนอกเหนือจากฟุตบอล / 

สนามในร่มสาํหรับทาํกิจกรรม 5) ขาดเสาธงชาติแบบถาวร 6) โรงจอดรถครูในร่มไม่เพียงพอ ดงันั�นวิทยาลยัฯ

เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์

วิทยาลัยฯเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญเพื�อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม อาคารสถานที�และ

ห้องปฏิบัติการเครื�องมือ อุปกรณ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมยัที�เหมาะสมแก่การเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและตอบสนองต่อมาตรฐานตวับ่งชี�ดงักล่าวขา้งตน้ 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื�อพฒันาอาคารสถานที�ของวทิยาลยัฯใหส้ะอาด ปลอดภยัมีสภาพแวดลอ้มภูมิทศันที์�สวยงาม  

2. เพื�อจดัให้มีพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียนและห้องปฏิบติัการมี 

เครื� องมือ อุปกรณ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมยัที� เหมาะสมแก่การเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา 

3. เพื�อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและมีมาตรฐาน 

4. เพื�อใหว้ทิยาลยัฯสามารถใหบ้ริการในดา้นอาคารสถานที�แก่ชุมชนโดยรอบได ้
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3. เป้าหมายของโครงการ 

1. มีพื�นที�สําหรับจดัแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ์ ของนักเรียน ทั�งพื�นที�จริง และพื�นที�

เสมือนจริง (อินเตอร์เน็ต) 

2. งานก่อสร้างแลว้เสร็จมากกวา่หรือเท่ากบั 3 ใน 4 งานดงันี�  1) งานสนามฟุตบอลหญา้เทียมคิดเป็น

ร้อยละ 2) งานอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 3) ปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ 4) ปรับปรุงเสาธงชาติ 

3. มีเครื� องถ่ายเอกสารใช้งานอย่างน้อยจํานวน � เครื� อง และมีแผนเกี�ยวกับการจัดซื� อเครื� อง

คอมพิวเตอร์เพิ�มเติมเพื�อใหเ้พียงพอกบัการเรียนการสอน 

4. คณะครูมีความรู้ ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัดา้นความปรอดภยัในสถานศึกษา และมีถงัดบัเพลิงติดตั�งที�

อาคารเรียน 5 ชั�น (� ถงั/ชั�น) รวมทั�งอุปกรณ์ความปลอดภยัอื�นๆที�จาํเป็นเร่งด่วน ภายในวทิยาลยัฯ 

4. ขั�นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการดาํเนินงาน 

ดาํเนินการในช่วงระหวา่งเดือน กมุภาพนัธ์ - เมษายน ���6 โดยรายละเอียด ดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ระยะเวลา 

1 จัดหาพื�นที�แสดงผลงานและนวัตกรรมและสิ� งประดิษฐ์ของ

นกัเรียน นกัศึกษาและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

1 ก.พ. 56 

 

22 ม.ีค. 56 

2 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์

วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 

1 พ.ย. 54 

 

30 ก.ย. 56 

3 จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 1 ก.พ. 56 

 

22 มี.ค. 56 

4 จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน 

1 ก.พ. 56 

 

22 ม.ีค. 56 

 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ  

1. นางสารภี  เผ่าพงษ์สวรรค์ (แกนนาํ) 

2. นางสาวทศพร  สิงห์ปรุ (แกนนาํ) 

3. นางสาวภทัรภร  ทิพแหม่ง  

4. นายทองเหลือง  พนัธ์โน 

5. นางสาวพชัฎาพรรณ  แสงตะวนั 
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6. งบประมาณในการดาํเนินงาน 

ใชง้บประมาณรวม 4,160,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ลาํดบัที� กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

1 จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน 

นกัศึกษาและเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

สารภี, ทองเหลือง 10,000 

 

2 ก่อสร้างสนามหญ้าเทียมและอาคารกีฬาเอนกประสงค์และ

ปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์

วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 

ภทัรภร 4,000,000 

3 จดัหาคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร ทศพร 100,000 

4 จดัอบรมให้ความรู้และจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที�

จาํเป็นเร่งด่วน 

พชัฎาพรรณ 50,000 

 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

�.  อาคารสถานที�เพียงพอและเอื�อต่อการเรียนรู้ มีภูมิทศัน์ สะอาด สวยงาม 

�.  มีแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย เครื�องมือ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนและมีระบบ  

เทคโนโลยสีารสนเทศเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 

�.  บุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากต่อกิจกรรมตามโครงการ 

8. วธีิการประเมนิผลโครงการ  

ใชแ้บบบนัทึกการสงัเกต  แบบสมัภาษณ์  และแบบประเมินโครงการ 

 
 ทั�งนี�  ผลจากการจดักิจกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan) ทาํให้ผูว้ิจยัและผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั ดงันี�  

 - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ ก่อนที�จะดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั�นหากไดมี้การ

เชิญผูที้�มีความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคในการเขียนแผนปฏิบติัการ และที�สาํคญัมีประสบการณ์ในการนาํแผนปฏิบติัการ

นั� นลงสู่การปฏิบัติจริงแล้ว จะทําให้ผูร่้วมวิจัยได้มองเห็นภาพที�ชัดเจนในการจัดทําแผน จะให้การจัดทํา

แผนปฏิบติัการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็นที�ตอ้งการพฒันา นอกจากนั�นยงัสามารถแนะนาํและชี� จุดที�

ตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษเพื�อไม่เกิดขอ้ผิดพลาดตอนลงมือปฏิบัติ โดยในกรณีนี� ที�ผูว้ิจัยได้เรียนเชิญนายศิริกุล 

นามศิริ ซึ�งมีความรู้ความเชี�ยวชาญในดา้นการจดัทาํแผนงานโครงการของสาํนกังานเขตพื�นทีประถมศึกษา เขต 1 

จังหวดัขอนแก่น มาให้ความรู้และแนวทางในการดําเนินงานในเรื� องดังกล่าวให้แก่ผูร่้วมวิจัย จึงทําให้

กระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

 - ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่าในกระบวนการเขียนแผนปฏิบติัการนั�น หากมีการเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ ผูร่้วมวิจยัทุกคนควรร่วมกนัระดมสมองเพื�อจดัทาํแผนปฏิบติัการให้ออกมาเป็นโครงร่าง

โดยสังเขปเสียก่อน เพื�อที�ว่าในการรับฟังเทคนิคต่างๆในการจดัทาํแผน ผูร่้วมวิจยัทุกๆคนจะสามารถเขา้ใจได้

อยา่งลึกซึ� ง 
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  วงจรที� 1: ขั�นตอนที� 3 การปฏิบตั ิ(acting) 

   หลงัจากที�ไดแ้ผนปฏิบติัการ (action plan) เป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยในแผนปฏิบติัการไดร้ะบุสมาชิกใน

แต่ละโครงการและแกนนํา ซึ� งผูร่้วมวิจัยต่างร่วมกนักาํหนดขึ�น ดงันั�นในขั�นตอนนี� ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยจึงได้

ร่วมกนักาํหนดใหมี้การดาํเนินงานกิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบติัจริงตามแผน ดงัตารางที� 49 
 

ตารางที� 49 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนก่อนลงมือปฏิบติัจริงตามแผน 

ครั�งที� วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิที�ยดึถือ 

1 1-2 ก.พ. 56 จดัทาํเครื�องมือใน

การวิจยั 

- ร่วมกนัจดัทาํเครื�องมือในการวิจยัเพื�อ

ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากากร

ปฏิบติังาน 

 

 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) 

ที�วา่ “ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สามารถ ที�จะมีส่วนร่วมในการ

วินิจฉัยคาํถาม...มีส่วนร่วมในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล” 

2 9 ก.พ. 56 การประเมิน

สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ ก่อนนาํแผน

ลงสู่การปฏิบติั 

- การประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 

ก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัดว้ย

เครื�องมือที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้

ร่วมกนัจดัทาํขึ�น เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ว้

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการดาํเนินงานใน

ระยะต่อๆ ไป 

แนวคิดของ Quixley (2008) ที�วา่          

“ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สะทอ้นผลและหาวิธีการที�จะ

ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ�น....

และให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม

ในการที�จะรวบรวมขอ้มูล

เกี�ยวกบัคาํถามของตวัเอง” 

3 1 ก.พ.- 

29 มี.ค. 56 

การนาํแผนลงสู่การ

ปฏิบติั 

- ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติั

การที�ไดจ้ากการจดักระทาํร่วมกนั 

- แนวคิดของ McTaggart (2010) 

ที�วา่ “เป็นการนาํคนมารวมกนั

เพื�อที�จะลงมือปฏิบติัในเรื�องที�เขา

มีความกงัวลใจร่วมกนั” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) 

ที�วา่ “การทาํงานในลกัษณะของ

ความร่วมมือจะช่วยลดขั�นตอน

ต่าง ๆ ที�มีอยูใ่ห้นอ้ยลง” 

 

  1) การจดัทาํเครื�องมอืในการวจิยั ไดเ้ริ�มดาํเนินการเมื�อวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นวนัแรก โดยจดัการ

ประชุม ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยเริ�มประชุมเวลา 14.30 น. สิ�นสุดเวลา 19.00 น. เครื�องมือในการวิจยัมี

วตัถุประสงค์เพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดาํเนินงานในระยะต่างๆ กิจกรรมนี� เริ�มตน้โดยผูว้ิจัยได้

นาํเสนอแนวคิดของวโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�ไดใ้หค้าํแนะนาํไวก้บัผูว้ิจยัเมื�อครั� งดาํเนินการในขั�นตอนที� 1 ขั�น

การเตรียมการโดยมีใจความตอนหนึ�งไดพ้ดูถึงการจดัทาํเครื�องมือไวด้งันี�  
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  “การที�จะสร้างเครื�องมือเพื�อวดัการเปลี�ยนแปลงในหลงัจากดาํเนินการในขั�นตอนที� � การปฏิบัติ 

(acting) เสร็จสิ�นลงแลว้ ก็สร้างจากความคาดหวงัใน 2 ระดบั คือ 1) ภาพกวา้ง เช่น การเปลี�ยนทาง 

โครงสร้าง คน เทคโนโลยหีรืองาน เป็นตน้ 2) ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการใช่หรือไม่? ความ

คาดหวงั 2 ระดบัดงักล่าว เป็นความคาดหวงัของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั ซึ� งในการสร้างเครื�องมือนั�น ก็

สร้างเพื�อวดัผลการเปลี�ยนแปลงตามความคาดหวงันั�นร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั” 
 

                (วโิรจน์ สารรัตนะ, 14 ธนัวาคม 2555) 

 

 หลงัจากนั�นผูว้ิจยัจึงไดห้ยิบยกขอ้ความดงักล่าวมาอธิบายพร้อมกบัยกตวัอย่างการจดัทาํเครื�องมือจาก

โครงการในแผนปฏิบติัการจริง เพื�อใหผู้ร่้วมวิจยัเห็นภาพและสามารถนาํเอาหลกัการดงักล่าวลงสู่การปฏิบติัจริง

ได ้ในการประชุมครั� งนี�โดยส่วนใหญ่เป็นการใหค้วามรู้เชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัการจดัทาํเครื�องมือ ทั�งนี� เนื�องจากผูร่้วม

วิจัยโดยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัเรื�องดังกล่าวน้อยมาก ดังนั�นผูร่้วมวิจัยจึงไดร่้วมกันเสนอว่า

ตอ้งการใหมี้การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อเป็นการระดมสมอง จึงดาํเนินการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ

ขึ�นในวนัเสาร์ที� 2 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ระหวา่งช่วงเวลา 9.30 -  17.00 น. โดยประมาณ 

โดยผูร่้วมวิจยัเขา้ร่วมการประชุมครบ จากการประชุมเชิงปฏิบติัการทั�ง 3 วนันั�น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั

จดัทาํเครื�องมือการวิจัยออกมารวม 6 ฉบับ ดงันี�  คือ 1) ฉบับที� � แบบบนัทึกการประชุม 2) ฉบับที� � แบบ

สัมภาษณ์ 3) ฉบบัที� � แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 4) ฉบบัที� 4 

แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 5) ฉบบัที� 5 แบบประเมินโครงการ และสุดทา้ย 6) ฉบบัที� 6 แผนพฒันา

บุคลากรรายบุคคล (ตารางที� 50) ซึ�งเมื�อไดจ้ดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยัไดจ้ดัส่งเครื�องมือดงักล่าวไปใหอ้าจารยที์�

ปรึกษาหลกั (วิโรจน์ สารรัตนะ) และอาจารยที์�ปรึกษาร่วม (ศิริกุล นามศิริ) ช่วยตรวจสอบ ซึ� งท่านอาจารยที์�

ปรึกษาหลกัไดใ้ห้คาํแนะนาํในเรื�องการแต่งตั�งผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือในดา้นความ

ตรงเชิงเนื�อหา (content validity) ไวด้งันี�    

 

“เครื�องมือที�จดัทาํขึ�นไม่ตอ้งให้ใครมาเป็นผูเ้ชี�ยวชาญตรวจอะไรอีก เพราะเป็นเครื�องมือที�ทาํกนัขึ�น

ของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคน หากใหผู้เ้ชี�ยวตรวจ หากเขาแกไ้ข ก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผูว้จิยั

และผูร่้วมวิจยัทุกคน หากจะให้มีการตรวจสอบ IOC จะทาํก็ได ้แต่เป็น IOC กบัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั

ทุกคน วา่เครื�องมือที�ทาํนั�นสอดคลอ้งกบัที�ตกลงกนัไวห้รือไม่ สอดคลอ้งกบัสิ�งที�คาดหวงักนัหรือไม่ 

แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไร” 
 

             (วโิรจน์ สารรัตนะ, 27 กมุภาพนัธ์ 2556) 

 

  ผลจากการจดักิจกรรมจดัทาํเครื�องมือในการวิจัย ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยไดเ้รียนรู้ว่า เครื� องมือที�ดีคือ

เครื�องมือที�สามารถใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นและเพียงพอ นอกจากนั�นยงัใชส้าํหรับการสรุป

และประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้และยงัสามารถระบุถึงการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัไดอี้กดว้ย 
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ตารางที� 50 สรุปเครื�องมือการวจิยัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัทาํขึ�นในขั�นตอนการปฏิบติั 

ฉบับที� เครื�องมือการวจิัย วตัถุประสงค์ในการนําไปใช้ ช่วงเวลาที�ใช้งาน หมายเหตุ 

1 แบบบนัทึกการ

ประชุม 

ใชส้าํหรับบนัทึกการประชุม ก่อนดาํเนินการ, 

ระหวา่ง

ดาํเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

- ผูที้�ใชเ้ครื�องมือนี� คือผูที้�

ไดรั้บมอบหมายให้จด

บนัทึกการประชุม 

 

2 แบบสมัภาษณ์ ใชศึ้กษาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคย

เป็นมาในอดีตและประวติัความเป็นมา

ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ  

ก่อนดาํเนินการ 

 

- เครื�องมือใชส้มัภาษณ์

เฉพาะบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

3 แบบประเมิน 

สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษ์

ภิญโญ 

ใชป้ระเมินสภาพการเปลี�ยนแปลงของ

การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ และใช้

สาํหรับเป็น Guide line นาํไปสู่ Action 

plan 

ก่อนดาํเนินการ, 

หลงัดาํเนินการ 

 

- จดัทาํขึ�นตามตวัชี�วดัที�

ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัได้

ร่วมกนัพฒันาขึ�น  

- ใชเ้ป็น Check list ใน

การระบุสภาพปัญหาใน

ขั�นตอนการวางแผน 

เพื�อให้การกาํหนดสภาพ

ปัญหามีความครอบคลุม

และครบถว้น 

 - ผูที้�ใชเ้ครื�องมือนี� คือ

ผูวิ้จยั และทีมประเมิน 

(แกนนาํ) 

4 แบบรายงาน

ความกา้วหนา้ของ

โครงการ 

ใชส้าํหรับติดตามและตรวจสอบ

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานโครงการ

เป็นระยะๆ  

ระหวา่งดาํเนินการ 

 

- ผูที้�ใชเ้ครื�องมือนี� คือ

ผูวิ้จยัและทีมประเมิน 

(แกนนาํ) 

5 แบบประเมิน

โครงการ 

ใชส้าํหรับสรุปและประเมินผลการ

ดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงค์

และเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไวห้ลงัการ

ดาํเนินโครงการเสร็จสิ�น  

หลงัดาํเนินการ 

 

- ผูที้�ใชเ้ครื�องมือนี� คือ

ผูว้ิจยัและทีมประเมิน 

(แกนนาํ) 

6 แผนพฒันา

บุคลากรรายบุคคล  

(Individual 

Development 

Plan ;IDP) 

ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคคลใน

วิทยาลยัฯ และเป็นกรอบในการพฒันา 

โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

รายบุคคลจากการพฒันา นอกจากนั�นผล

การพฒันายงัใชใ้นการชี�วดัการพฒันา

ของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ทั�งนี� เนื�อง

การศกัยภาพในการพฒันาของแต่ละ

บุคคลไม่เท่ากนั  

ก่อนดาํเนินการ 

 

- ผูที้�ใชเ้ครื�องมือนี� คือผู ้

ร่วมวิจยัทุกคน 
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  2)   การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ก่อนนําแผนลงสู่การ

ปฏิบัต ิไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยจดัการประชุม ณ หอ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยใชร้ะยะเวลาการ

ประชุมระหวา่งเวลา 9.00 - 12.00 น. ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมครบ โดยผูร่้วมวิจยัไดม้อบหมายให้ผูว้ิจยัและทีม

ประเมิน (แกนนาํ) ทาํหนา้ที�ในการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญก่อนการ

นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ซึ�งกาํหนดไว ้� ดา้น ดงันี�  คือ 1) คุณลกัษณะของครู 2) การจดักระบวนการ

เรียนการสอน 3) ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 4) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

ในชั�นเรียน 5) สภาพแวดลอ้มด้านกายภาพนอกชั�นเรียน โดยใช้เครื� องมือการวิจัยฉบับที� 3 (แบบประเมิน

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ) ซึ� งผลจากการประเมินโดยใชเ้ครื�องมือดงักล่าว

สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 51-62 

 

ตารางที� 51 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
ม ี ไม่ม ี

1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  * *  

1.1 การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลยี * *  

1.1.1 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูด การอ่านการเขียน

ภาษาไทยได ้
   

 

1.1.2 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูดการอ่าน การเขียน

ภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
   

 

1.1.3 นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม     

1.2 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข * *  

1.2.1 เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที�เป็นตวัเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์     

1.2.2 ประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     

1.2.3 เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ    
 

1.3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร * *  

1.3.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้    

1.3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

1.4 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ * *  

1.4.1 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
   

 

1.4.2 แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางที� 52 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ * *  

1.5.1 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี     

1.5.2 ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์     

1.5.3 มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง     

1.5.4 ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน     

1.5.5 ทาํงานเป็นทีมได ้     

1.5.6 เป็นผูน้าํทีมงานและนกัศึกษาในการทาํงานได ้     

1.6 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง * *  

1.6.1 คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง     

1.6.2 พฒันาตนเองในวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาได ้     

1.6.3 แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
   

 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) * *  

2.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวิชาเน้นสมรรถนะ * *  

2.1.1 วิเคราะห์หลกัสูตรได ้     

2.1.2 วิเคราะห์สมรรถนะจากอาชีพและจากหนา้ที�งาน     

2.1.3 วิเคราะห์งานและสมรรถนะในการปฏิบติังาน     

2.1.4 ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย     

2.1.5 ประเมินหลกัสูตรไดท้ั�งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร     

2.1.6 จดัทาํหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ     

2.1.7 จดัทาํแผนการสอนรายวิชา      

2.2 การจัดการเรียนรู้ * *  

2.2.1 จดัทาํแผนการเรียนรู้รายวิชาได ้     

2.2.2 ออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน     

2.2.3 เลือกใช ้สร้าง และพฒันาสื�อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน     

2.2.4 จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน     

2.2.5 วิเคราะห์ และจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เลือกวสัดุช่วยสอนที�

เหมาะสม    
 

2.2.6 เลือกเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้     

2.2.7 ดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

2.2.8 ใชผ้ลประเมินเพื�อจดักลุ่มผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับ

การศึกษารายบุคคลและกลุ่มบุคคล 2    
 

2.2.9 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน      
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ตารางที� 53 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

2.3 จิตวทิยาสําหรับครูอาชีวศึกษา  * *  

2.3.1 เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน      

2.3.2 ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้ และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ      

2.3.3 ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิต ที�ดีขึ�น     

2.3.4 ส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน      

2.3.5 ใช้จิตวิทยาการแนะแนวอาชีพ และการให้คาํปรึกษาเพื�อพฒันาผูเ้รียน     

2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  * *  

2.4.1 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง      

2.4.2 นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร      

2.4.3 วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ      

2.4.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     

2.5 การบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื�อการเรียนรู้  * *  

2.5.1 มีภาวะผูน้าํ และเป็นผูต้ามที�ดี      

2.5.2 บริหารจดัการในชั�นเรียน และนอกชั�นเรียน      

2.5.3 ประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย      

2.5.4 สื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

2.5.5 นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ     

2.6 การวจิัยทางการศึกษา * *  

2.6.1 นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน      

2.6.2 ทาํวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียน      

2.6.3 นาํเสนอผลงานวิจยั     

2.7 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  * *  

2.7.1 เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ที�ดี 
   

 

2.7.3 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน     

2.8 คุณลกัษณะวชิาชีพครู  * *  

2.8.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และผูอื้�น      

2.8.2 อดทน และรับผิดชอบ      

2.8.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูน้าํทางวิชาการ      

2.8.4 มีวิสัยทศัน์      

2.8.5 ศรัทธาในวิชาชีพครู      

2.8.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู     
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ตารางที� 54 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

2.7.2 พฒันาเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี     

2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา  * *  

2.9.1 จดัทาํแบบประเมินการปฏิบติังานตนเองในการประกนัคุณภาพ (SAR)      

2.9.2 ประเมินตนเองตามตวับ่งชี� ที�กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา     
 

2.9.3 วิเคราะห์ และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพ    
 

2.10 แนะแนวและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  * *  

2.10.1 แนะแนว และการใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน     

2.10.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน      

2.11 การจัดการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ  * *  

2.11.1 การจดัการอาชีวศึกษา      

2.11.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา     

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวิชา (Functional Competencies)  * *  

3.1 พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา  * *  

3.1.1 พฒันาสื�อการสอน      

3.1.2 พฒันาวสัดุช่วยสอน      

3.1.3 สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน     

3.2 ปฏิบัติงานอาชีพเฉพาะสาขา พณิชยกรรม  * *  

3.2.1 ปฏิบติัวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชา เช่น บญัชี การเงิน     

3.3 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบัฝีมือและระดบัเทคนิค * *  

3.3.1 สอนทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวิชาชีพ ระดบัฝีมือ (ปวช.)      

3.3.2 สอนทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาวิชาชีพ ระดบัเทคนิค (ปวส.)     

3.4 บริหารจัดการในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  * *  

3.4.1 จดัสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม      

3.4.2 วางผงั จดัการห้องเรียน และห้องปฏิบติัการ      

3.4.3 บริหารความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ      

3.4.4 การบาํรุงรักษาเครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณ์สาํนกังาน      

3.5 สร้างนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางด้านพณิชยกรรม  * *  

3.5.1 สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม      

3.5.2 วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง      

3.5.3 นาํผลไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า     
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ตารางที� 55 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

3.6 นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา  * *  

3.6.1 ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ      

3.6.2 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา      

3.6.3 เขียนรายงานการนิเทศการฝึกงาน      

3.7 ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา)  * *  

3.7.1 สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      

3.7.2 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ     

3.8 ประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพเฉพาะมาพฒันาการจัดการเรียนรู้  * *  

3.8.1 ประยกุตก์ารอาชีวศึกษาพฒันาการจดัการเรียนรู้      

3.8.2 ประยกุตค์วามรู้ในงานอาชีพพฒันาการจดัการเรียนรู้      

3.9 พฒันาตนเองในวชิาชีพ  * *  

3.9.1 พฒันาสมรรถนะของตนเองในสาขาวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง     

 

   จากตารางที� 51-55 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที� 

1 คุณลกัษณะครู ระยะก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีผลการประเมินดงันี�  ในดา้นสมรรถนะหลกั จากจาํนวน

ทั�งหมด 19 รายการ พบวา่มีปัญหา 10 รายการ คือ 1) สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูด การอ่าน

การเขียนภาษาไทยได ้2) สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูดการอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศได ้

อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 3) นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม 4) เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ

สื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้ 5) ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 6)

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 7) แกปั้ญหาโดยใช้

ความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 8) คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียน

อยา่งต่อเนื�อง 9) พฒันาตนเองในวชิาชีพครูและวชิาชีพเฉพาะสาขาได ้10) แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทาง

ร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นสมรรถนะความเชี�ยวชาญ จากจาํนวนทั�งหมด 49 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 8 รายการ คือ 1) การจดัการอาชีวศึกษา 2) ประสานงานกบัหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือในการจดัการ

อาชีวศึกษา 3) เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 4) แสวงหา

แหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความ

เป็นจริง 6) นาํผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลกัสูตร 7) วดัและประเมินผลการ

ปฏิบติัทางดา้นวชิาชีพ 8) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสุดทา้ยดา้น

สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวชิา จากจาํนวนทั�งหมด 21 รายการ พบวา่มีปัญหา 8 รายการ คือ 1) พฒันาสื�อการ

สอน 2) พฒันาวสัดุช่วยสอน 3) สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน 4) สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิช

ยกรรม 5) วิจัยเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง 6) นําผลไปใช้อย่างคุม้ค่า 7) สร้างเครื�องมือประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 8) ประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามสมรรถนะวชิาชีพ 
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ตารางที� 56 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1 ระดบัคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สําคญั ในการฝึกทักษะวชิาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริง 
* * 

 

1.1 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจากประสบการณ์ 

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรูปแบบที�

เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, 

Project-and problem-base Learning หรือ e-learning  ฯลฯ 

   

 

1.2 การจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการ และการวดัผลและประเมินผลตาม

สภาพจริง (การปรับวิธีเรียน เปลี�ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ)    
 

1.3 การพฒันาสื�อการสอน     

1.4 การประเมินคุณภาพการสอนของครูผูส้อน โดยนกัศึกษา     

1.5 การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ     

1.6 การจดักิจกรรมต่างๆเสริมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร     

1.7 มีการพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ     

1.8 มีการแบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามเกณฑห์รือ

ขอ้กาํหนดของกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบที�วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด    
 

1.9 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั�นไม่ล่าชา้และมี

ความสอดคลอ้งเหมาะสม    
 

1.10 นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัในการเรียนอยา่ง

ชดัเจนและชดัแจง้    
 

1.11 ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ     

1.12 สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบื�อหน่าย

ต่อการเรียนการสอน    
 

1.13 การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยดึนกัเรียน

เป็นศูนยก์ลางนั�นเอง    
 

1.14 ทาํให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั�นเรียน     

1.15 เสรีภาพตอ้งมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํให้นกัเรียนขาดระเบียบ

และความรับผิดชอบ    
 

1.16 จดัให้มีการสรุปและเนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของบทเรียนเพิ�มเติมใน

เวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน    
 

1.17 ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํมาตรฐานระดบัสากลมาใชใ้นระบบการเรียน

การสอน การประเมินผล และการจดัทาํหลกัสูตรอยา่งเขม้งวด เที�ยงตรง 

และเหมาะสม 
   

 

1.18 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน     
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ตารางที� 57 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1.19 จดัให้ผูเ้รียนไดรั้บการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคก์รที�เป็นที�

ยอมรับ    
 

1.20 ส่งเสริม สนบัสนุน การสร้างสรรคผ์ลงานที�เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือ

สิ�งประดิษฐ์ของผูเ้รียนที�ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์    
 

1.21 ส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง     

1.22 มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา

ตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 
   

 

2 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันา

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
* * 

 

2.1 ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน 
   

 

2.2 สถานประกอบที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ     

2.3 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและจดัการเรียน

การสอนให้ผุเ้รียนมีสมรรถนะที�กาํหนด    
 

3 จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดั

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
* * 

 

3.1 จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและ

ระบบทวิภาคี 
   

 

3.2 การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดั

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   

 

3.3 การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ     

3.4 การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     

3.5 พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ     

3.6 การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ     

3.7 การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความ

เขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา 
   

 

4 จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มี

ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
* * 

 

4.1 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้หรือนาํ

นกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 
   

 

 

 

 

 



 252 

 

 
 

ตารางที� 58 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

5 อตัราส่วนของผู้สอนประจําที�มีคุณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ

สาขาวชิา 
* * 

 

5.1 จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกว่า 1 : 25 ที�เป็น

ขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสญัญาจา้ง

ต่อเนื�องไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ 

   

 

 

   จากตารางที� 56-58 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที� 

2 การจดักระบวนการเรียนการสอน ระยะก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีผลการประเมินดงันี�  ในดา้นระดบั

คุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติั

จริง จากจาํนวนทั�งหมด 22 รายการ พบว่ามีปัญหา 2 รายการ คือ 1) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาน

ประกอบการ 2) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการ

ความรู้จากรายวชิาต่างๆ หรือจากประสบการณ์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํ

รุปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base 

Learning หรือ e-learning ฯลฯ ดา้นระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน จากจาํนวนทั�งหมด 3 รายการ พบวา่มีปัญหาทั�ง 3 รายการ คือ 1) สถานประกอบที�

ให้การสนับสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2) ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละ

สาขาวิชาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน �) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐาน

สมรรถนะและจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะที�กาํหนด ดา้นจาํนวนสถานประกอบการที�มีการจัด

การศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบวา่มี

ปัญหาทั�งหมด คือ 1) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี �) การ

ลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี �) การจดัทาํแผนการ

ฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ �) การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี �) พัฒนาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ �) การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถาน

ประกอบการ �) การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา ดา้นจาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน จากจาํนวน 1 รายการ พบว่ามีปัญหาคือ 1) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาใหค้วามรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวชิา และสุดทา้ย 

ดา้นอตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา จาํนวน 1 รายการ พบว่ามี

ปัญหาคือ �) จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ � : �� ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังาน

ราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสญัญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ � ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวชิาชีพ  
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ตารางที� 59 ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1 ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา * *  

1.1 ร่วมมือในการอบรมสั�งสินศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชาติอยา่งสมํ�าเสมอ     

1.2 ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในทางดา้นวิชาการ เช่น การแนะนาํการสอน แนะนาํ

เอกสาร หรือแหล่งวิทยาการให้    
 

1.3 ช่วยเหลืองานส่วนตวัซึ� งกนัและกนัเท่าที�โอกาสจะอาํนวย     

1.4 ทาํหนา้ที�แทนกนัเมื�อคราวจาํเป็น     

1.5 ให้กาํลงัใจในการทาํงานซึ� งกนัและกนั ซึ� งอาจจะแสดงออกในรูปของวาจา

หรือการกระทาํก็ได ้    
 

1.6 กระทาํตนให้เป็นผูมี้ความสุภาพอ่อนน้อมต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนใน

ทาํนองยกตนข่มท่าน หรือแสดงว่าเราเก่งกวา่ผูอื้�นให้ความเคารพซึ�งกนัและ

กนั 
   

 

2 ครูกบัผู้ปกครองและชุมชน * *  

2.1 แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหน้าของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียน 

นกัศึกษาทราบเป็นระยะๆ 
   

 

2.2 ติดต่อกบัผูป้กครองเพื�อช่วยแกปั้ญหาศิษยใ์นกรณีที�ศิษยมี์ปัญหาทางการ

เรียน ความประพฤติ สุขภาพ อื�นๆ    
 

2.3 หาเวลาเยี�ยมเยยีนผูป้กครองเมื�อมีโอกาสอนัเหมาะสม เช่น เมื�อไดข้่าวการ

เจ็บป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นตน้    
 

2.4 เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลยั เช่น การแข่งกีฬา

ประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 
   

 

2.5 เมื�อไดรั้บเชิญไปร่วมงานของผูป้กครองนกัเรียน เช่น งานอุปสมบท งานขึ�น

บา้นใหม่ งานมงคลสมรส เป็นตน้ ตอ้งพยายามหารเวลาว่างไปให้ได ้    
 

2.6 ครูควรร่วมมือทาํกิจกกรมเพื�อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผูป้กครองและ

ชุมชนในทอ้งถิ�นบา้ง จะทาํให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของครูมากยิ�งขึ�น    
 

2.7 เมื�อชุมชนไดร่้วมมือจดังานต่างๆ เช่น งานประจาํปีของวดั หรืองานเทศกาล

ต่างๆ ครูควรให้ความร่วมมืออยูอ่ยา่งสม ํ�าเสมอ    
 

2.8 ครูควรแจง้ข่าวสารต่างๆที�เป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองและชุมชน โดยให้

ทราบเป็นระยะๆ ซึ� งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศ

ตามที�อ่านหนงัสือประจาํชุมชนก็ได ้
   

 

2.9 นาํทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน     

2.10 ให้ความเคารพซึ�งกนัและกนัระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน     

2.11 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที�ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน     

2.12 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ให้บริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการฝึก

ทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน   
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ตารางที� 60 ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ต่อ)  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

2.13 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ ที�ให้บริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และกิจกรรม/โครงการฝึก

ทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 
   

 

3 ครูกับนักเรียน * *  

3.1 สอนศิษยใ์ห้เกิดความสามารถในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้มากที�สุดเท่าที�

ครูจะกระทาํได ้    
 

3.2 สอนนกัเรียนหรือศิษยข์องตนมีความสุขเพลิดเพลินกบัการเล่าเรียนไม่เบื�อ

หน่าย อยากจะเรียนรู้อยูเ่สมอ    
 

3.3 อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใ์ห้อยูใ่นระเบียบวินยัหรือกรอบของ

คุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษยก์ระทาํชั�วดว้ยประการทั�งปวง    
 

3.4 ดูแลความทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ     

3.5  เป็นที�ปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆให้แก่ศิษย ์     

3.6 ความเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน     

3.7 การส่งเสริมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั หรือ

ครูกบันกัเรียน    
 

3.8 สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ�นในห้องเรียนไม่มีการลาํเอียงจากครู     

3.9 ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั ให้ความเคารพซึ�ง

กนัและกนั    
 

 

 จากตารางที� 59-60 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที�  

3 ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ระยะก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีผลการ

ประเมินดงันี�  ใน ดา้นครูกบัครูและบุคลากรการศึกษา จากจาํนวนทั�งหมด 6 รายการ ไม่พบปัญหาใดๆ ดา้นครูกบั

ผูป้กครองและชุมชน จากจาํนวนทั�งหมด 13 รายการ พบวา่มีปัญหา 2 รายการ คือ 1) แจง้ผลการเรียนหรือความ

เจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์หผู้ป้กครองนกัเรียนทราบเป็นระยะๆ 2) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน เช่น การแข่งกีฬาประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ และสุดทา้ย ดา้นครู

กบันกัเรียน จากจาํนวนทั�งหมด 9 รายการ ไม่พบปัญหาใดๆ 
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ตารางที� 61 ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1 ห้องเรียนทั�วไป * *  

1.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน      

1.2 โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนการ

สอน    
 

1.3 สื�อการเรียนการสอน      

1.4 การระบายอากาศภายในห้องเรียน     

1.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ      

1.6 ความปลอดภยั      

1.7 การจดัพื�นที�ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความ

คล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียน

ที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดัมุมประสบการณ์เสริม

หลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆ รูปแบบ จดั

มุมเสริมความรู้ต่างๆให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จดัมุมสาํหรับอ่าน

หนงัสือหรือพื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมีความหลากหลาย ฯลฯ 

   

 

2 ห้องปฏิบัติการ  * *  

2.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน      

2.2 โต๊ะ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนการ

สอน     
 

2.3 สื�อการเรียนการสอน      

2.4 การระบายอากาศภายในห้องเรียน      

2.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ      

2.6 ความปลอดภยั      

2.7 ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม     
 

2.8 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา     

 

 จากตารางที� 61 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที� 4 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน ระยะก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีผลการประเมินดงันี�  ห้องเรียน

ทั�วไป จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบว่ามีปัญหา 1 รายการ คือ 1) การจดัพื�นที�ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็น

กลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดัมุมประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�ง

นกัเรียนหลายๆ รูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จดัมุมสาํหรับอ่านหนงัสือหรือ

พื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมีความหลากหลาย ฯลฯ โดยในหัวขอ้นี�ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัระบุปัญหาให้

เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื�อให้เกิดความชดัเจน คือ ปัญหาขาดพื�นที�จดัแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ ์

ของนกัเรียน ดา้นห้องปฏิบติัการ จากจาํนวนทั�งหมด 8 รายการ พบวา่มีปัญหา 1 รายการ คือ 1) ระดบัความ
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เหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา เช่นเดียวกนักบัหัวขอ้ดา้นห้องเรียนทั�วไป ผูร่้วมวิจยั

ทุกคนต่างร่วมกันระบุปัญหาให้เฉพาะเจาะจงลงและเกิดความชัดเจนในหัวข้อนี�  คือ ปัญหาจาํนวนเครื� อง

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

 

ตารางที� 62 ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ�มเติม 
มี ไม่ม ี

1 ระดบัความเหมาะสมในการจัดพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวชิาที�เรียน มี

บรรยากาศที�เอื �อต่อการเรียนรู้และเกดิประโยชน์สูงสุด  
* * 

 

1.1 ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน 

โดยพิจารณาจาก 1) มีการวางแผนการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรง

ฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 2) มีการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรง

ฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตารางการใช ้(Do) 3) มีการติดตาม ประเมินผล

การใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 4) มี

การนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรง

ฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act) 

   

 

1.2 การจดัการจดัศูนยวิ์ทยบริการที�มีคุณภาพ พิจารณาจาก 1) จาํนวนครุภณัฑ์

และอุปกรณ์ที�มีในศูนยวิ์ทยบริการ มีสื�อที�หลากหลาย และขอ้มูลการใชง้าน/

2) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสืบคน้ 3) สามารถรองรับ

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 4) มีการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการ 

   

 

2 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ�งอํานวย

ความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
* * 

 

2.1 ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั N/A N/A ไม่มีแผนกช่าง 

2.2 ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั     

2.3 ป้ายแสดงขั�นตอนการใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร ฯลฯ สถานที�และการ

จดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ ฯลฯ 
N/A N/A ไม่มีแผนกช่าง 

2.4 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื�องตน้ประจาพื�นที�นอกจากห้องพยาบาล     

2.5 บนัทึกการตรวจสภาพ, บาํรุงรักษา อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร N/A N/A ไม่มีแผนกช่าง 

2.6 อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดจากการปฏิบติังาน N/A N/A ไม่มีแผนกช่าง 

2.7 ขอ้มูล หรือสถิติการเกิดอุบติัเหต ุ N/A N/A ไม่มีแผนกช่าง 

 

 จากตารางที� 62 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที� � 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน ระยะก่อนการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั มีผลการประเมินดงันี�  ในดา้น

ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ใหเ้หมาะสมกบัวชิาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์

สูงสุด จากจาํนวนทั�งหมด 2 รายการ พบวา่มีปัญหา 1 รายการ คือ 1) ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน โดยในหัวขอ้นี�ผู ้
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ร่วมวิจยัทุกคนไดร่้วมกนัระบุปัญหาให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื�อให้เกิดความชดัเจน มีดงันี� คือ 1.1) ปัญหาขาด

สนามกีฬาประเภทอื�นนอกเหนือจากฟุตบอล/สนามในร่มสาํหรับทาํกิจกรรม 1.�) ปัญหาขาดเสาธง (ปัจจุบนัใช้

ร่วมกบัอาคารเรียน) 1.�) ปัญหาโรงจอดรถครูในร่มไม่เพียงพอ ดา้นระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของ

สภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 1 รายการ คือ 1) ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั เช่นเดียวกนักบัหัวขอ้แรก ผูร่้วมวิจยั

ทุกคนต่างร่วมกันระบุปัญหาให้เฉพาะเจาะจงลงและเกิดความชัดเจนในหัวขอ้นี�  คือ ปัญหาขาดและอุปกรณ์

ป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณ์ความปลอดภยั 

 

   หลงัจากผูว้ิจยัและทีมประเมินไดร่้วมกนัสรุปผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติัก่อนการนาํโครงการที�ไดล้งสู่การปฏิบติัเสร็จสิ�นแลว้ก็ไดน้าํ

ขอ้สรุปนี� เสนอความเห็นชอบต่อกลุ่มผูร่้วมวิจยัคนอื�นๆให้รับทราบร่วมกนัโดยการจดัการประชุมในวนัที� 11 

กมุภาพนัธ์ 2556  

   ผลจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื�อการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญก่อนนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ทาํให้ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าก่อนการนํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั�น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ที�ตอ้งดาํเนินการประเมินก่อนการปฏิบติั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบหลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ นอกจากนั�นที�สาํคญัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัมีความเห็นร่วมกนัวา่

การประเมินดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการไดต้ั�งแต่ในการขั�นตอนที� 2 ขั�นตอนการวางแผน ดงัเช่นที�ผูว้ิจยัและ

ผูร่้วมวิจัยไดร่้วมกนัดาํเนินการผ่านมาแลว้ โดยได้ใชใ้นขั�นการระบุสภาพปัญหา ดงัจะเห็นได้จากผลจากการ

ประเมินในครั� งนี�ทั�ง 5 ดา้น ในหวัขอ้ที� “ไม่มี” นั�นจะตรงกบัหวัขอ้กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการ

นั�นเอง 

 

  3)   การนําแผนลงสู่การปฏิบัต ิตามแผนปฏิบติัการดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 

ถึง 29 มีนาคม 2556 แต่ดาํเนินการจริง ในช่วงระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 30 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 

2 เดือน โดยรายละเอียดการดาํเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีมงานโครงการมีรายละเอียดดงันี�  

  โครงการที� � Teacher development toward change 

   เป็นโครงการที�รับผิดชอบโดยทีมที� 1 ซึ� งมีสมาชิกจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย 1) นายอาํพล เดชชยั 

(แกนนาํ) 2) นางนงนิตย ์ทวลิา (แกนนาํ) 3) นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์ 4) นายวศิณุภพ ไกรแจ่ม 5) นางสุทิน สมสมยั 

โครงการประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ดงันี�  1) จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรมให้

ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน ในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  2.�) การ

พฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน  �.2) การ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 2.�) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3) กิจกรรมสร้างนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน โดยในแต่ละ

กิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  
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   �)   กจิกรรมจดัหาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารมาใช้จริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับการใช้

โปรแกรม ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�ง

ไว ้31,000 บาท ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 -5 เมษายน 2556 ใชง้บประมาณจริง 35,000 บาท 

โดยกิจกรรมทีมที� 1 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย ดงันี�  1) การจดัประชุมทีมงานโครงการเพื�อหาขอ้มูล 2) 

จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรมแก่บุคคลากร 

(ผูร่้วมวจิยัทุกคน) 3) นาํโปรแกรมสาํเร็จรูปไปใชจ้ริง โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมยอ่ยดงันี�  

                        1.1)   การจดัประชุมทมีงานโครงการเพื�อหาข้อมูล ทีมที� 1 เริ�มตน้จากการประชุมยอ่ยเพื�อมอบงาน

ภายในกลุ่มในการหาขอ้มูลเกี�ยวกบัโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการวิทยาลยัฯ หลงัจาก

นั�นกลบัมาประชุมร่วมกนัอีกครั� งเพื�อนาํขอ้มูลของแต่ละคนมานาํเสนอและแลกเปลี�ยนทรรศนะซึ�งกนัและกนั ซึ� ง

จากขอ้มูลที�แต่ละคนคน้หามาไดค้ดัเลือกมาคนละ 1 บริษทั รวม 5 บริษทั ดงันั�นเพื�อให้การคดัเลือกนี�เกิดขึ�นดว้ย

การมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน ทีมที� 1 จึงไดจ้ดัประชุมผูร่้วมวิจยัทุกคนเพื�อให้มารับฟังและร่วม

ดาํเนินการคดัเลือกในวนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2556 ในวนันั�นสมาชิกทั�ง 5 คน ไดน้าํเสนอบริษทัที�ตนเองไดค้ดัเลือกมา

ตั�งแต่คนแรกจนถึงคนสุดทา้ย หลงัจากนั�นได้เปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นและลงมติ

คดัเลือก ซึ�งผลปรากฏออกมาวา่ได ้บริษทั ไอทีชอ้บดอทอินโฟร์ (ITSHOP.INFO) ซึ� งจากขอ้มูลที�คน้หามาถือได้

วา่เป็นบริษทัที�ไดรั้บความเชื�อถือ พิสูจน์ผลการใชง้านดว้ยยอดขายมากกวา่ ��� ชุดทั�วประเทศ การันตีผลงานดว้ย

โปรแกรมทุกระบบพฒันาโดยทีมงานที�พฒันางานให้กบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) บริษทั

ไดผ้ลิตและจดัจาํหน่ายโปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน (PSM��) ให้เนน้การใชง้านง่ายในรูปแบบที�ผูใ้ช้

คุน้เคย ซึ�งประกอบดว้ยโปรแกรมพื�นฐานที�แต่ละโรงเรียนตอ้งใช ้ดงันี�  1) ระบบใบเสร็จรับเงิน (BM�6) 2) ระบบ

ทะเบียนวดัผล (RM�6) 3) ระบบขอ้มูลพื�นฐาน (DM�6) 4) ระบบบุคลากร (PM�6) 5) ระบบจดัตารางสอน 

(SM�6) 6) ระบบบนัทึกเวลาเขา้-ออก (TM�6) 7) ระบบบนัทึกเวลาเขา้-ออก (TS�6) 8) ระบบห้องสมุด (LB) แต่

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเห็นร่วมกนัวา่ควรเลือกซื�อเฉพาะโปรแกรมที�จาํเป็นเร่งด่วนและสาํคญัมาใชง้านก่อนดงันี� คือ 

1) ระบบใบเสร็จรับเงิน (BM�6) 2) ระบบทะเบียนวดัผล (RM�6)  3) ระบบขอ้มูลพื�นฐาน (DM�6) 4) ระบบจดั

ตารางสอน (SM�6) หลงัจากนั�นทีมที� 1 จึงรับหนา้ที�ในการประสานงานต่อกบับริษทัเพื�อดาํเนินการติดต่อสั�งซื�อ

และนดัหมายวทิยากรใหม้าสอนการใชง้าน 

                         1.2)   จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารมาใช้จริง รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับการใช้

โปรแกรมแก่บุคลากร (ผู้ร่วมวิจัยทุกคน) ทีมที� 1 ไดติ้ดต่อไปยงับริษทัและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดาํเนินการชาํระเงินค่าโปรแกรมในวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2556 หลงัจากนั�นทางบริษทัจึงไดส่้งซีดีโปรแกรมมาให้

ทางไปรษณียม์าถึงวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2556 หลงัจากไดซี้ดีโปรแกรมแลว้ทีมที� 1 จึงไดน้ดัหมายบริษทัเพื�อมาสอน

และแนะนาํการใชโ้ปรแกรมโดยแจง้กบัทางบริษทัว่าตอ้งการให้จัดการอบรมในรูปแบบ “การอบรมแบบเชิง

ปฏิบติัการ” ในวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2556 ระหวา่งเวลา 9.00 -17.00 น. ในการนี� ทีมที� 1 จึงไดจ้ดัประชุมผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวจิยัทุกคนในวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื�อแจง้วนัอบรมและขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนเขา้

ร่วม เนื�องจากโปรแกรมดงักล่าวเป็นโปรแกรมที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการใชง้านจริงใน

วิทยาลยัฯ และทีมที� 1 ไดข้อความร่วมมือผูร่้วมวิจยัจากแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยดาํเนินการนาํโปรแกรมลง

เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ชั�น 3 ให้ครบตามจาํนวนผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน ก่อนวนั
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อบรมจริง เมื�อวนัอบรมจริงมาถึง (วนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2556) วิทยากรจากบริษทัเดินทางมาถึงที�วิทยาลยัฯและได้

เริ�มทาํการอบรมทนัทีโดยในช่วงเชา้ใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ชั�น 3 ส่วนช่วงบ่ายลงมาอบรมที�ห้องฝ่าย

บริหารทรัพยากร โดยวตัถุประสงค์ในวนันั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างตอ้งการรับการถ่ายทอดความรู้จาก

วิทยากรเพื�อให้สามารถใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปทั�ง 4 โปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การอบรมเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยและครบถว้นสมบูรณ์ ทั�งตวัผูว้ิจยัเองและผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ

เป็นอยา่งดี นอกจากนั�นในช่วงระยะเวลาการอบรมมีการซกัถามขอ้สงสัยจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยักบัวิทยากรเป็น

ระยะอีกดว้ย 

                        1.3) นําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใช้จริง หลงัจากที�ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยทุกคนผ่านการอบรมเชิง

ปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป “โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน PSM��” ทีมที� 1 ไดจ้ดัการประชุม

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัอีกครั� งหนึ�งในวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื�อแบ่งภาระความรับผิดชอบในการดูแลโปรแกรม

ในแต่ละโปรแกรมยอ่ยโดยแบ่งไดด้งันี�  ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการไดรั้บโปรแกรมร่วมกนัจาํนวน 2 

โปรแกรม ดงันี�  1) โปรแกรมระบบทะเบียนวดัผล 2) โปรแกรมระบบขอ้มูลพื�นฐาน ส่วนโปรแกรมที�รับผิดชอบ

เป็นรายฝ่ายมีจาํนวน 2 โปรแกรมเช่นกนั ดงันี�  1) ระบบจดัตารางสอน ฝ่ายวิชาการเป็นผูรั้บผิดชอบ 2) โปรแกรม

ระบบใบเสร็จรับเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากรรับผิดชอบ หลงัจากแบ่งภาระงานเป็นที�เรียบร้อยก็ปิดการประชุมและ

แยกยา้ยไปดาํเนินการตามภาระงานของตนเองที�ไดรั้บมอบหมาย ปัจจุบันวิทยาลยัฯไดน้าํโปรแกรมทั�งหมด

ดงักล่าวมาใชจ้ริงโดยเริ�มตั�งแต่วนัที� 6 เมษายน 2556 เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 96 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (9 กมุภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพที� 97 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (ต่อ) 

 

 2)   กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี� 2.�) การพัฒนา 

นวัตกรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวัสดุช่วยสอน �.2) การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.�) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที�เป็นการบูรณาการ

ร่วมกนัของทีมที� 1 และทีมที� 2 โดยรวมเอากิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �.1) การจดัการ

ศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 1.�) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.�) การ

จดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไป

ปฏิบติัจริง ในโครงการที� � Teaching development toward change เขา้ไวด้ว้ยกนั ทั�งสองโครงการตามแผนปฏิบติั

การระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1-28 กุมภาพนัธ์ 2556 (ช่วงเวลาเดียวกนั) งบประมาณที�ตั�งไว ้20,000 บาท 

ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2556 -25 มีนาคม 2556 ใชง้บประมาณจริง 50,000 บาท โดยกิจกรรม

ทั�ง 2 กิจกรรมที�ดาํเนินการร่วมกนัดงักล่าวนี� มีกิจกรรมยอ่ยรวม 3 กิจกรรมดงันี�  

1. ศึกษาดูงานที�วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) และศึกษาดูงานสนามฟุตบอล

สโมสรชลบุรี เอฟซี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  จงัหวดัชลบุรี ในวนัที� �� 

มีนาคม ���� ระหวา่งช่วงเวลา �.��-�7.�� น. 

2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง “การนําหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 

2555 ไปใช้จัดการเรียนการสอนดังนี� ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท

อาชีวศึกษา” ระหวา่งวนัที� 18-20 มีนาคม 2556 ที�โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็  

3. ศึกษาดูงานที�วทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ (E-SARN TECH) จงัหวดัอุดรธานีในวนัที� 

21 มีนาคม 2556 ระหวา่งช่วงเวลา 9.00-12.00 น. 

              โดยแต่ละกิจกรรมยอ่ยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดงันี�  
 

1.   ศึกษาดูงานที�วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และศึกษาดูงานสนามฟุตบอล

สโมสรชลบุรี เอฟซี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดชลบุรี ในวันที� �� มีนาคม ���� ระหว่าง

ช่วงเวลา �.��-�7.�� น. 

   1.1)   ศึกษาดูงานที�วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในวันที� �� มีนาคม ���6 

ระหว่างช่วงเวลา 13.��-�7.�� น. สาํหรับกิจกรรมศึกษาดูงานที�รวม 2 กิจกรรมจาก 2 โครงการเขา้ไวร่้วมกนั ทีมที� 

1 และทีมที� 2 ไดเ้ริ�มตน้จากการร่วมกนัจดัประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัขึ�นในวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2556 ในหวัขอ้เรื�อง

สถานที�สาํหรับการศึกษาดูงานในหัวขอ้ดงัต่อไปนี�  1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 2) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 3) การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 4) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 5) 

หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 6) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเพื�อ

เตรียมความพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง โดยให้ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนเสนอสถาบันที�มีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามหัวขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ซึ� งในการประชุมครั� งนั�นยงัไม่ไดข้อ้สรุปในที�

ประชุม ทั�งนี� เนื�องจากผูร่้วมวจิยัแต่ละคนยงัไม่มีขอ้มูล ณ เวลานั�น ดงันั�นทีมแกนนาํทีมที� 1 และทีมที� 2 จึงปิดการ

ประชุมและใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละท่านกลบัไปคิดเป็นการบา้นและกลบัมาประชุมใหม่ในวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2556 ซึ� ง

หลงัจากการประชุมในครั� งนี� ไดข้อ้สรุปในที�ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ คือ คดัเลือก 2 สถาบนัการศึกษาดา้น

อาชีวศึกษาเอกชนที�มีความโดดเด่นตามหัวขอ้ที�ทีมที� 1 และทีมที� 2 กาํหนดให้ คือ 1) วิทยาลยัเทคโนโลยีภาค

ตะวนัออก หรือ E-TECH จงัหวดัชลบุรี และ 2) วิทยาลยัเทคโนโลยีอีสานเหนือ หรือ E-SARN TECH จงัหวดั

อุดรธานี ซึ� งสถาบนัที�สองเป็นสถาบนัของรุ่นพี� หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น รุ่นที� 7 ของผูว้ิจยั คือ นางดวงนภา มกรานุรักษ ์ ทาํให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานโดย

ผูว้จิยัไดอ้าสาช่วยทีมที� 1 และทีมที� 2 ดาํเนินการติดต่อให ้หลงัจากกระบวนการคดัเลือกสถาบนัเสร็จสิ�นเรียบร้อย 

สาํหรับในส่วนของวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก หรือ E-TECH นั�นทางทีมที� 1 และทีมที� 2 ไดเ้ริ�มตน้

ดาํเนินการประสานงานกบัสถาบนัดงักล่าวโดยการแจง้ทางโทรศพัท์ก่อน จากนั�นจึงทาํการส่งหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์ศึกษาดูงานไปที�วิทยาลยัฯ ลงวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2556 และทางวิทยาลยัฯตอบรับหนงัสือกลบัมาให้

สามารถดาํเนินการตามหนงัสิขอความอนุเคราะห์ไดเ้ป็นวนัที� 12 มีนาคม 2556 ระหวา่งช่วงเวลา 13.00-17.00 น. 

ดงันั�นในส่วนการติดต่อประสานงานจึงจบสิ�นลง มาถึงกระบวนการปฏิบติัจริงเริ�มตน้จากเมื�อคณะผูว้จิยัและผูร่้วม

วิจยัไดเ้ดินทางไปถึงวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก มีนางชุติมา ผาสุข ซึ� งท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

อาํนวยการวทิยาลยัฯมาใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี นอกจากนั�นท่านผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ คือ นายประเสริฐ กลิ�น

ชู ไดใ้ห้เกียรติเขา้มาพบปะพุดคุยดว้ยและใชร้ะยะเวลาในส่วนนี� นานพอสมควร การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆของ

วทิยาลยัฯในวนันั�นเป็นการนาํเสนอในภาพรวมของวิทยาลยัฯผ่านวีดีทศัน์ประกอบการบรรยาย หลงัจากนั�นเป็น

การนาํชมสถานที�เพื�อให้เห็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซึ� งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัสรุปขอ้มูลจากการศึกษาดูงาน

ในภาพรวมไดด้งันี�  

     วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) ตั�งอยู่เลขที� 231 หมู่ 2 ถนนสุขประยรู ตาํบล

หนองตาํลึง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รหัสไปรษณีย ์20160 มีพื�นที�จาํนวน 32 ไร่ จัดตั�งเป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2556 บริหารงานในรูปแบบนิติบุคคล ใชชื้�อว่าบริษทั อี.เทค จาํกัด มี

คณะกรรมการบริหารงาน 3 ชุด ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการบริหารบริษทั อี.เทค จาํกดั มีนายธาํรง สุขสวสัดิ�  

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษทั 2) คณะกรรมการอาํนวยการวิทยาลยัฯ มีนายสมชาย งามวงษว์าน เป็น

ประธานกรรมการอาํนวยการและผูรั้บใบอนุญาต 3) คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ มีนายประเสริฐ กลิ�นชู เป็น

ผูอ้าํนวยการ วทิยาลยัฯมีจุดเด่นในเรื�องของการนาํระบบสารสนเทศ (ระบบงานโดยใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์) มาใช้

ในการบริหารจดัการแทบทุกส่วนของวิทยาลยัฯอาทิเช่น ระบบช่วยเหลือนกัศึกษา และระบบครูที�ปรึกษา ระบบ

บตัรนกัศึกษาอจัฉริยะ (smart card) ระบบไวไฟ (wifi) ให้บริการฟรีทั�วทั�งวิทยาลยัฯ มีการจดัห้อง Self learning 

ใหน้กัศึกษา คน้ควา้ความรู้นอกเวลาเรียนฟรี และอีกจุดเด่นหนึ�งที�น่าสนใจคือระบบการนิเทศการเรียนการสอน
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ดว้ยกลอ้งวงจรปิด นอกจากนั�นเรื�องสวสัดิการต่างๆของวิทยาลยัฯถือไดว้่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ� งของวิทยาลยัฯที�

น่าสนใจเช่นเดียวกนั อาทิเช่น บริการรถรับนกัศึกษา ชมฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินนกัร้องที�นกัศึกษาเลือกเอง อยา่ง

นอ้ยปีละ 5 ครั� ง สามารถผอ่นชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาได ้5 งวด ต่อปีการศึกษา บริการธนาคารโรงเรียน และ

เปิดบญัชีเงินฝากใหน้กัศึกษาใหม่ทุกคนบญัชีละ 100 บาท บริการไปรษณียโ์รงเรียน เช่น EMS จดหมาย ธนาณัติ 

ฯลฯ จดับริการคลินิกสุขภาพ มีพยาบาลจากโรงพยาบาล มาดูแลสุขภาพทุกวนั เป็นตน้ สาํหรับการพัฒนาด้านงาน

วิชาการ ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2527 -2553 ทั�งในเรื�องของการขยายสาขาและจาํนวนที�

เปิดรับนักศึกษา รวมถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนารถ และ

มหาวทิยาลยัฯเกริก ในโครงการการจดัการศึกษาภายนอกสถาบนั ระดบัปริญญาตรีในสาขาต่างๆ นอกจากนั�นยงั

ร่วมกบั โรงเรียนเคหะบางพลี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และ โรงเรียนบา้นห้วยปราบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จดั

โครงการการศึกษานอกสถานที�ระดบั ปวช. และ ปวส. เป็นการศึกษาภาคสมทบในระดบัเทียบโอนประสบการณ์ 

มีจาํนวนนกัศึกษา ณ ปัจจุบนัมากกวา่ 9,000 คน ปัจจุบนัวทิยาลยัฯจดัการศึกษา 2 รอบ คือ ภาคเชา้และภาคสมทบ 

ระดบั ปวช. มีสาขาที�เปิดสอนจาํนวน 6 สาขา และระดบั ปวส. มีสาขาที�เปิดสอนจาํนวน 11 สาขา ในส่วนการ

พัฒนาด้านอาคารสถานที�  ทางวิทยาลยัฯก็ไดด้าํเนินการพฒันาอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ ปี พ.ศ.2527 -2556 จากเดิม

ในช่วงก่อตั�งมีอาคารเรียนพียง 2 อาคาร ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ไดมี้การพฒันาก่อสร้างเพิ�มเติมจนมีอาคารเรียน

ทั�งหมดจาํนวน 12 อาคาร สาํหรับการพัฒนา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการ

สอนและวัสดุช่วยสอน ทางวิทยาลยัฯไดพ้ฒันางานดา้นนี�อยา่งต่อเนื�อง เห็นไดจ้ากระบบสารสนเทศที�ทนัสมยั

และเพียงพอทั�งในการบริหารจดัการและสาํหรับการใชง้านของนกัศึกษา และสามารถยืนยนัมาตรฐานดา้นการจดั

การศึกษาไดจ้ากขอ้มูลของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ สทศ. ผลการทดสอบ

การศึกษาระดบัชาติ ดา้นอาชีวศึกษา (V-net) จากการที�ไดจ้ดัส่งนกัศึกษาเขา้สอบเพื�อวดัความสามารถทั�ง 2 ระดบั 

คือ ระดบั ปวช. ปี 3 และ ปวส. ปี 2 ทั�งหมดของนกัศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผลปรากฏวา่ ได้

คะแนนสูงกวา่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ สาํหรับด้านการประเมินมาตรฐาน (มาตรฐานสาขาวิชา) ทางวิทยา

ไดใ้ห้ความสําคญัด้านนี� มากโดยจัดให้หัวหน้าแผนกแต่ละสาขาวิชารับผิดชอบในการจดัทาํแผนการประเมิน 

รวมถึงจดัใหมี้การประเมินประเมินมาตรฐาน (มาตรฐานสาขาวชิา) ทุกปี และใหน้าํผลคะแนนของแต่ละสาขาวชิา

มาเขา้ที�ประชุมใหญ่เพื�อนาํผลมาปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการเรียนการสอนของวทิยาลยัฯอยา่งสมํ�าเสมอ ในด้านการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทางวิทยาลัยฯใช้แบบทดสอบเป็นหลกั เนื�องจากแบบทดสอบสามารถใช้วดั

ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัจากที�เรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน โดยครูผูส้อนจะเป็นผูอ้อก

ขอ้สอบเอง นอกจากนั�นทางวทิยาลยัฯยงัให้ความสาํคญัในเรื�องการมาเรียนอยา่งมากอีกดว้ยจะเห็นไดจ้ากการใช้

บตัรประจาํตวันกัศึกษาหรือบตัรอจัฉริยะ (smart card) ในการเช็คการมาเรียนทั�งการเขา้และออกจากวิทยาลยัฯ

รวมทั�งในชั�นเรียนดว้ย ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

ทางวทิยาลยัฯไดอ้ธิบายวา่เดิมวทิยาลยัฯเคยจดัการระบบทวภิาคีควบคู่ไปกบัระบบปกติ แต่ผลจากการดาํเนินการ

ไม่เป็นที�น่าพอใจ และทางวทิยาลยัฯเห็นวา่เมื�อเปรียบเทียบกบัระบบปกติ ระบบปกติจะเหมาะสมกบันกัศึกษาของ

วทิยาลยัฯมากกวา่ ดว้ยหลายๆประการ อาทิเช่น ดว้ยเรื�องของวฒิุภาวะของเด็กยงัไม่เพียงพอในการเรียนระบบทวิ

ภาคี เนื�องจากระบบนี�นกัศึกษาเองจะตอ้งมีลกัษณะนิสัยที�มีความรับผิดชอบส่วนตวัสูงมาก ดงันั�นปัจจุบนัการจดั

การศึกษาของทางวิทยาลยัฯจึงประกอบดว้ย 1) ภาคปกติ 2) ภาคสมทบ 3) ภาคเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ 
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นอกจากนั�นทางวิทยาลยัฯไดจ้ดัโครงการ 3 ม. (มีเงิน มีงาน มีวฒิุฯ เพิ�มคือ) ขึ�นซึ� งมีความคลา้ยคลึงกบัระบบทวิ

ภาคี โดยลกัษณะการจดัการเรียนการสอนคือ นักเรียนที�จบชั�น ปวช. หรือ ม.6 ที�ตอ้งการมีรายไดแ้ละเพิ�มวุฒิ

การศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยการเรียนต่อในระดับที�สูงขึ�น โดยทํางานกับบริษทัที�เข้าร่วมโครงการใรนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆวนัจันทร์-วนัเสาร์ และเรียนต่อระดับ ปวส. กบัทางวิทยาลยัฯในวนัอาทิตยเ์พียงวนัเดียว

สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดทุ้กคนดงันั�นในปัจจุบนัทางสถาบนัจึงจดัการเรียนการสอนแบบปกติเท่านั�น แต่

ทางวทิยาลยัฯก็ไดส่้งเสริมในเรื�องการจดัหางานใหก้บันกัศึกษาของวทิยาลยัฯแทนโดยไดร่้วมกบัสาํนกังานจดัหา

งานจงัหวดีชลบุรีในการจดั “มหกรรมนดัพบแรงงานชลบุรี” ขึ�นที�วทิยาลยัฯทุกปี ในด้านการจัดหลกัสูตรฐานสมา

รถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการนาํไป

ปฏิบัติจริง ทางวทิยาลยัฯไดพ้ฒันาหลกัสูตรทุกสาขาวชิาเป็นแบบฐานสมรรถนะทั�งหมด และใชห้ลกัสูตรดงักล่าว

มามากกวา่ 5 ปีแลว้ นอกจากนั�นยงัมีการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั

กบัเครื�องมือที�ทนัสมยัและเพียงพอ ไดเ้รียนรู้ดา้นทฤษฎีควบคู่กบัการลงมือปฏิบติัจริง และไดรั้บการถ่ายทอดจาก

ทั�งอาจารยป์ระจาํและอาจารยพิ์เศษจากภายนอกที�มากดว้ยประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ภาพที� 98 ศึกษาดูงานที�วทิยาลยัฯเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (วนัที� �� มีนาคม ���6) 
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1.2)   ศึกษาดูงานสนามฟุตบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 

จังหวัดชลบุรี ซึ�งอยู่ในความดุแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันที� �� มีนาคม ���6 ระหว่าง

ช่วงเวลา �.��-�2.�� น. สาํหรับการดูงานในวนันั�นช่วงเชา้ไดเ้ขา้พบเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจงัหวดั

ชลบุรี ซึ� งสนามดงักล่าวใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ทีมในโตโยตา้ไทยพรีเมียร์ลีก นายอภิชาติ 

จนัทร์หอม หวัหนา้กองการท่องเที�ยวและกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ให้การตอ้นรับและนาํคณะผูว้ิจยั

และผูร่้วมวิจยัทุกคนเขา้มาที�ห้องแถลงข่าวของสโมสรและไดบ้รรยายเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ การบาํรุงดูแล

รักษาสนามฟุตบอล รวมถึงศูนยส่์งเสริมสุขภาพและศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬาของสนาม ซึ� งตั� งอยู่ในบริเวณ

เดียวกัน ท่านวิทยากรได้อธิบายว่าแต่ละปีทางองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ได้จัดสรร

งบประมาณสนบัสนุนดา้นกีฬาที�ถือวา่มากกวา่จงัหวดัอื�นๆในประเทศ (ประมาณ 200 ลา้นบาทต่อปี) ส่วนใหญ่ใช้

ไปกบัการสนับสนุนกีฬาหลกัๆของจงัหวดั เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาบอลเลยบ์อล สําหรับกีฬาฟุตบอลทาง อบจ.

ชลบุรี ไดพ้ยายามบริหารจดัการให้มีความเป็นมืออาชีพให้มากที�สุด ปัจจุบนัในเรื�องการบริหารจดัการและดา้น

รูปแบบการเชียร์ของทีมกองเชียร์ถือไดว้า่เป็นสโมสรระดบัแนวหนา้ของเมืองไทย สมยัก่อนในดา้นรูปแบบการ

เชียร์ของทีมกองเชียร์ยงัไม่เขม้แขง็เท่าทุกวนันี�  เราไดไ้ปศึกษาเรื�องการจดัการจากสโมสรการท่าเรื�อแห่งประเทศ

ไทย ทาํให้ปัจจุบนัระบบกองเชียร์ของเรามีรูปแบบที�เป็นระบบและมีความเขม้แข็งมาก สังเกตไดจ้ากในวนัที�

สโมสรชลบุรี เอฟซี ลงทาํการแข่งขนัเป็นทีมเหยา้ ตั�วจะขายจนหมด มีคนมารอซื�อตั�วตงัแต่เวลาประมาณ 05.00 

น.ในขณะที�การแข่งขนัเริ�มจริงเวลา 18.00 น. ซึ� งปรากฏการณ์นี� ปัจจุบนัยงัหาไดย้ากสาํหรับทีมสโมสรฟุตบอล

ของเมืองไทย หลงัจากนั�นวิทยากรยงัไดอ้ธิบายถึงวา่สาํหรับนกักีฬาฟุตบอลทางสโมสรไดจ้ดัมีที�พกัฟรีให้อยูใ่น

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เป็นอาคารหอพกัโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบนัไม่มีคนอยูแ่ลว้เนื�องจากนัก

ฟุตบอลของสโมสรแต่ละคนมีเงินเดือนสูงจึงออกไปอยู่คอนโดขา้งนอกที�มีความสะดวกสบายมากกว่า ส่วนใน

เรื�องการดูแลบาํรุงรักษาสนามก็จะจดัจา้งบริษทัเอกชนภายนอกมาประมูลในการจดัการเป็นรายปี หลงัจากการ

บรรยายสิ�นสุดลงวิทยากรจึงพาคณะผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัลงไปชมที�สนามฟุตบอลจริง ต่อจากนั�นจึงพานาํชม

สถานที�ต่างๆในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซึ� งประกอบด้วย 1) ศูนยว์ิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ 2)   

ห้องสมุดมีชีวิต 3) สวนแห่งการเรียนรู้ 4) สนามกีฬาในร่ม  5) สนามกีฬากลางแจง้ 6) นํ� าพุดนตรี 7) อาคาร

ห้องพกันกักีฬา 8) ศูนยส่์งเสริมสุขภาพและศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา 9) ร้านจาํหน่ายของที�ระลึกสโมสรชลบุรี 

เอฟซี  
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ภาพที� 99 ศึกษาดูงานสนามฟตุบอลสโมรสรชลบุรี เอฟซี อบจ. ชลบุรี (ต่อ) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 100 ศึกษาดูงานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อบจ. ชลบุรี (วนัที� �� มีนาคม ���6) 
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2.   การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื�อง “การนําหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2555 

ไปใช้จัดการเรียนการสอนดังนี�ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที� 18-20 มีนาคม 

2556 ที�โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็  

สาํหรับกิจกรรมดงักล่าวถือว่าเป็นโอกาสที�ประจวบเหมาะพอดี เนื�องจากสาํนักงานส่งเสริม

การศึกษาเอกชน หรือ สช. มีหนงัสือเรื�อง “ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การนาํหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศกัราช 2555 ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนดงันี� ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา” ลง

วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2556 ใชร้ะยะเวลา 3 วนั ระหวา่งวนัที� 18-20 มีนาคม 2556 ที�โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล หัวขอ้

การอบรมมีรายละเอียดดงันี�  วนัแรกประกอบดว้ยหัวขอ้ 1) การจดัการอาชีวศึกษากบัการกา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนโดย เลขาธิการคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) การพฒันาหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรโดย 

อ.วลัลภา อยูท่อง และคณะ 3) การพฒันาทกัษะชีวิต (หมวดวิชาสามญั) โดย อ.สุจิตรา ปทุมลงัการ์ และคณะ 4) 

การวดัและการประเมินผลทางการศึกษา โดย อ.วลัลภา อยูท่อง วนัที�สองประกอบดว้ยหวัขอ้ 1) การพฒันาสื�อการ

เรียนการสอน 2) การพฒันารายวิชาในหลกัสูตรอาชีวศึกษา โดย อ.สุชาติ กิจพิทกัษ ์และ อ.ประยรุ หรั�งทรัพย ์3) 

แบ่งกลุ่มปฏิบติังานพฒันารายวชิา โดย อ.สุชาติ กิจพิทกัษ ์และ อ.ประยรู หรั�งทรัพย ์ส่วนวนัสุดทา้ยประกอบดว้ย

หวัขอ้ 1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการออกขอ้สอบมาตรฐาน โดย ดร. พรสันต ์เลิศวิทยาวิวตัน์ 

และ อ.ประยรู หรั�งทรัพย ์2) การจดัทาํเอกสาร การยื�นคาํร้อง เอกสารแนบทา้ยระเบียบการขออนุญาตต่างๆตาม 

พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2554 และ การส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน 

โดย นางสาววาสนา เปี� ยมใส และ อ.ประเทือง สุงสุวรรณ ทีมที� 1 จึงไดน้าํเรื�องการอบรมดงักล่าวเขา้ในการ

ประชุมเมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2556 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างเห็นตรงกนัวา่ตรงกบักิจกรรมที� 2 (การจดัอบรมให้

ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  2.�) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน �.2) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.�) การวดั

และประเมินผลการเรียนรู้) และการอบรมดงักล่าวไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆจึงลงมติเห็นสมควรให้ดาํเนินการเป็น

กิจกรรมในโครงการ แต่ทาง สช. ให้ส่งไดเ้พียง 3 ท่าน ทางวิทยาลยัฯจึงขอต่อรองเป็น 6 ท่าน (ผูว้ิจยัและรอง

ผูอ้าํนวยการ 5 ฝ่าย) ซึ� งทาง สช. ตอบตกลง จากนั�นจึงไดเ้ขา้ร่วมอบรมตามวนัเวลาที�กาํหนด หลงัจากนั�นทีมที� 1 

ได้มีการจัดประชุมผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยทุกคนอีกครั� งเพื�อปรึกษาและขอความเห็นเกี�ยวกับความตอ้งการให้

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดม้าถ่ายทอดความรู้จากการอบรมให้กบัผูร่้วมวิจยัที�ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม ซึ� งในที�ประชุมมี

มติเห็นชอบร่วมกนั จึงจดัการอบรมถ่ายทอดความรู้ขึ�นในวนัที� 25 มีนาคม 2556 โดยในการนี�ผูร่้วมวิจยัที�เขา้รับ

การอบรมไดส้รุปเนื�อหาสาระสําคญัที�ไดรั้บจากการอบรมให้สอดคลอ้งกบัโครงการตามแผนปฏิบติัการนาํมา

บรรยายให้กบัผูร่้วมวิจยัที�ไม่ไดรั้บการอบรมพร้อมจดัทาํเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีมีหัวขอ้ต่างๆ

ดงันี�  1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 2) 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 3)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4) การจัดการศึกษา

ร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 5) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 6) การจดัการ

เรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติั

จริง  
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ภาพที� 101 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง “การนาํหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช ����      

ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนดงันี�ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา” ระหวา่งวนัที� 

��-�� มีนาคม ���� ที�โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ 

 

3.   ศึกษาดูงานที�วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ (E-SARN TECH) ในวันที� 21 มีนาคม 2556 

ระหว่างช่วงเวลา 9.00-12.00 น. 

       สาํหรับการศึกษาดูงานวทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ ทางคณะผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดไ้ป

ชมที�วทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ 1 ซึ�งตั�งอยูที่� อาํเภอบา้นผือ ส่วนอีกแห่งคือวิทยาลยัเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 

ตั�งอยูที่� อาํเภอกุมภวาปี ในวนันั�นมีทั�งผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้าํนวยการ (นายอนุพงค ์มกรานุรักษ ์ และนางดวงนภา 

มกรานุรักษ์) ผูบ้ริหาร (รองผูอ้าํนวยการฝ่ายต่างๆ) และคณะครูให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่น สําหรับประวติั

สถานศึกษาเริ�มก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� สถานที�ตั�ง ตั�งอยู่เลขที� ��� หมู่ �� ต.นาข่า อ.เมือง จ.

อุดรธานี มีเนื�อที� � ไร่ วทิยาลยัฯเปิดทาํการเรียนการสอนตั�งแต่ ปีการศึกษา ���� โดย มีนายอนุพงค ์มกรานุรักษ ์

เป็นผูรั้บใบอนุญาต สาํหรับหลกัสูตรที�เปิดสอนประกอบดว้ย หลกัสูตรที�เปิดสอนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลกัสูตร � ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีจาํนวน 1 สาขา คือ สาขางานยานยนต ์ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี

จาํนวน 3 สาขา คือ 1) สาขางานการบญัชี 2) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) สาขางานการขาย และหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) หลกัสูตร � ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีจาํนวน 1 สาขา คือ สาขางาน

เทคนิคยานยนต ์ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีจาํนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาวิชาการบญัชี 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 3) สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัฯประกอบดว้ยอาคารเรียนทั�งหมด 4 อาคาร และสนามกีฬากลางแจง้ 1 

สนาม สําหรับด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวัสดุ

ช่วยสอน ทางวทิยาลยัฯไดใ้หค้วามสาํคญัในจุดนี� เป็นอยา่งมาก จากการที�ไดเ้ยี�ยมชมห้องต่างๆและอุปกรณ์ ต่างๆ
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ที�ใชใ้นการเรียนการสอน มีสิ�งหนึ�งที�น่าสนใจในสาขางานยานยนตถื์อวา่เป็นจุดเด่นของงานดา้นนี�  ซึ� งจะมีห้อง

หนึ�งที�จดัทาํสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนที�น่าสนใจ คือเป็นชุดช่วยสอนเกี�ยวกบัการติดตั�งเครื�องเสียง และระบบ

สัญญาณกนัขโมย ซึ� งเป็นผลงานของอาจารยจ์ดัสร้างขึ�นเองโดยใชเ้งินสนบัสนุนจากทางวิทยาลยัฯ จากการการ

สอบถามอาจารยผ์ูจ้ดัทาํ ท่านให้อธิบายวา่เดิมทีท่านเคยทาํงานดา้นนี�มาก่อนและชอบเป็นการส่วนตวั จึงเสนอ

ผูบ้ริหารในการจดัจดัทาํชุดสื�อช่วยการสอนนี� ขึ�น ซึ� งเมื�อสังเกตจากใบหนา้และกริยาท่าทาง สามารถดูออกไดว้่า

อาจารยม์รชีความสุขในงานที�ทาํ นั�นคือไดส้อนลูกศิษยใ์นสิ�งที�ตนเองถนดัและรัก นอกจากนั�นยงัมีสื�อการสอน

และวสัดุช่วยสอนเกี�ยวกบัชุดไฟเบอร์กราสตกแต่งรถยนต ์ซึ� งจากการสอบถามไดข้อ้มูลวา่ทางวิทยาลยัฯวา่ไดส่้ง

ครูไปเรียนเกี�ยวกบัดา้นนี� โดยตรงจนสามารถนาํเอาความรู้มาสอนเกี�ยวกบัการผลิตชิ�นงานและการออกแบบได ้

นอกจากนั�นยงัมีอีกสิ�งหนึ�งที�ถือวา่เป็นหนา้เป็นตาของวทิยาลยัฯคือหอ้งสื�อการสอนเครื�องบินเล็ก ซึ� งทางวิทยาลยั

ฯเพิ�งได้รับรางวลัการแข่งขันเครื�องบินจําลองชิงถ้วยพระราชทานจําลองชิงถ้วยพระราชทาน เมื�อวนัที�  17 

กมุภาพนัธ์ 2556 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ที�ผา่นมา นอกจากนั�นยงัมีโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม

และศูนยบ์ริการซ่อมชุมชน ถือไดว้่าวิทยาลยัฯมีความพร้อมในเรื�องของการพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ของ

นักศึกษา เนื�องจากวิทยาลยัฯมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน ที�

พอเพียงและทนัสมยั อีกทั�งมีครูที�มีประสบการณ์สูงมาดูแลนกัศึกษาอย่างใกลชิ้ด นอกจากนั�นผูรั้บใบอนุญาต 

ผูอ้าํนวยการ (นายอนุพงค ์มกรานุรักษ)์ ยงัไดก้ล่าวกบัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนวา่ รถยนตเ์กือบทุกคนัของคณะ

ครูถูกซ่อมแซมและรับการดูแลจากวิทยาลยัฯ ไม่วา่จะเป็นการตกแต่งเครื�องเสียง สัญญาณกนัขโมย การตกแต่ง

บอดี�พาร์ทภายนอก การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต ์นอกจากนี� ยงัมีนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ โครงการและงานวิจยั

ต่างๆที�ร่วมกนัสร้างระหวา่งนกัศึกษาโดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํไวแ้สดง เช่น รถATV เกียร์VCT เครื�องบิน

เล็ก รถโกคาร์ท รถดัดแปลง รถพลงัไอนํ� า รถพลังงานไฟฟ้า รถคลาสสิก และในด้านสายพาณิชยกรรม ก็มี

เช่นเดียวกนั อาทิเช่น CAI และ E-BOOK งานวิจยัสาขาการตลาด งานวิจยัสาขาการบญัชี จากการการที�ไดพู้ดคุย

กบัทั�งคณะครูและคณะผูบ้ริหารของวทิยาลยัฯโดยเฉพาะผูอ้าํนวยการและผูรั้บใบอนุญาต สามารถรู้สึกไดว้า่ท่าน

เปิดโอกาสให้คณะครูไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มที� และท่านยงับอกว่างานของวิทยาลยัฯไม่ว่าจะเป็นงาน

โฆษณาไวนิลต่างๆที�ติดทั�งภายในและภายนอกวทิยาลยัฯ การออกแบบสมุด นามบตัร แผ่นพบัต่างๆของวิทยาลยั

ฯลว้นแลว้แต่เป็นผลงานของคณะนกัศึกษาและคณะครูของวทิยาลยัฯแทบทั�งสิ�น โดยไม่จาํเป็นตอ้งไปเสียเงินจา้ง

บริษัทจากภายนอก โดยท่านให้ข้อคิดว่าถ้าครูและนักเรียน นักศึกษาของเราทําไม่ได้ ก็สามารถบ่งชี� ถึง

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของเราไดว้่าดอ้ยและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ ด้านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) ในการนาํเสนอขอ้มูลดา้นนี� วิทยาลยัฯไดม้อบหมายให้หัวหนา้สาขาวิชาต่างๆเป็น

ผูบ้รรยาย โดยใหข้อ้มูลวา่ภาพรวมทางวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการประเมินความสามารถของผูเ้รียนเมื�อเรียนครบใน

แต่ละระดบัชั�น โดยแต่ละสาขาวชิาไดก้าํหนดชดัเจนเลยวา่ ระดบั ปวช.ปี 1 ปวช.ปี 2 ปวช. ปี 3  ปวส.ปี 1 ปวส. ปี 

2 ตอ้งมีความสามารถทั�งดา้นทฤษฎีและดา้นการปฏิบติัอะไรไดบ้า้ง หากนกัศึกษาท่านใดที�ประเมินแลว้ไม่ผ่าน

ตามที�ทางวทิยาลยัฯไดก้าํหนดไว ้ก็จะจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมเป็นรายคนไป นอกจากนั�นยงัไดส่้งนกัศึกษาของ

วทิยาลยัฯเขา้ร่วมการทดสอบดา้นการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา เพื�อวดัความสามารถทั�ง 2 ระดบั คือ ระดบั 

ปวช.ปี 3 และ ระดบั ปวส. ปี 2 ซึ� งผลปรากฏวา่ไดค้ะแนนสูงกวา่คะแนนระดบัจงัหวดั นอกจากนั�นในส่วนของ

การประกนัคุณภาพภายนอก ที�ตรวจวดัโดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
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มหาชน) หรือ สมศ. ยงัได้การรับรองด้วยคะแนนระดับ ดีมาก และมีคะแนนสูงที�สุดในจังหวดั ถือได้ว่า

ผลทดสอบและผลการประเมินทั�งสองเป็นหลกัประกนัไดเ้ป็นอยา่งดีถึงคุณภาพและมาตรฐานของวิทยาลยัฯ ด้าน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทางวิทยาลยัฯใช้เครื� องมือเป็นแบบทดสอบเป็นส่วนใหญ่ หรือที� เรียกว่า 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน นอกจากนั�นยงัเสริมดว้ยแบบสังเกตซึ�งก็คือคะแนนจิตพิสัยนั�นเอง การ

วดัผลใหอ้าํนาจการตดัสินใจโดยอาจารยผ์ูส้อน โดยหวัหนา้งานวชิาการไม่ไดเ้ขา้ไปกา้วก่าย และทางวิทยาลยัฯยงั

ไดน้าํการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หรือ “Project Base Learning” เขา้มาประยกุตแ์ละร่วมในการเรียน

การสอนด้วย นั�นคือการให้นักศึกษาได้คิดโครงงานด้วยตนเองจากหน่วยการเรียนที�กาํหนดให้ และนําเอา

โครงงานของตนเองมานาํเสนอพร้อมทั�งใหเ้พื�อนร่วมกนัอธิปราย และรับคาํแนะนาํและคาํชี�แนะจากครูผูส้อน ครู

ก็จะนาํชิ�นงานนั�นมาตดัสินและวดัผลออกมาเป็นคะแนน ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั�ง

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ทางวิทยาลยัฯได้ให้ความสําคญัด้านนี� เป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็น

จุดเด่นและจุดขายของวิทยาลยัฯเลยก็สามารถกล่าวได ้โดยทางวิทยาลยัฯไดจ้ดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีใน

ระดบั ปวส. เท่านั�น ส่วนในระดบั ปวช. เป็นแบบปกติ โดยให้เหตุผลวา่นกัศึกษาในระดบั ปวช. ยงัมีวฒิุภาวะไม่

เพียงพอ มีความรับผิดชอบตํ�า (เหตุผลเช่นเดียวกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี) และทาง

วิทยาลยัฯเคยจดัมาแลว้แต่ประสบปัญหามากจึงไดย้กเลิกไป ระบบทวิภาคีของวิทยาลยัฯเรียกวา่ “ระบบทวิภาคี 

โรงเรียน-โรงงาน” จดัทาํโครงการนี� ขึ�นมาเนื�องจากแรงบนัดาลใจของนกัศึกษาที�เลือกเรียนสายอาชีพ คือเรียนจบ

แลว้ตอ้งการหางานทาํไดง่้าย หรือมีงานทาํระหว่างเรียน หนึ�งทางเลือกของนักศึกษาที�จะเขา้สู่ตลาดแรงงานคือ 

การเรียนการสอนในระบบทวิภาคี (โรงเรียน-โรงงาน) เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื�อปรับตวัใน

สถานประกอบการ มีการจดัการเรียนการสอนแบบเต็มหลกัสูตรรวมถึงส่งเสริมให้นกัศึกษามีรายได ้(เบี� ยเลี�ยง) 

เป็นผลดีแก่ผูเ้รียนและสถานประกอบการ ซึ� งปัจจุบนัวิทยาลยัฯไดล้งนามความร่วมมือการจดัการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคีกบั 3 บริษทัชั�นนาํของประเทศญี�ปุ่นดงันี�  1) บริษทั ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล (ประเทศไทย) จาํกดั 2) 

บริษทัแคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 3) บริษทั โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งระบบนี�ทาง

วทิยาลยัฯใหข้อ้มูลกบัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัวา่ ทางวทิยาลยัฯถือวา่นกัศึกษาที�จะเขา้โครงการเพื�อศึกษาในระบบทวิ

ภาคีกบัเราจะตอ้งเรียนกบัทางวิทยาลยัฯต่อเนื�องมาจากระดบั ปวช. ของวิทยาลยัฯ เพื�อให้มีการปูทางและเตรียม

ความพร้อมในระบบดงักล่าวก่อน เราจึงเรียกการเรียนสายอาชีพที�วิทยาลยัฯของเราวา่ “หลกัสูตรสายอาชีพ 5 ปี” 

ซึ�งแนวคิดนี�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเห็นตรงกนัวา่ “ดีมาก” เนื�องจากเป็นการจูงใจให้นกัศึกษาที�จบจากวิทยาลยัฯใน

ระดบั ปวช. ศึกษาต่อในระดบั ปวส. ที�วิทยาลยัฯ เนื�องจากปัญหาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในปัจจุบนั

เมื�อนกัศึกษาของวทิยาลยัฯเรียนจบในระดบั ปวช. ส่วนใหญ่จะไปสมคัรเพื�อเรียนต่อในระดบั ปวส. ที�สถาบนัอื�น 

หรือไม่ก็ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัแต่หากทาํไดเ้หมือนวิทยาลยัเทคโนโลยีอีสานเหนือ เชื�อไดว้า่จะสามารถ

ทาํให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลยัฯตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั ปวส. ของวิทยาลยัฯอย่างแน่นอน เนื�องจาก

ระบบดงักล่าว (ทวิภาคีระดบั ปวส.) มีจุดเด่นตรงที�ไดฝึ้กงานกบับริษทัใหญ่ที�มีระบบมีมาตรฐาน ฝึกงานเสมือน

เป็นพนกังานของบริษทั มีชุดฟอร์มให้ใส่ มีเงินเดือนให้ และเมื�อนกัศึกษาเรียนจบยงัมีโอกาสไดง้านทาํทนัทีกบั

บริษทัเหล่านี�  (บริษทัพร้อมที�จะรับอยู่แลว้เนื�องจากไม่ตอ้งเสียเวลามาสอนงานใหม่ นักศึกษามีประสบการณ์

มาแลว้) ด้านหลกัสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญเพื�อเตรียม

ความพร้อมสําหรับนาํไปปฏิบัติจริง ทางวิทยาลยัฯได้มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที�ไม่เพียงแต่ความรู้และมี
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ประสบการณ์จริงภาคปฏิบติัสู่ความเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ แต่ยงัมีทกัษะและความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งเป็น

ระบบเพื�อกา้วสู่อนาคตผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ นกัธุรกิจ ผูน้าํองคก์รต่างๆดว้ยหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และมีการ

จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและบูรณาการ และมุง้เนน้ไดเ้รียนรู้และปฏิบติัจริงจากช่างฝีมือ ผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อให้

ตวันกัศึกษาเองไดมี้การพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ทาํใหน้กัศึกษาวทิยาลยัฯมีจุดเด่นในดา้นการสอนให้นกัศึกษา

รู้จกัคิด รู้จกัทาํ รู้จกันาํความรู้ที�ไดม้าประยกุตใ์ชจ้ริง ซึ� งก่อให้เกิดความแปลกใหม่และนาํไปสู่การพฒันาในดา้น

ต่างๆ นอกเหนือจากการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะ วทิยาลยัฯไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของกิจกรรมเสริมทกัษะ การคน้หา และดึงเอาความสามารถส่วนบุคคลมาผลกัดนัให้กลา้ที�จะคิด กลา้

ที�จะทาํ ไปจนสู่ความสาํเร็จของตวันกัศึกษาเอง วิทยาลยัฯเนน้วิธีการเรียนการสอนยคุใหม่โดยมุ่งเนน้การศึกษา

ดา้นบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์เทคโนโลย ีช่างอุตสาหกรรมและภาษาต่างประเทศอยา่งแทจ้ริง เพื�อใหน้กัศึกษานาํ

ความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ ได้อย่างดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนั�นทางวทิยาลยัฯยงัสร้างความสามารถในดา้นทกัษะวชิาชีพใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดพึ้�งตนเองตามวถีิทาง

เศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น บริหารจดัการเป็น แกไ้ขปัญหาเป็น และเป็นแบบอยา่งที�ดีสามารถครองตน 

ครองคน ครองงาน ตามหลกัคุณธรรมและใชชี้วติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความปกติสุข สาํหรับคระบริหารธุรกิจถือได้

วา่เป็นรูปแบบ หรือ platform ใหม่ของวงการการศึกษาดา้นไอทีโดยเฉพาะ เนื�องจากจดัการเรียนการสอนโดยเนน้

ใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดส้มัผสันวตักรรมการศึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�เชื�อมโยงตงันกัศึกษาและโลกให้

เป็นหนึ� งเดียวกัน ศึกษาแบบเจาะลึกในศาสตร์ computer business, accounting, marketing, graphic, web, 

programming, internet technology และศาสตร์ระดบัสูงดา้นไอทีอีกมากมาย ดว้ยดารนาํเอาเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดมาใชใ้นการเรียนการสอน โดยคณะครูผูท้รงคุณวฒิุที�มากดว้ยประสบการณ์และผูเ้ชี�ยวชาญ

ชั�นนาํจากอุตสาหกรรมไอทีโดยเฉพาะ ส่วนคณะช่างอุตสาหกรรมมุ่งเนน้หลกัการเรียนรู้จริง ปฏิบติัจริง คิดเป็น 

ทาํเป็น ดว้ยวธีิการเรียนการสอนแบบใหม่ที�เนน้การนาํเทคโนโลย ีมาประยกุตก์บัแนวคิดดา้นอุตสาหกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยคณะครูผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ตรงดา้นอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 102 ศึกษาดูงานที�วทิยาลยัฯเทคโนโลยอีีสานเหนือ (E-SARN TECH) 

                                  ในวนัที� �� มีนาคม ���� ระหวา่งช่วงเวลา �.��-��.�� น. 
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                          ภาพที� 103 ศึกษาดูงานที�วทิยาลยัฯเทคโนโลยอีีสานเหนือ (ต่อ) 

                                   

3)   กจิกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดษิฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวัสดุช่วย

สอน � ชิ�นงานต่อคน ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 

งบประมาณที�ตั�งไว ้5,000 บาท ดาํเนินการจริงระหว่างวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ - 30 มีนาคม 2556 ยงัไม่ไดใ้ช้

งบประมาณ สําหรับกิจกรรมดงักล่าวเริ�มตน้จากทีมที� 1ไดจ้ดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนขึ�นในวนัที� 14 

กมุภาพนัธ์ 2556 เพื�อชี�แจงรายละเอียดการเกี�ยวกบักิจกรรม โดยในวนันั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างไดแ้ลกเปลี�ยน

เรียนรู้ซึ� งกนัและกนั และไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งหลายหลาย สุดทา้ยไดม้ติร่วมกนัจากการประชุมวา่ตอ้งการ

ให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วย

สอนของตนเองจาํนวน � ชิ�นงาน โดยตอ้งเป็นนวตักรรมหรือสิ�งประดิษฐที์�คิดขึ�นมาใหม่ที�คิดขึ�นมาดว้ยตนเอง

โดยไม่ลอกเลียนจากบุคคลอื�นมา ซึ� งผูร่้วมวิจยัทุกคนตอบตกลง และไดร่้วมกนักาํหนดระยะเวลาส่งไม่เกินวนัที� 

22 มีนาคม 2556 ซึ� งผลปรากฏวา่มีผูร่้วมวิจยัส่งจาํนวนเพียง 2 คนคือ นางนงนิตย ์ทวิลา และ นางสุทิน สมสมยั 

ส่วนผูร่้วมวจิยัคนอื�นยงัทาํไม่เสร็จ 

 

 

 

 

 

 
   ภาพที� 104 กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ        

วสัดุช่วยสอน � ชิ�นงานต่อคน 
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โครงการที� 2 Teaching development toward change 

 เป็นโครงการที�รับผิดชอบโดยทีมที� 2 ซึ�งมีสมาชิกประกอบดว้ย 1) นางสาวปราณี ภูเงินช่อ (แกนนาํ) 2) 

นางสาวไอรินทร์ อุปลี (แกนนํา) 3) นางสาวอจัฉรา ยศมงคล 4) นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา โครงการ

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมดงันี�  1) จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �.1) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 1.�) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.�) การจดัการเรียนรู้ระดบั

อาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง 2) จดัทาํ

แผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวเิคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวชิา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี)  3) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและ

นกัเรียนใหอ้ยูใ่นเกณฑที์� สอศ. กาํหนด โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  

1)   กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกับ �.1) การจัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวภิาคแีละระบบปกต ิ1.�) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.�) การจัดการเรียนรู้ระดับ

อาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง สาํหรับ

กิจกรรมดงักล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกบักิจกรรมที� 2 คือ การจดัอบรมใหค้วามรู้หรือศึกษาดูงาน ในหัวขอ้ต่างๆ

ดงัต่อไปนี�  1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  สื�อการสอนและวสัดุช่วย

สอน 2) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ของโครงการที� 1 

คือ Teacher development toward change ซึ�งมีรายละเอียดดงัที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

2)   จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อัตราส่วนของผู้สอนประจําที�มีคุณวุฒิด้าน

วชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี) ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการ

ระหวา่งวนัที� 1 - 22 กุมภาพนัธ์ 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้3,000 บาท ดาํเนินการจริงระหว่างวนัที� 12 - 21 

กุมภาพนัธ์ 2556 ใชง้บประมาณจริง 2,500 บาท กิจกรรมดงักล่าวทีมที� 2 ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยเฉพาะทีม

โครงการเพื�อแบ่งภาระงานใหแ้ต่ละคนในทีมโครงการไปดาํเนินการซึ�งส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมขอ้มูล หลงัจาก

นั�นจดัประชุมขึ�นอีกครั� งในวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื�อตรวจสอบความกา้วหนา้ของกิจกรรม และไดน้าํขอ้มูลที�

ทุกคนรวบรวมมาสรุปผลในการประชุมครั� งที� 3 ในวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยหลงัจากที�กลุ่มไดร่้วมกนั

พิจารณาและตรวจทานขอ้มูลสรุปเป็นที�เรียบร้อยแลว้ จึงไดจ้ดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 

2556 เพื�อนําเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์อัตราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ

สาขาวชิา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) ซึ�งรายละเอียดของขอ้มูล มีดงันี�  

        ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

       สถานศึกษามีการดาํเนินเงินและมีขอ้มูลที�แสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความสาํเร็จจากการ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที�ดาํเนินการเพื�อนาํไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จดัทาํแผน

อตัรากาํลงัครูและบุคลากร แผนการพฒันาบุคลากร แผนการรับนกัเรียน เป็นตน้ และตอ้งดาํเนินงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA 

       การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

�.   จาํนวนสาขาวชิา/สาขางานที�เปิดสอนในสถานศึกษา 

�.   จาํนวนผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา/สาขางาน 
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�.   จาํนวนผูส้อบประจาํที�มีคุณวฒิุทางวชิาชีพในแต่ละสาขาวชิา/สาขางาน 

�.   อตัราส่วนผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุทางวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแตล่ะสาขาวชิา/สาขางาน 

�.   จาํนวนสาขาวชิา/สาขางานที�ผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุทางวชิาชีพต่อผูเ้รียน ตามเกณฑ ์ 

      ผูส้อน � คนต่อผูเ้รียนไม่เกิน �� คน 

�.   ร้อยละของสาขาวชิา/สาขางานที�ผูส้อบประจาํที�มีคุณวฒิุทางวชิาชีพต่อผูเ้รียน ตามเกณฑ ์  

     ผูส้อน � คนต่อผูเ้รียนไม่เกิน �� คน 

 

ตารางที� 63 ขอ้มูลประกอบและเกณฑก์ารตดัสิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

จาํนวนครูผูส้อนประจาํมีคุณวฒิุ 

ทางวิชาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑ ์  

ผูส้อน� คนต่อผูเ้รียนไม่เกิน �� คน 

ดี                             ร้อยละ  ��� 

พอใช ้                   ร้อยละ  ��-�� 

ปรับปรุง            นอ้ยกวา่ร้อยละ  �� 

 

      อตัราส่วนของผู้สอนประจาํที�มคุีณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา 

      1.   ประเภทวชิาพาณิชยการ สาขาวชิาการบญัชี สาขางานการบญัชี สรุปไดด้งัตารางที� 64 

 

ตารางที� 64 สรุปขอ้มูลผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพตรงตามสาขาที�สอนปีการศึกษา ���5 

ที� 
จํานวนครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพ จํานวนนักเรียนทั�งหมด อตัราส่วน 

ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � 

1 5 5 156 156 1:32 1:32 

 

      2.   ประเภทวชิาพาณิชยการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

            สรุปไดด้งัตารางที� 65 

 

ตารางที� 65 สรุปขอ้มูลผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพตรงตามสาขาที�สอนปีการศึกษา ���5 

ที� 
จํานวนครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพ จํานวนนักเรียนทั�งหมด อตัราส่วน 

ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � ภาคเรียนที� � 

1 6 6 571 571 1:95 1:95 

 

ตารางที� 66 สรุปอตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

ลําดับที� สาขางาน อัตราส่วนผู้สอนที�มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

1 บญัชี 1 : 29 

2 คอมพิวเตอร์ 1 : 98 
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สรุปผลการตดัสินตามเกณฑข์อง สอศ. พบวา่ ประเภทวชิาพาณิชยการ สาขาวชิาการบญัชี สาขางานการ

บญัชี อยู่ภายในเกณฑ์ของ สอศ. กาํหนด ส่วนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าการ

ประเมินสูงกวา่เกณฑข์อง สอศ. กาํหนด และหากคิดเป็นร้อยละของสาขาวชิา/สาขางานที�ผูส้อบประจาํที�มีคุณวฒิุ

ทางวิชาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑผ์ูส้อน � คนต่อผูเ้รียนไม่เกิน �� คน มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 50 ซึ� งตามตารางที� 63 

พบวา่อยูใ่นเกณฑ ์พอใช้ 

 

 

 

 

 

 
   ภาพที� 105 จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวเิคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุ 

ดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 

 

3) กิจกรรมการเชิญผู้เชี�ยวชาญและปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่คณะครูและนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน

ต่อภาคเรียน ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 8 มีนาคม 2556 งบประมาณ

ที�ตั�งไว ้15,000 บาท ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 8 - 25 กุมภาพนัธ์ 2556 ใชง้บประมาณจริง 7,500 บาท จาก

หลกัการและเหตุผลที�วา่วถีิชีวติสงัคม วถีิธรรมของคนไทยในชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมานานบ่งบอกถึง

ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนอยา่งใกลชิ้ด เพื�อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสาํคญัและสามารถสื�อสารถ่ายทอดได ้

กล้าแสดงออก และการมีส่วนร่วมกับเพื�อนต่างสถาบันในชุมชน ดังนั�นทางผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยได้เล็งเห็น

ความสาํคญัในส่วนนี�  และตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีในวชิาชีพเพื�อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่สังคม

โดยผา่นทางศิลปะทอ้งถิ�น จึงเห็นสมควรใหจ้ดัทาํกิจกรรมนวตักรรมศิลปะ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอีสานสู่อาเซียนโดย

การเชิญภูมิปัญญาทอ้งถิ�นศิลปินร่วมสมยัของจงัหวดัขอนแก่นมาถ่ายทอดกลอนหมอลาํ คาํพาหยา หมอลาํเรื�อง

สกัสินชยั ตามวตัถุประสงคโ์ครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที� 3 และมาตรฐานที� 4 ของ 

สอศ. ที�ยึดแนวทางตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงคข์องกิจกรรมดงันี�  1) เพื�อใหน้กัศึกษารู้จกัการ

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีความสุขในการมาเรียนและทาํกิจกรรมในวทิยาลยัฯ 2) เพื�อใหน้กัศึกษาไดก้ลา้แสดงออก

เพื�อต่อตา้นยาเสพติดและฝึกภาวะผูน้าํ 3) เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีงามผา่นกิจกรรมรวมทั�งส่งเสริมอตัตลกัษณ์

ระหวา่งบุคลากร นกัศึกษาในวทิยาลยัฯกบับุคคลในชุมชน 4) เพื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯใหเ้ป็นที�รู้จกัในชุมชน

และอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัในการทาํหนา้ที�ประชาสัมพนัธ์คือนกัศึกษาวิทยาลยัฯเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 

สาํหรับกิจกรรมดงักล่าวทีมที� 2 เริ�มตน้ดว้ยไดก้ารจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยทีมโครงการในวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2556 

เพื�อกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานดงันี�  สําหรับหัวขอ้ของกิจกรรมนี� นาํมาจากตวับ่งชี� ที� 25 ของระบบการ

ประกนัคุณภาพภายใน ของ สอศ. ดงันั�นทางกลุ่มจึงประชุมหารือกาํหนดแผนงานไวด้งันี� คือ 1) จดัทาํโครงการให้

ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 2) ทีมแกนนาํจัดทาํแผนเชิญ

ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใหค้วามรู้และทกัษะตามความตอ้งการตามเกณฑต์วับ่งชี�  และทาํ
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หนา้ที�สรุปรวบรวมขอ้มูลผูเ้ชี�ยวชาญ และสาขาวิชา 3) สมาชิกในทีมโครงการรวมถึงผูร่้วมวิจยัท่านอื�นๆสาํรวจ

ความตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เสริมความรู้หรือประสบการณ์กบัผูเ้รียน หลงัจากที�

ไดก้าํหนดแผนงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นที�เรียบร้อยแลว้ สมาชิกในทีมโครงการจึงไดด้าํเนินงานตามแผนดงักล่าวที�

วางไว ้และไดเ้ชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มา 1 ท่าน ซึ� งเป็นผลจากการคดัเลือกร่วมกนั

ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน รวมถึงไดมี้การเปิดเวทีให้นกัศึกษา ไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ย บุคคลท่านนั�นคือ 

อาจารยอ์ร่าม มุงคาํภา ภูมิปัญญาปราชญช์าวบา้น ศิลปินร่วมสมยั สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2548 จงัหวดัขอนแก่น 

โดยไดเ้ชิญท่านมาเสริมความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักศึกษา รวมถึงคณะอาจารยแ์ละผูบ้ริหารของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ในวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2556 ระหวา่งช่วงเวลา 13.00 -16.00 น. โดยจดัขึ�นที�ห้อง

ประชุมอเนกประสงค์ชั�น 4 ซึ� งบรรยากาศในวนันั�นเต็มไปดว้ยความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน โดยมี

รายละเอียดของบรรยากาศของงานดงันี�  พิธีกรในงานวนันั�น (นางสาวปราณี ภูเงินช่อ) ไดก้ล่าวเชิญวิทยากรขึ�นไป

บนเวทีในเวลาประมาณ ��.�� น. หลงัจากที�ท่านเดินขึ�นบนเวทีท่านเริ�มตน้จากการกล่าวแนะนาํตวัเองวา่ ท่านเอง

มีอาชีพทาํนา และกล่าวประวติัของตนเองโดยสังเขป (ขอ้ความดา้นล่าง) หลงัจากกล่าวเสร็จท่านจึงไดล้าํกลอน

เรื�องสกัสินไชยใหค้ณะผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษาฟังจนจบเรื�อง นอกจากนั�นท่านเปิดโอกาสให้นกัศึกษาเขา้

มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมอีกดว้ย โดยให้นกัศึกษาออกมาแสดงละครเรื�องสักสินไชย ในวนันั�นมีนักศึกษาระดบั 

ปวช. ชั�นปีที� � ออกมาร่วมกิจกรรมดงันี�  คือ นายสุพจน์ บวัหอม นายบุริศน์ เดชมดั เล่นเป็นตวัประกอบ นายทศ

พล คาํทา้ว มีลกัษณะรูปร่างหนา้ตาหล่อแต่พูดออกตลกจึงให้เล่นเป็นพระรอง นายกฤษณะ ทุยบึงฉิม มีลกัษณะ

เรียบร้อยมีบุคลิกลักษณะดีจึงให้เล่นเป็นพระเอก นางสาวกุลสตรี พอกานดา มีรูปร่างหน้าตาสวยและดู

บุคลิกลกัษณะสง่างามจึงใหเ้ล่นเป็นนางเอก ส่วนนายบนัลงัก์ จงกลณี มีลกัษณะบุคลิกตลกและตวัใหญ่จึงใหเ้ล่น

เป็นนางยกัษ ์โดยท่านทาํบทให้พูดตาม ซึ� งนักศึกษาทุกคนลว้นแลว้แต่มีความสามารถ และการแสดงก็สามารถ

เรียกเสียงฮาใหก้บัผูช้มไดต้ลอดตั�งแต่ตน้จนจบเรื�อง กิจกรรมการแสดงของนกัศึกษาในวนันั�นสนุกสนานมาก จน

เวลาล่วงเลยไปถึงเวลา ��.�� น. กิจกรรมในวนันั�นจึงสิ�นสุดลง พิธีกรในวนันั�นกล่าวขอบคุณท่านและให้

นกัศึกษาทุกท่านทาํความเคารพ และท่านวิทยากรจึงกล่าวขอบคุณทางคณะผูบ้ริหาร คณะอาจารย ์และนกัศึกษา 

เช่นกนั หลงัจากนั�นพิธีกรในงานจึงไดก้ล่าวปิดกิจกรรมอยา่งเป็นทางการ สาํหรับประวติัโดยสังเขปของอาจารย์

อร่าม มุงคาํภา มีดงันี�  ท่านเกิดที�บา้นเลขที� 14 หมู่ที� 12 บา้นหนองแสง ตาํบลพระลบั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

เป็นบุตรของคุณพ่อเฮียง มุงคาํภา กบัคุณแม่ป้อง มุงคาํภา มีพี�นอ้งดว้ยกนั 4 คน คือ 1) นางมณี มุงคาํภา 2) นาย

ศิริพล มุงคาํภา 3) นายอร่าม มุงคาํภา 4) นายทวปี มุงคาํภา นายอร่าม มุงคาํภาเป็นบุตรคนที� 3 ไดส้มรสกบันางพิม

นตท์ราตรี มุงคาํภา มีบุตรดว้ยกนั 3 คน คือ 1) นายเทวินทร์ มุงคาํภา 2) นายศิริภูมิ มุงคาํภา 3) นายปิติพงษ ์มุงคาํ

ภา สาํรับการศึกษาของอาจารยอ์ร่าม มุงคาํภา เขา้เรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ที�โรงเรียนพระคือหนองโพธิ� วิทยา 

บา้นพระคือ จากนั�นต่อมาชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย จบชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ที�

รงเรียนบา้นหนองสงโคกนอ้ย ปี พ.ศ.2515-2516 ไดอุ้ปสมบทที�วดัโพธิ� โนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

โดยมีพระครูโพธิสาร เป็นอุปัชฌาย ์นายอร่าม มุงคาํภา เป็นผูจ้ดัการวงหมอลาํคระขอนแก่นอีสานศิลป์ แสดง

หมอลาํครั� งแรกลาํเพลิน พ.ศ. 2512 ไดค้่าตวั 5 บาท แสดงเป็นตลก ต่อมาเป็นพระราชาไดคื้นละ 10 บาท แสดง

เป็นพระเอกไดคื้นละ 20 บาท ลาํเรื�องเมื�อ พ.ศ.2516 แสดงเป็นตลกและเล่นดนตรีค่าตวั 40 บาท ไปแสดงหลาย

คระมาเรื�อยๆ ประมาณ 50 คระ จนถึงค่าตวัวนัละพนับาท 2529 ตั�งวงเองมาจนถึงปัจจุบนั  
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พ.ศ. 2519   เป็นลูกเสือชาวบา้นรุ่น 596/2 ของจงัหวดัขอนแก่น และไดป้ระพนัธ์ละครเรื�อง

สามคัคีคือพลงัออกทีวแีสดงเป็นพระเอกไดรั้บรางวลัลูกเสือดีเด่นของจงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2524   ไดรั้บการแต่งตั�งจากผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นเป็นอาสาพฒันาตาํบลพระลบั 

พ.ศ. 2525   ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นอาสาพฒันาชุมชนดีเด่นของจงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2526   จดัตั�งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผือ 

พ.ศ. 2526   จดัตั�งกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต 4 กลุ่ม 

พ.ศ. 2526   จดัตั�งกลุ่มสาธิตการตลาด 

พ.ศ. 2526   ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นอาสาพฒันาชุมชนดีเด่นระดบัประเทศที�

กระทรวงมหาดไทยและไปดูงานกรรมาธิการ การปกครองรัฐสภา 

พ.ศ. 2526  ไดเ้ขา้เฝ้าสมเด็จพระสงัฆราชที�ศาลา 100 ปี วดัราชบพิตร 

พ.ศ.2526 ได้เข้า ดูงานในพระบรมมหาราชวังผ่านเลขาพระราชวังนามรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย และเขา้รับโล่เกียรติยศเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนดีเด่น จงัหวดัขอนแก่น ที�ตึกสันติไมตรี 

ทาํเนียบรัฐบาล โดน ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นผูม้อบ 

พ.ศ. 2537   ไดเ้ป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขดีเด่นจงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2539   เป็นอาจารยพิ์เศษ วทิยาลยัฯครูอุดรธานี ประจาํสาํนกักิจการนกัศึกษา 

พ.ศ. 2548   เป็นศิลปินร่วมสมยัของชาติ จงัหวดัขอนแก่น ผ่านการถ่ายทอดและการสอนทั�ง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการประมาณ 100 โรงเรียน 

พ.ศ. 2549   ไดรั้บการรับรองจากผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น โดยสาํนกังานวฒันธรรม

จงัหวดัขอนแก่น ลงนามในคาํสั�งแต่งตั�งใหเ้ป็นศิลปินร่วมสมยั สาขาวรรณศิลป์ ดา้นบทกลอนแต่งกลอนลาํ 

พ.ศ. 2550   ไดจ้ดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เลือกกิจกรรมพฒันาจิตพิสัยการเรียนรู้สู่ฐานขอ้มูล

แบบบูรณาการพอเพียง 34 โรงเรียน 

พ.ศ. 2551   เป็นกรรมการสภาวฒันธรรม 

พ.ศ. 2552   เป็นอาจารยว์ิทยากรพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ

พฒันาสงัคม 

พ.ศ. 2552   ไดเ้ขา้ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นตวัแทนรุ่นเขา้รับผา้ไตรจีวรจาก

สมเด็จพระพฒุาจารย ์(เกี�ยว อุปเสโน) 

พ.ศ. 2551-2552   ไดป้ระพนัธ์เพลง คาํเตือนเพื�อผูบ้ริโภค เพลง ส.ค.บ. กบัสิทธิผูบ้ริโภค 5 

ประการ ร่วมกบัคณะ ส.ค.บ. บนัเทิงศิลป์ โดยนาํผลงานออกเผยแพร่สู่สถานศึกษา ภาครัฐ ประชาชน จนไดรั้บ

รางวลัที�ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ�  และที�ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นนทบุรี จากรัฐมนตรีประจาํ

สาํนกันายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2550-2554   ไดผ้ลิตผลงานทางวรรณกรรม ดนตรีกรรม ทาํสื�อในการสอน เกมในการ

สอน เทคนิคในการสอนและทาํสคลิปตเ์ฉพาะกาล กวา่ 20 เรื�อง ทั�งยงัไดถ่้ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นแบบ

บูรณาการและประชาธิปไตยที�มีส่วนร่วม ใหน้กัศึกษา 100 กวา่โรงเรียน 
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   ภาพที� 106 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นใหค้วามรู้แก่คณะผูบ้ริหารครูและนกัศึกษา  

                      (วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2556) 

 

โครงการที� 3 Stakeholder relationship development toward change 

 เป็นโครงการที�รับผิดชอบโดยทีมที� 3 ซึ� งมีสมาชิกประกอบดว้ย 1) นายวุฒิศกัดิ�  ศรีทบั (แกนนาํ) 2) 

นางสาวชุติกาญจน ์เอกวงษา (แกนนาํ) 3) นายวรียทุธ โคระดา 4) นายคมกริช แสนวงษ ์โครงการประกอบดว้ย 3 

กิจกรรม ดงันี�  1) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯ 2) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 3) เสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดยผา่นทางผูน้าํชุมชน โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของ

การดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  
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1)   กิจกรรมพัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ตาม

แผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้10,000 บาท 

ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 8 - 22 มีนาคม 2556 ใชง้บประมาณจริง 16,500 บาท กิจกรรมดงักล่าวเริ�มตน้ดว้ยทีม

ที� 3 ไดจ้ดัประชุมยอ่ยเฉพาะทีมโครงการเพื�อวางแผนงานร่วมกนัโดยมีรายละเอียดจากการประชุมดงันี�  ขั�นตอน

แรกสําหรับกิจกรรมนี� ตอ้งเริ�มจากการจัดทาํเวบ็ไซต์ของโรงเรียนก่อน เนื�องจากปัจจุบนัยงัไม่มีเวบ็ไซต์ของ

วิทยาลยัฯเลย โดยจากการสอบถามท่านผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) ไดค้วามว่าเดิมทีผูจ้ดัการเคยว่าจา้งบุคคลภายนอกที�

รับจา้งเขียนโปรแกรมมาดาํเนินการในราคา 20,000 บาท โดยมีขอบเขตงานว่าจ้างดังนี�  พฒันาเว็บไซต์ของ

วทิยาลยัฯโดยภายในจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกัต่างๆที�วทิยาลยัฯกาํหนดซึ�งมีรูปแบบเหมือนวิทยาลยั

อื�นๆทั�วไป ส่วนที�พิเศษคือตอ้งมีองคป์ระกอบของหวัขอ้สนามฟตุบอลหญา้เทียมของวิทยาลยัฯเป็นหัวขอ้งแสดง

อยูภ่ายในเวบ็ไซตด์ว้ยซึ�งภายในหัวขอ้ดงักล่าวจะตอ้งมีระบบในการจองสนามออนไลน์ที�สามารถจองโดยลูกคา้

เองได ้แต่เนื�องจากภายหลงัจากที�ไดเ้ปิดใชง้านสนามหญา้เทียมให้เช่ามาระยะหนึ�งพบว่าระบบดงักล่าว (ระบบ

จองสนามออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที�สามารถจองโดยลูกคา้เองได)้ ยงัไม่จาํเป็นดังนั�นจึงได้สั�งระงับการ

ดาํเนินการในส่วนนี�ไวก่้อนส่งผลกระทบต่อการพฒันาเวบ็ไซตใ์นภาพรวม ทาํให้การพฒันาเวบ็ไซตใ์นภาพรวม

หยดุชะงกัไปทั�งหมด โดยท่านผูจ้ดัการก็ไดจ่้ายเงินตามสัญญาไปแลว้ครึ� งหนึ�งของสัญญา (10,000 บาท) โดยใน

ตอนนั�นไดท้าํการจดโดเมนและเช่าพื�นที�สาํหรับเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ดงันั�นทีมที� 3 หลงัจาก

รับทราบเรื�องราวความเป็นมาดงักล่าวขา้งตน้เป็นที�เรียบร้อยแลว้จึงไดด้าํเนินการประสานงานติดต่อกบับุคคลที�

ท่านผูจ้ดัการวา่จา้งเขียนเวบ็ไซตเ์พื�อขอขอ้มูลที�ไดด้าํเนินการผา่นมาทั�งหมด (รายละเอียดของงานจดัทาํเวบ็ไซตว์า่

ทาํอะไรไปแลว้บา้ง และเหลืออะไรที�ตอ้งทาํ) เพื�อนาํมาพฒันาต่อ โดยหลงัจากการประสานงานไดรั้บขอ้มูล

ทั�งหมดมาในวนัที� 4 มีนาคม 2556 ดงันั�นทีมที� 3 จึงไดจ้ดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพื�อนาํเสนอและแสดง

รายละเอียดขอ้มูลที�ไดรั้บมา พร้อมกนันั�นยงัไดข้อความคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัแนวทางการจดัทาํ

เวบ็ไซตจ์ากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัแต่ละคนวา่ตอ้งการให้หนา้ตาและลกัษณะการใชง้านภายในเวบ็ไซตอ์อกมาเป็น

แบบไหน นอกจากนั�นยงัขอความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาระบบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาบนเวบ็ไซต์ของ

วทิยาลยัฯ ซึ�งจดัประชุมขึ�นในวนัที� 6 มีนาคม 2556 ในวนันั�นไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัครบทุก

คน ถือไดว้า่ประสบความสําเร็จอยา่งสูงเนื�องจากไดรั้บความร่วมมือจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน ในช่วงทา้ย

ของการประชุมแกนนาํทีมที� 3 คือ นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั ไดข้อความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคนวา่ การประชุมครั� ง

ต่อไปในวนัที� 8 มีนาคม 2556 อยากขอความร่วมมือใหผู้ร่้วมวิจยัทุกคนช่วยไปคน้ควา้ขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัอยา่งของ

เวบ็ไซตแ์ละระบบแจง้ผลการเรียนของนักศึกษาภายในเวบ็ไซต์ของวิทยาลยัอื�นๆที�ตนเองพิจารณาแลว้เห็นวา่ดี

และเหมาะสมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ มานาํเสนอให้ผูร่้วมวิจยัคนอื�นๆไดรั้บทราบและนาํมาอภิปราย

ร่วมกนั จากนั�นนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แกนนาํอีกคนหนึ�งจึงขอมติในที�ประชุมวา่มีใครเห็นดว้ยบา้งกบั

การขอความร่วมมือดงักล่าว ซึ�งผลปรากฏออกมาวา่ เห็นดว้ยเป็นเอกฉันท์ จากนั�นจึงปิดการประชุม และเมื�อการ

ประชุมในวนัที� 6 มีนาคม 2556 มาถึง ผูร่้วมวิจยัไดน้าํเสนอเวบ็ไซตข์องที�ตนเองไดไ้ปคน้ควา้หาขอ้มูลมาตั�งแต่

คนแรกจนถึงคนสุดทา้ย โดยลกัษณะการนาํเสนอคือกาํหนดใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลของตนเองพอสังเขปและเปิด

โอกาสใหมี้การอธิปรายช่วงเวลาสั�นๆในแต่ละคน และเมื�อนาํเสนอเสร็จจนครบทุกคนจะเปิดโอกาสให้อภิปราย

ในภาพรวมร่วมกนัอีกครั� งหนึ� ง การดาํเนินการนาํเสนอไดด้าํเนินการตามลกัษณะที�ไดว้างไวด้งักล่าวครบถว้น
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สมบูรณ์ จากการที�ผูว้จิยัไดน้ั�งฟังการนาํเสนอตั�งแต่คนแรกจนถึงคนสุดทา้ยพบวา่ส่วนใหญ่เวบ็ไซตที์�นาํมาเสนอ

จะเป็นของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนชั�นนาํที�มีชื�อเสียงระดบัประเทศแทบทั�งสิ�น ซึ� งสาํหรับความคิดเห็นส่วนตวั

ของผูว้จิยัเองก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไร จนสุดทา้ยก็ไดข้อ้สรุปร่วมกนัเกี�ยวกบัรายละเอียดเกี�ยวกบัการจดัทาํเวบ็ไซต์

และระบบแจง้ผลการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญจนครบสมบูรณ์ โดยสมาชิก

ในทีมที� 3 ไดท้าํการจดรายละเอียดไวโ้ดยละเอียด และทีมแกนนาํทีมที� 3 รับปากในที�ประชุมว่าจะนาํเอาไป

ประชุมกลุ่มยอ่ยทีมโครงการและวางแผนแบ่งภาระงานรับผิดชอบภาระงานของสมาชิกในทีมโครงการแต่ละคน 

และจะนาํมาเสนอให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดติ้ชมและร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัอีกครั� งเพื�อ

นาํไปปรับปรุงแกไ้ขในการประชุมครั� งต่อไปในวนัที� 22 มีนาคม 2556 ในการประชุมเมื�อวนัที� 22 มีนาคม 2556 

ทีมที� 3 ไดน้าํเวบ็ไซตข์องวิทยาลยัฯมานาํเสนอต่อผูว้ิจยัและผูว้ิจยัไดเ้ห็นร่วมกนัทุกคน ซึ� งผลปรากฏออกมาว่า

องคป์ระกอบหลกัของเวบ็ไซตมี์ความครบถว้นสมบูรณ์แต่รายละเอียดภายในยงัมาไดใ้ส่ลงไป ส่วนระบบแจง้ผล

การเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาก็เช่นเดียวกนัคือ มีแต่หัวขอ้แสดงในหนา้เวบ็ไซตแ์ต่ระบบยงัไม่ไดท้าํและขอ้มูล

ยงัไม่ไดน้าํใส่ลงไป ดงันั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงสามารถวิจารณ์และอภิปรายไดแ้ค่ในภาพรวมไดเ้ท่านั�น ซึ� งทุก

คนต่างก็ชอบรูปแบบหน้าตาของตวัเวบ็ไซต์ของวิทยาลยัฯเนื�องจากทีมที� 3 ไดน้าํเอาลวดลายกราฟิกที�มีความ

ทนัสมยัใส่ลงไปในแต่ละหนา้ของเวบ็ไซต ์อาจเป็นเพราะสมาชิกในทีมที� 3 ส่วนใหญ่อายยุงัไม่มากและเพิ�งจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงมีความพร้อม และแนวคิดสมยัใหม่สามารถถ่ายทอดลงไปในเวบ็ไซตจ์นทาํใหผู้ว้จิยั

และผูร่้วมวจิยัพอใจในภาพรวมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที� 107 กิจกกรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์

  

2)   กิจกรรมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหว่างวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 22 

มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้40,000 บาท ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 7 - 29 มีนาคม 2556 ใชง้บประมาณ

จริง 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  ทีมที� 3 ไดจ้ดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัขึ�นในวนัที� 7 มีนาคม 2556 โดย

นาํรายละเอียดเกี�ยวกบัการจดังานเขา้ปรึกษาและขอความคิดเห็นเพิ�มเติมรวมถึงการไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัผูว้ิจยั
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และผูร่้วมวจิยัคนอื�นๆดว้ย บรรยากาศการประชุมในวนันั�นเริ�มตน้จากแกนนาํของทีมที� 3 ไดเ้ชิญนางสาวภทัรภร 

ทิพแหม่ง ซึ�งเป็นครูที�วทิยาลยัฯปัจจุบนั และเคยเป็นศิษยเ์ก่าดว้ย โดยครูใหข้อ้มูลวา่สาํหรับกิจกรรมนี�ทางวทิยาลยั

ฯไดเ้คยจดัครั� งสุดทา้ยเมื�อประมาณ ปี พ.ศ.2548 ตั�งแต่ท่านผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนัยงัไม่ไดม้าบริหารดว้ยตนเอง 

(สมยัเป็นนางสาวสุวรรณี พงษภิ์ญโญ บริหารงานอยู)่ โดยในสมยัก่อนนั�นจะแบ่งออกเป็น 2 งานคือ 1) งานมอบ

ใบประกาศนียบตัร และ 2) งาน Goodbye Senior หรืองานปัจฉิมนิเทศ และไดไ้ปจดักิจกรรมที�โรงแรม หลงัจาก

นางสาวภทัรภร ทิพแหม่งไดเ้ล่ารายละเอียดเสร็จสิ�นลง ทีมแกนนาํทีมที� 3 จึงไดข้อความเห็นเกี�ยวกบัการจดังาน

ปัจฉิมนิเทศจากผูร่้วมวจิยัทุกคน ซึ�งทุกคนเห็นตรงกนัวา่ควรรวม 2 งานที�แยกกนัในสมยัเดิมมาเป็นงานเดียวคือ มี

ทั�งกิจกรรมมอบใบประกาศนียบตัรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศร่วมดว้ยและกาํหนดจดังานในวนัที� 29 มีนาคม 2556 

หลงัจากนั�นทีมที� 3 ไดน้าํเสนอขั�นตอนการทาํงานกิจกรรมดงักล่าวไวด้งันี�  1) ประชุมวางแผนกลุ่มยอ่ย 2) เสนอ

โครงการเพื�อขออนุมติั 3) ดาํเนินงานตามโครงการ 4) ประเมินและสรุปผลการดาํเนินการ หลงัจากนั�นจึงไดปิ้ด

การประชุมเพื�อแยกยา้ยกนัไปปฏิบติังานตามขั�นตอนการทาํงานดงักล่าว 

สาํหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีรายละเอียดดงันี�  หลกัการและเหตุผลของการจดักิจกรรมคือ เนื�องดว้ยใน

ปีการศึกษา 2555 นี� จะมีนกัศึกษาทั�งระดบั ปวช. และ ปวส. สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จาํนวนประมาณ 299 

คน และนกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาไปแลว้ส่วนหนึ�งทาํการศึกษาต่อ และอีกส่วนหนึ�งจะออกไปประกอบวิชาชีพ

หรือทาํงานตามห้างร้านหรือบริษทัต่างๆ ดงันั�นเพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาในทุกๆดา้น ทาง

วทิยาลยัฯจึงไดจ้ดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ�น วตัถุประสงคข์องกิจกรรมดงันี�  1) เพื�อเตรียมความพร้อมในการศึกษา

และดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 2) เพื�อเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารย ์นกัเรียน และผูป้กครอง 

และสาํหรับเป้าหมายของกิจกรรมมีดงันี�  1) นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 299 คน ผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการ 

200 คน บุคลากรของวทิยาลยัฯเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 23 คน ลกัษณะของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย 

ดงันี�  1) กิจกรรมมอบใบประกาศนียบตัร 2) งานบายศรีสู่ขวญั 3) งานสังสรรคร่์วมรับประทานอาหารกลางวนั

ร่วมกนั สําหรับผลที�คาดว่าจะได้รับมีดงันี�  1) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครู นักเรียน และผูป้กครอง 2) 

นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของวทิยาลยัฯ และคณะครู 3) เป็นการเผยแพร่ชื�อเสียงของวทิยาลยัฯสู่ชุมชน สังคม 

ส่วนสุดทา้ยคือการติดตามและประเมินผลมีดงันี�  1) การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของครู นกัเรียน และผูป้กครอง 2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ และขอ้เสนอแนะจากครู นกัเรียน และผูป้กครอง 

 สาํหรับบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศซึ�งจดัขึ�นในวนัที� 29 มีนาคม 2556 ในช่วงเชา้ตั�งแต่เวลา

ประมาณ 7.00 - 8.00 น. มีคณะครูของวทิยาลยัฯส่วนหนึ�งยนืตอ้นรับนกัเรียน นกัศึกษาและผูป้กครองบริเวณหนา้

ประตูทางเขา้ของวทิยาลยัฯ และมีคณะครูอีกส่วนหนึ�งตั�งโตะ๊รับลงทะเบียนบริเวณทางขึ�นอาคาร 5 ชั�น มีนกัเรียน 

นกัศึกษามาร่วมงานประมาณ 200 คน และมีผูป้กครองมาร่วมงานประมาณ 120 คน (จากยอดการลงทะเบียน) โดย

ในวนันั�นคณะครูและผูบ้ริหารทุกคนสวมชุดครุยของแต่ละสถาบนัที�ตนเองจบมาอย่างพร้อมเพรียงกนั บริเวณ

ดา้นหนา้อาคาร 5 ชั�นมีซุม้ถ่ายรูปซึ�งจดัไวอ้ยา่งสวยงามจาํนวน 2 ซุม้ คือ ซุม้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และซุม้

สาขาวิชาการบญัชี โดยซุ้มทั�งสองซุ้มดงักล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกนัของคณะครู (ผูร่้วมวิจยั) และ

นกัเรียน นกัศึกษารุ่นนอ้งทั�งระดบั ปวช. และ ปวส. ในแต่ละสาขาวิชาช่วยกนัจดัทาํขึ�นโดยใชง้บประมาณของ

ทางวทิยาลยัฯ และใชร้ะยะเวลาดาํเนินการโดยประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ� งจากความรู้สึกส่วนตวัของผูว้ิจยัรู้สึกวา่ซุม้

ดงักล่าวมีความสวยงามและเกิดจากความตั�งใจในการจดัทาํให้รุ่นพี�จริงๆโดยซุม้ทั�งสองซุม้ประกอบดว้ยอุปกรณ์
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ประกอบฉากที�บางส่วนตอ้งนาํมาเองจากบา้นและประดบัดว้ยดอกไมแ้หง้และดอกไมส้ด ดูแลว้ลงตวัและสวยงาม

เรียบง่าย โดยในช่วงเชา้มีนกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองใหค้วามสนใจเขา้ไปถ่ายรูปในแต่ละซุม้จาํนวนมากตน

ตอ้งต่อคิวเรียงลาํดบักนั นอกจากนั�นยงัมีพอ่คา้ขายดอกไมข้ออนุญาตเขา้มาขายช่อดอกไมภ้ายในวทิยาลยัฯอีกดว้ย 

เนื�องจากว่าวนัที�จดักิจกรรมใกลก้บัวนัพระราชทานปริญญาบตัรของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจาํปี

การศึกษา 2554 ซึ� งเลื�อนมาจากเดือนธนัวาคม 2555 มาเป็นเดือนเมษายน 2556 เมื�อผูว้ิจยัสังเกตจากใบหนา้ของ

นกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองแลว้ต่างเต็มไปดว้ยความสุข และความปลื�มติยินดี หลงัจากนั�นในช่วงระหวา่ง

เวลา 9.30-11.30 น. เป็นช่วงเวลาพิธีการของการมอบใบประกาศนียบตัร โดยประธานในพิธีในวนันั�นผูอ้าํนวยการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) เป็นประธานในพิธี พิธีการดงักล่าวเริ�มตน้ดว้ยพิธีกรไดเ้ชิญประธานในพิธีขึ�นไป

จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยที�โตะ๊หมู่บูชา หลงัจากนั�นเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั�นเป็นการแนะแนว

เรื�องการศึกษาต่อและการออกไปประกอบอาชีพหลงัสาํเร็จการศึกษาโดยวิทยากร 2 ท่านคือ รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

วิชาการ และรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ไดใ้ห้คาํแนะนาํสําหรับนักศึกษาที�กาํลงัจะจบออกไป โดย

แนะนาํใน 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกการศึกษาต่อและแนวทางที�สองคือการออกไปประกอบอาชีพ สุดทา้ยสรุป

ดว้ยตวัผูว้จิยั พอเสร็จจากกิจกรรมดงักล่าวก็เป็นช่วงของพิธีการมอบใบประกาศนียบตัร และเมื�อกิจกรรมดงักล่าว

สิ�นสุดลง ก็ต่อดว้ยการถ่ายรูปหมู่ร่วมกนัระหวา่งคณะครู นกัเรียน นกัศึกษาทั�งระดบั ปวช. และ ปวส. ในแต่ละ

ห้อง และผูป้กครอง โดยบรรยากาศต่างเต็มไปดว้ยรอยยิ�มและเสียงหัวเราะ พอเสร็จจากพิธีการดังกล่าวก็เป็น

ช่วงเวลาของพิธีบายศรีสูขวญัโดยทีมที� 3 ไดเ้ชิญพราหมณ์มาทาํพิธี และได้จดัเตรียมพานบายศรีโดยว่าจ้าง

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลยัฯซึ� งมีฝีมือในดา้นนี� เป็นผูจ้ ัดทาํ ซึ� งจดัออกมาไดส้วยงามอย่างมากเป็นที�พออก

พอใจของทั�งคณะครูและนกัเรียน นกัศึกษา หลงัจากพิธีทางพราหมณ์แลว้เสร็จก็เป็นการให้นกัเรียน นกัศึกษานาํ

ดา้ยสายศีลไปใหค้ณะครูและผูบ้ริหารผูกขอ้มือพร้อมกบัให้พร บรรยากาศเต็มไปดว้ยความปิติยินดี ตื�นตนัใจจน

ทั�งครูและนกัเรียน นกัศึกษา จนบางคนกลั�นนํ� าตาไวไ้ม่อยู ่โดยระยะเวลาในการทาํกิจกรรมในช่วงนี� ใชร้ะยะเวลา

ยาวนานพอสมควรเนื�องจากจํานวนนักเรียน นักศึกษามาก และแต่ละคนต้องการให้อาจารย์ทุกท่านให้พร 

นอกจากการให้พรแลว้ นักเรียน นักศึกษาบางคนยงัไดก้ราบขอขมาลาโทษดว้ยสําหรับบางสิ�งบางอย่างที�ได้

กระทาํล่วงเกินไป กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแลว้เสร็จเวลาประมาณ 13.00 น. หลงัจากนั�นพิธีกรไดเ้ชิญนักเรียน 

นกัศึกษา และผูป้กครองร่วมรับประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั โดยทางวิทยาลยัฯไดจ้ดัเตรียมไวฟ้รีทุกอยา่งทั�ง

อาหารและเครื�องดื�ม และยงัคงมีนกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองบางส่วนที�หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ ได้

แวะถ่ายรูปที�ซุม้และสถานที�ต่างๆในวทิยาลยัฯอีกครั� งก่อนพากนัแยกยา้ยกลบับา้น 
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    ภาพที� 108 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน นกัศึกษา ครู  

                      บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 
 

3)   กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเบื�องต้นกับชุมชนโดยผ่านทางผู้นําชุมชน ตาม

แผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้20,000 บาท 

ดาํเนินการจริงระหว่างวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2556 - 14 มีนาคม 2556 ใชง้บประมาณจริง 50,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี�  ทีมที� 3 ไดเ้ริ�มตน้จากการจดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยทีมแกน

นาํกลุ่ม (นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั และนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงษา) กาํหนดหัวขอ้ในการประชุมไวด้งันี�  1) ขอความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชนโดยผ่านทาง

ผูน้าํชุมชน 2) วนัเวลาสถานที�ที�จะดาํเนินการจดักิจกรรม ในการประชุมผูร่้วมวิจยัต่างแสดงความเห็นกนัอยา่ง

กวา้งขวางและหลากหลาย สุดทา้ยไดข้อ้สรุปซึ� งเป็นมติเอกฉันท์จากผูร่้วมวิจยัทุกคนดงันี�  กิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์และความร่วมมือเบื�องตน้กับชุมชนโดยผ่านทางผูน้ําชุมชน กาํหนดให้เป็นกิจกรรมกีฬาเชื�อม
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ความสมัพนัธ์ โดยเลือกประเภทของกีฬาคือ ฟตุบอล เนื�องจากที�วทิยาลยัฯมีสนามฟตุบอลหญา้เทียมอยูแ่ลว้และมี

บริเวณวิทยาลยัฯกวา้งขวางสะดวกทั�งพื�นที�การจดังานและที�จอดรถ สามารถรองรับชุมชนไดอ้ยา่งเพียงพอ โดย

ครั� งแรกมีการเสนอแค่จดัเฉพาะชุมชนศรีฐาน 2 (ชุมชนที�วิทยาลยัฯตั�งอยู)่ แต่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่เสนอวา่ถา้หาก

จดัแลว้อยากให้จดัให้ใหญ่ไปเลยโดยการจดัโดยให้ชุมชนทั�ง 18 ชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่นเขต 4 เขา้ร่วม

ทั�งหมด ทั�งนี� เพื�อหวงัผลในดา้นการประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยัฯดว้ย นอกจากนั�นจะเป็นประโยชน์ในการปูทาง

สาํหรับการแนะแนวหานักศึกษามาเขา้วิทยาลยัฯในอนาคตอีกดว้ย และมติของผูร่้วมวิจยัทุกคนออกมาเป็นเอก

ฉันท์ให้จดักบัชุมชนทั�ง 18 ชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่นเขต 4 เลย นอกจากนั�นผูร่้วมวิจยัยงัเสนออีกว่า

เนื�องจากผูจ้ดัการ (ผูว้จิยั) มีตาํแหน่งเป็นที�ปรึกษากิตติมศกัดิ� นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น น่าจะลองนาํ

เรื�องการจดักิจกรรมดงักล่าวเขา้ไปร่วมประชุมกบัสมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 ลองดูเผื�อทางเทศบาลฯมีโครงการอยู่

แลว้ทางวทิยาลยัฯจะไดร่้วมกนัจดัพร้อมกนัไปเลย หรือหากทางเทศบาลฯยงัไม่มีโครงการก็ลองเสนอจดักิจกรรม

ดังกล่าวเข้าไปโดยของบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาลฯลองดู เนื�องจากเป็นงานเกี�ยวกับการสร้าง

ความสมัพนัธ์ ความสามคัคี ในชุมชนอยูแ่ลว้และเป็นพนัธกิจของเทศบาลฯอยูแ่ลว้ดว้ย นอกจากนั�นยงัเป็นหนา้ที�

ของสมาชิกสภาเทศบาลอีกดว้ย เมื�อไดข้อ้สรุปดงัที�กล่าวมาขา้งตน้นี�ผูว้จิยัจึงรับอาสาเป็นตวัแทนไปประสานงาน

กบัทางเทศบาลฯตามขอ้สรุปที�ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดเ้สนอดงักล่าว หลงัจากนั�นผูว้จิยัไดไ้ปเขา้ร่วมการในการประชุม

ประธานชุมชน เขต 4 ซึ� งจดัโดยเทศบาลนครขอนแก่น เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2556 และอีกครั� งในวนัที� 20 

กุมภาพนัธ์ 2556 โดยการประชุมทั�งสองครั� งมีประธานชุมชนเขา้เขา้ร่วมการประชุมครบทั�ง 18 ชุมชนของเขต 4 

นอกจากนั�นยงัมีผูติ้ดตามประธานของแต่ละเขตดว้ย โดยเทศบาลนครขอนแก่นเขต 4 จาํนวน 18 ชุมชนมีดงันี�  1) 

ชุมชนสามเหลี�ยม 1 2) ชุมชนสามเหลี�ยม 2 3) ชุมชนสามเหลี�ยม 3 4) ชุมชนสามเหลี�ยม 4 5) ชุมชนสามเหลี�ยม 5 

6) ชุมชนศรีฐาน 1 7) ชุมชนศรีฐาน 2 8) ชุมชนศรีฐาน 3 9) ชุมชนศรีฐาน 4 10) ชุมชนหนองแวงตราชู 1 11) 

ชุมชนหนองแวงตราชู 2 12) ชุมชนหนองแวงตราชู 3 13) ชุมชนหนองแวงตราชู 4 14) ชุมชนคุม้วดัป่าอดุลยาราม 

15) ชุมชนไทยสมุทร 16) ชุมชนเทคโนภาคฯ 17) ชุมชนตะวนัใหม่ 18) ชุมชนมิตรภาพ และในการประชุมทั�งสอง

ครั� งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นเขต  4 เขา้ร่วมการประชุมครบทั�ง 4 ท่าน รวมถึงท่านรองนายกเทศมนตรี 

(นายมนตรี สิงหปุณณภทัร) เขา้ร่วมประชุมดว้ย ในการประชุมมีวาระอื�นๆ ซึ� งเป็นงานของทางเทศบาลเป็นหลกั 

แต่ท่านประธานการประชุม (นายมนตรี สิงหปุณณภทัร) ก็เปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัไดน้าํเสนอเรื�องการจดักิจกรรมกีฬา

ชุมชนสัมพนัธ์ เขต 4 ในที�ประชุมโดยจดัให้นาํเสนอในช่วงทา้ยของการประชุม ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียด

กิจกรรมโดยสังเขปคือเป็นการแข่งขนัฟุตบอลชุมชนสัมพนัธ์ 7 คน ในสนามหญา้เทียมของวิทยาลยัฯโดยให้

ประธานชุมชนเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนั หลงัจากนั�นผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ประธานชุมชนไดแ้สดงความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะการจดักิจกรรมที�ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ ซึ� งส่วนใหญ่ประธานชุมชนเห็นชอบดว้ยเกี�ยวกบัการ

จดักิจกรรมดงักล่าว และอยากให้จดัเนื�องจากจะทาํให้ผูน้าํชุมชนแต่ละชุมชนมีโอกาสไดส้ร้างสัมพนัธ์ไมตรีต่อ

กนัเพราะปัจจุบนัส่วนใหญ่จะไดเ้จอกนัเฉพาะเวลามาประชุมที�เทศบาลฯเท่านั�นทาํให้ความสนิทสนมระหวา่งกนั

ไม่มีมากนกั หากมีกิจกรรมดงักล่าวจะทาํให้รู้จกักนัดีมากขึ�น การประสานงานในการทาํงานร่วมกนัในอนาคตก็

จะเป็นไปไดด้ว้ยดี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 ท่านหนึ� ง (นายธนภณ กิตติวิมลชยั) ไดเ้สนอว่าน่าจะให้

ประธานชุมชนเตะกบัสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นของทุกเขตรวมกนั (เขต 1-4) เนื�องจากแต่ละเขตมีสมาชิก

สภาเทศบาลฯจาํนวนเขตละ 4 คน หากเขต ก็จะมีนกัฟตุบอลทั�งหมดจาํนวน 16 คน ซึ�งจะทาํใหมี้ตวัสาํรองจาํนวน
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มากคอยเปลี�ยนตวัระหว่างการแข่งขนัได้เนื�องจากบางคนมีอายุมากและมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ� งทุกคนในที�

ประชุมก็เห็นชอบดว้ย แต่สุดท้ายการดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวก็ไม่สามารถจดัร่วมกบัทางเทศบาลฯไดอ้นั

เนื�องมาจากเรื� องของกฎหมายการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เนื�องจากตวัสมาชิกสภาเทศบาลฯและรอง

นายกเทศมนตรีได้กล่าวเป็นการส่วนตัวกับผูว้ิจัยว่า ในขณะนี� เพิ�งผ่านการเลือกตั�งมาไม่นานเกรงว่าการจัด

กิจกรรมดงักล่าวอาจะผิดขอ้กฎหมายการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลฯทาํให้เกิดความลาํบากใจในการจดั ดงันั�น

ตวัผูว้ิจัยจึงเสนอว่าทางวิทยาลัยฯจะจัดงานเองโดยไม่เกี�ยวขอ้งกับทางเทศบาลฯแต่จะเชิญคณะสมาชิกสภา

เทศบาลฯทั�ง 4 เขต และคณะผูบ้ริหารเทศบาลฯรวมไปถึงนายกเทศมนตรีมาร่วมเป็นเกียรติเท่านั�นเพื�อไม่ให้เป็น

การลาํบากใจสาํหรับทางเทศบาลฯ หลงัจากนั�นผูว้ิจยัจึงไดน้าํเรื�องดงักล่าวกลบัมาเขา้นาํเสนอที�ประชุมให้ผูร่้วม

วจิยัไดรั้บทราบผลการประชุมหารือกบัทางเทศบาลฯในวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2556 และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัทุก

คนเสนอความเห็นพร้อมทั� งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในการจัดงานในครั� งนี� ใหม่อีกครั� ง จนไดม้ติเป็นเอกฉันท์ในที�

ประชุมวา่ กิจกรรมจะเป็นการจดัการแข่งขนัฟตุบอล 7 คนเชื�อมสัมพนัธ์กบัชุมชน จาํนวน 2 คู่ คู่ที� 1 เป็นฟุตบอล

หญิงระหวา่งประธานชุมชนหญิงทั�ง 18 ชุมชน เตะกบัคณะครูหญิงของวิทยาลยัฯ ส่วนคู่ที� 2 ระหว่างประธาน

ชุมชนชายทั�ง 18 ชุมชน เตะกบัคณะครูชายของวิทยาลยัฯ และหลงัการแข่งขนัสิ�นสุดลงจะเป็นการรับประทาน

อาหารเยน็ร่วมกนัและจดัเตรียมเวทีสําหรับการร้องเพลงคาราโอเกะสังสรรค์ร่วมกนั และมีการเปิดโอกาสให้

ประธานชุมชนและชาวชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัวิทยาลยัฯ โดยทางวิทยาลยัฯตอ้งการทราบและอยาก

ใหชุ้มชนไดส้ะทอ้นความรู้สึกที�มีต่อวทิยาลยัฯและมุมมองที�ตอ้งการใหท้างวทิยาลยัฯพฒันาในอนาคต โดยจดัใน

ชื�อหัวขอ้ “วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในมุมมองของชุมชนและทิศทางการขบัเคลื�อนในอนาคตเพื�อรองรับ

ประชาคมอาเซียนปี 2558” หลงัจากไดข้อ้สรุปดงันี�  ทีมที� 3 จึงเสนอวา่ขอ้สรุปนี� ถือวา่เป็นมุมมองเฉพาะส่วนของ

วทิยาลยัฯเท่านั�น ตามหลกัการเราน่าจะไดมุ้มมองการจดักิจกรรมจากทางชุมชนที�เขา้ร่วมดว้ยวา่เขาตอ้งการแบบ

ไหน? อยา่งไร? ซึ� งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างเห็นชอบดว้ย จึงสรุปวา่จะจดัการประชุมประธานชุมชนทั�ง 18 

ชุมชน ของเทศบาลฯเขต 4 โดยเป็นการเชิญใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมใน

ครั� งนี� และมีการเลี�ยงอาหารกลางวนัในวนันั�นดว้ยในที�ประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดก้าํหนดวนัประชุมร่วมกนั

เป็นวนัที� 1 มีนาคม 2556 และในการประชุมในวนันั�นมีรายละเอียดการประชุมดงันี�  เริ�มตั�งแต่เวลา 08.00 น. คณะ

ครูแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คณะครูกลุ่มแรกทาํหนา้ที�ยนืตอ้นรับประธานชุมชนและผูติ้ดตามประธานที�บริเวณที�จอด

รถยนตห์นา้อาคาร 5 ชั�น ส่วนคณะครูกลุ่มที�สองทาํหนา้ที�รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ช่วงเวลาระหวา่ง

เวลา 8.00 - 10.00 น. ประธานชุมชนต่างทยอยมาและมาครบทุกเขต (บางเขตประธานส่งตวัแทนมาเนื�องจากติด

ภารกิจ) จากนั�นจึงเริ�มเปิดการประชุมอยา่งเป็นทางการ เริ�มตน้จากผูว้จิยักล่าวเปิดการประชุม หลงัจากนั�นทีมแกน

นาํทีมที� 3 (นายวฒิุศกัดิ�   ศรีทบั นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา) ทาํหนา้ที�ดาํเนินรายการต่อโดยเริ�มจากการกล่าว

ความเป็นมาของกิจกรรม วตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรม และลกัษณะการจดักิจกรรม หลงัจากนั�นไดเ้ปิดโอกาส

ให้ประธานชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็น และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยเวียนไมโครโฟนให้ตั�งแต่ชุมชนแรกจนถึง

ชุมชนสุดทา้ยครบทั�ง 18 ชุมชน ทุกชุมชนต่างใหค้วามร่วมมือโดยการเสนอความเห็นต่างๆในการจดักิจกรรมครั� ง

นี�  ทา้ยที�สุดไดข้อ้สรุปดงันี�  กิจกรรมจดัตามที�วิทยาลยัฯเสนอ คือฟุตบอล 7 คนจาํนวน 2 คู่ (หญิงและชาย) แต่ไม่

ตอ้งกาํหนดใหเ้ฉพาะประธานชุมชนเป็นนกักีฬาลงเตะสามารถส่งตงัแทนไดเ้นื�องจากบางท่านมีอายมุากและบาง

ท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพ โดยแต่ละคู่ให้แต่ละชุมชนส่งตวัแทนหญิง 2 คน ชาย 2 คน ดงันั�นในทีมชายและทีม
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หญิงของชุมชนเทศบาลฯเขต 4 จะมีนกักีฬาทั�งหมด 36 คน แบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิงทีมละ 18 คน และทาง

ชุมชนขอใหท้างวทิยาลยัฯจดัทาํเสื�อกีฬาใหชุ้มชนๆละ 4 ตวั  และในวนัจดักิจกรรมใหแ้ต่ละชุมชนสามารถส่งกอง

เชียร์มาร่วมกิจกรรมไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน โดยทางชุมชนขอใหท้างวทิยาลยัฯรับรองเรื�องเครื�องดื�มและอาหารให้

เพียงพอ และในการประชุมในวนันั�นทางชุมชนและทางวิทยาลยัฯไดข้อ้สรุปร่วมกนัในเรื�องของชื�อกิจกรรมโดย

ใชชื้�อวา่ “กิจกรรมพงษภิ์ญโญชุมชนสัมพนัธ์ ครั� งที� 1” และกาํหนดให้มีขึ�นในช่วงเวลาระหวา่ง 16.00 - 21.00 น.

ของวนัที� 14 มีนาคม 2556 ซึ�งทางวทิยาลยัฯก็ตอบตกลง หลงัจากปิดการประชุมเป็นการร่วมกนัรับประธานอาหาร

กลางวนัที�ทางวิทยาลยัฯไดจ้ดัเตรียมไวร่้วมกนั โดยไดจ้ดัเตรียมเครื�องดื�มเป็นนํ� าอดัลมและนํ� าเปล่า ส่วนอาหาร

เป็นขนมจีนนํ� ายาไก่ และจดัเตรียมขา้วสวยไวด้ว้ย โดยให้ทางชุมชนนาํเขา้มารับประทานร่วมกนัในห้องประชุม

เนื�องจากมีเครื�องปรับอากาศและจะไดพ้ดูคุยกนัและสร้างความสนิทสนมระหวา่งกนัดว้ย โดยบรรยากาศโดยรวม

เต็มไปดว้ยมิตรภาพที�ต่างคนต่างมีให้กนั หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ ทางกลุ่มชุมชนจึงเริ�มทยอย

กลบัโดยมีคณะครูทาํหนา้ที�ยนืส่งแขก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

                   ภาพที� 109 ภาพการประชุมประธานชุมชนเทศบาลฯเขต 4 (วนัที� � มีนาคม ���6) 
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        หลงัจากการประชุมประธานชุมชนเทศบาลฯเขต 4 ซึ� งจดัขึ�นเมื�อวนัที� � มีนาคม ���6 ทีมที� 3 ได้

จดัการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัเพื�อนาํคาํสั�งเป็นทางการของวิทยาลยัฯมอบหมายงานมานาํเสนอและชี�แจงให้

รับทราบร่วมกนั โดยจดัขึ�นในวนัที� 8 มีนาคม 2556 เนื�องจากระหวา่งวนัที� 11 - 13 มีนาคม 2556 ผูว้ิจยัและผูร่้วม

วจิยัทุกคนจะตอ้งเดินทางไปศึกษาดูงานที�วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี ดงันั�นเมื�อกลบัมาวนั

ต่อมาจะตอ้งมาเตรียมงานแต่เชา้เลย (กิจกรรมจดัวนัที� 14 มีนาคม 2556) ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งแบ่งภาระงานไว้

ล่วงหนา้ก่อน สิ�งไหนทาํไดก่้อนให้ดาํเนินการเลยทนัทีโดยที�ไม่ตอ้งรอ ให้เหลือไวเ้ฉพาะงานจดัเตรียมสถานที�

เท่านั�น หลงัจากเสร็จสิ�นการประชุมในวนันั�นผูร่้วมวจิยัแต่ละคนต่างก็แยกยา้ยกนัไปจดัเตรียมกิจกรรมตามภารกิจ

ของตนเองที�ไดรั้บมอบหมายในที�ประชุมวนันั�น แต่ภารกิจการจดัเตรียมเสื�อกีฬา ทีมที� 3 ไดด้าํเนินการล่วงหนา้ไว้

แลว้โดยไดไ้ปสั�งที�ร้านเสื�อกีฬาตั�งแต่วนัที� 1 มีนาคม 2556 จาํนวนทั�งสิ�น 110 ตวั เนื�องจากเผื�อให้สมาชิกและ

ผูบ้ริหารสภาเทศบาลฯดว้ย  

        สาํหรับบรรยากาศกิจกรรม “พงษ์ภิญโญชุมชนสัมพนัธ์ ครั� งที� 1” ซึ� งจดัขึ�นในวนัที� �4 มีนาคม 

���6) มีรายละเอียดดงันี�  ทางคณะครูไดม้าจดัเตรียมงานกิจกรรมกนัตั�งแต่เวลา 8.00 น. ส่วนใหญ่เป็นงานเกี�ยวกบั

การจดัเตรียมสถานที� พอถึงเวลาประมาณ 16.00 น. คณะครูแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ครูทุกคนสวมเสื�อกีฬาที�ทาง

วทิยาลยัฯสั�งทาํใหซึ้�งเป็นแบบเดียวกนักบัที�แจกใหชุ้มชน ในวนันั�นครูพิเศษของวทิยาลยัฯ (พ.ต.อ.พิเศษเฉลิม วนั

วิกร) ไดใ้ห้เกียรติมาร่วมกิจกรรมดว้ย สาํหรับคณะครูกลุ่มที� 1 ตั�งโต๊ะรับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมงาน กลุ่มที� 2 คอย

ยนืตอ้นรับชุมชนและอาํนวยความสะดวกเรื�องการจอดรถบริเวณดา้นหนา้อาคาร 5 ชั�น ส่วนกลุ่มสุดทา้ยจดัเตรียม

เรื� องเครื�องดื�มบริเวณสนามฟุตบอลหญา้เทียมซึ� งมีทั� งนํ� าเปล่าและนํ� าอัดลมไวบ้ริการ สําหรับจาํนวนชุมชน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั�งหมดในวนันั�นมีจาํนวน 112 คน รวมกบัคณะสมาชิกและผูบ้ริหารสภาเทศบาลฯอีก 15 คน 

รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานทั�งสิ�น 127 คน (ไม่รวมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั) ระหวา่งช่วงเวลาระหวา่ง 16.00 - 17.00 น. 

ชุมชนเทศบาลฯเขต 4 ทยอยกนัมาถึงจนเกือบเต็มบริเวณจดักิจกรรม รวมทั�งสมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 4 มาครบ

ทุกคน นอกจากนั�นยงัมีสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1, 2 และ 3 ให้เกียรติมาร่วมงานอีก 5 ท่าน จนเวลาล่วงเลยไปถึง

เวลา 17.30 น. ท่านประธานในพิธี คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น (นายธีระศกัดิ�  ฑีฆายพุนัธ์ุ) พร้อม

รองนายกฯอีก 3 ท่าน คือ 1) นายธวชัชยั รื�นรมยสิ์ริ 2) นายมนตรี สิงหปุณณภทัร 3) นายชชัวาล พรอมรธรรม 

เดินทางมาถึงที�วทิยาลยัฯ ผูว้จิยัพร้อมดว้ยคณะครูและประธานชุมชนเทศบาลฯเขต 4 ไดอ้อกไปตอ้นรับและเรียน

เชิญท่านขึ�นบนเวทีเพื�อกล่าวเปิดงานอยา่งเป็นทางการ โดยมีท่านรองนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯรวมทั�งตวั

ผูว้จิยัขึ�นไปบนเวทีพร้อมกนัดว้ย หลงัจากท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแลว้เสร็จ ก็เป็นการแข่งขนัฟุตบอล 7 

คน คู่แรก คือ คู่หญิงระหวา่งชุมชนและครูวิทยาลยัฯ โดยในการนี� มีครูของวิทยาลยัฯเป็นกรรมการ (นายวฒิุศกัดิ�  

ศรีทบั และนายคมกริช แสนวงษ)์ บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะตลอดครึ� งแรกและครึ� ง

หลงั โดยเตะครึ� งละ 15 นาที พกัระหวา่งครึ� งเวลา 10 นาที เมื�อหมดเวลาครึ� งหลงัผลปรากฏออกมาวา่ฝ่ายคณะครู

วิทยาลยัฯเป็นผูช้นะดว้ยผลประตู 2-1 หลงัจากนั�นเป็นการแข่งขนัในคู่ที� 2 เป็นคู่ชายระหวา่งครูวิทยาลยัฯและ

ชุมชน บรรยากาศการเชียร์สนุกสนานไม่แพคู้่แรก เสียงเชียร์ดงัสนั�นลั�นวทิยาลยัฯ กองเชียร์ที�มาในวนันั�นต่างเชียร์

กนัอยา่งออกรสออกชาติถึงแมไ้ม่มีเครื�องดื�มแอลกอฮอร์ ผลปรากฏวา่ทีมครูวิทยาลยัฯชนะอีกเช่นเดียวกนัดว้ยผล

ประตู 3-1 ที�ผลออกมาเป็นเช่นนี� อาจเป็นเพราะคณะครูของวิทยาลยัฯมีอายนุอ้ยกวา่ อีกทั�งครูแต่ละท่านเล่นกนั

อยา่งเตม็ที�เนื�องจากมีเงินรางวลัจากทางวทิยาลยัฯเป็นแรงจูงใจดว้ยโดยหากทีมใดชนะไดที้มละ 2,000 บาท ทีมที�
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แพไ้ดที้มละ 500 บาท หลงัจากกิจกรรมการแข่งขนัฟตุบอลแลว้เสร็จก็เป็นการรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั โดย

ทางวทิยาลยัฯจดัเตรียมไวต้อ้นรับชุมชนอยา่งเตม็ที�และเพียงพอ พร้อมกนันั�นก็มีการเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ฯเขต 4 ทั�ง 4 ท่านขึ�นไปบนเวทีเพื�อกล่าวขอบคุณชุมชนเทศบาลฯเขต 4 ที�ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม หลงัจากนั�น

พิธีกรในงาน (นายอาํพล เดชชยั) จึงไดเ้ชิญท่านประธานชุมชนขึ�นไปบนเวทีเพื�อเสวนาในหัวขอ้ที�ทางวิทยาลยัฯ

จดัไวคื้อหวัขอ้ “วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญมุมมองของชุมชนและทิศทางการขบัเคลื�อนในอนาคตเพื�อรองรับ

ประชาคมอาเซียนปี 2558” โดยท่านประธานชุมชนไดมี้โอกาสพดูตั�งแต่ชุมชนแรกจนถึงชุมชนสุดทา้ยครบทั�ง 18 

เขต ส่วนลูกบา้นของแต่ละชุมชนต่างก็นั�งฟังไปดว้ยพร้อมทั�งรับประทานอาหารไปดว้ย ซึ� งขอ้มูลที�ไดใ้นวนันั�น

เป็นประโยชน์มากสาํหรับทางวิทยาลยัฯเป็นอยา่งยิ�ง เนื�องจากขอ้มูลที�ไดจ้ากชุมชนผ่านทางประธานชุมชนเป็น

เสมือนกระจกสะทอ้นภาพของวทิยาลยัฯไดเ้ป็นอยา่งดี ในวนันั�นทีมที� 3 จดัใหน้ายวรีะยทุธ โคระดา และนายคมก

ริช แสนวงษ ์เป็นผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลการเสวนา หลงัจากกิจกรรมการเสวนาแลว้เสร็จก็เป็นช่วงเวลาเวลาของความ

รื�นเริง สนุกสนาน ปล่อยอิสระใหผู้เ้ฒ่า ผูแ้ก่ ของแต่ละชุมชนไดส้นุกสนาน เตน้รํา พร้อมกบัร้องเพลงคาราโอเกะ

ร่วมกนั จนเวลาล่วงเลยไปถึงเวลา 21.30 น. ชาวชุมชนจึงทยอยกนักลบับา้น หลงัจากนั�นคณะครูต่างก็ช่วยกนัเก็บ

สถานที�ก่อนแยกยา้ยกนักลบับา้นดว้ยความเหนื�อยลา้ไปตามๆกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที� 110 ภาพกิจกรรม “พงษภิ์ญโญชุมชนสมัพนัธ์ครั� งที� 1” วนัที� �4 มีนาคม ���6 
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 ภาพที� 111 ภาพกิจกรรม “พงษภิ์ญโญชุมชนสมัพนัธ์ครั� งที� 1” วนัที� �4 มีนาคม ���6 (ต่อ) 
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   โครงการที� 4 Physical environment development toward change 

   เป็นโครงการที�รับผิดชอบโดยทีมที� 3 ซึ�งมีสมาชิกประกอบดว้ย 1) นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์(แกนนาํ) 

2) นางสาวทศพร สิงห์ปรุ (แกนนาํ) 3) นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง 4) นายทองเหลือง พนัธ์โน 5) นางสาวพชัฎา

พรรณ แสงตะวนั โครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี�  1) จัดหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 2) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬา

อเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 3) 

จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 4) จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�

จาํเป็นเร่งด่วน โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  

  1)   กจิกรรมจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์ของนักเรียน และเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�ง

ไว ้10,000 บาท ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัที� 1 - 13 กุมภาพนัธ์ 2556 ยงัไม่ไดใ้ชง้บประมาณ โดยทีมที� 4 ไดจ้ดั

ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อวางแผนงานกิจกรรมเมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยมีจุดประสงคเ์พื�อกาํหนดหัวขอ้ในการ

ประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ซึ� งในวนันั�นไดห้ัวขอ้ในการประชุมดงันี� คือ 1) ขอความคิดเห็นเกี�ยวกบัสถานที�ใน

วทิยาลยัฯเพื�อจดัแสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน 2) ลกัษณะการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์

วา่ตอ้งการลกัษณะเช่นไร? ทั�งนี�หลงัจากการประชุมในครั� งนั�นยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆต่ออีกเลย 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 112 ภาพกิจกรรมประชุมวางแผนกลุ่มยอ่ยทีมที� 4 (วนัที� 13 กมุภาพนัธ์ ���6) 

 

2)   ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเข้าใหม่บริเวณ

ถนนมะลวิลัย์เพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ ชุมชน ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการ

ระหวา่งวนัที� 15 มีนาคม 2554 - 30 กนัยายน 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้4,000,000 บาท ดาํเนินการจริงตั�งแต่วนัที� 1 

ธนัวาคม 2555 ปัจจุบนัโครงการยงัไม่แลว้เสร็จ ใชง้บประมาณจริงไปแลว้ 2,020,000 บาท สําหรับกิจกรรม

ดงักล่าวสามารถแยกออกเป็นได ้4 กิจกรรมยอ่ยดงันี�  1) การก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม 2) การก่อสร้าง

อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 3) การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวิทยาลยัฯเพื�อประชาสัมพนัธ์

วทิยาลยัฯ 4) ปรับปรุงเสาธงชาติ โดยจะขออธิบายรายละเอียดที�ไดด้าํเนินการในแต่ละงานดงันี�   

                     2.1)   ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทางวิทยาลยัฯไดเ้ริ�มดาํเนินการมาตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2554 โดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างดังนี�  1) เพื�อตอ้งการให้วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญเป็นวิทยาลยั

อาชีวศึกษาแห่งแรกในจงัหวดัขอนแก่นที�มีสนามหญา้เทียม 2) หากสนามหญา้เทียมแลว้เสร็จจะทาํให้คนรู้จกั

วิทยาลยัฯมากขึ�น 3) ไดร้ายไดเ้ขา้วิทยาลยัฯและสามารถสร้างรายไดใ้นระยะยาว (อายกุารใชง้าน 10 ปี) ทาํให้มี
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เงินหมุนในวทิยาลยัฯ เนื�องจากไดเ้งินสดจากค่าเช่าสนามทุกวนั 4) คืนทุนเร็วไม่เกิน 4 ปี 5) เขา้กบับริบทวิทยาลยั

ฯ กลางวนัระหวา่งช่วงเวลา 08.00-16.30 น.ใชใ้นกิจกรรมวทิยาลยัฯ 17.00 -24.00 น. เปิดใหบุ้คคลภายนอกเช่า  6) 

เสาร์-อาทิตย ์เปิดโครงการสอนฟุตบอลสําหรับเด็กเป็นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ 7) สามารถจดัแมทซ์การ

แข่งขนัหารายไดเ้ขา้วทิยาลยัฯและเป็นการประชาสมัพนัธ์อีกดว้ย 8) เป็นแรงจูงใจในการเรียกเด็กเขา้มาเรียนและ

สร้างทีมฟตุบอลของวทิยาลยัฯใหมี้ชื�อเสียง 9) เปิดใหห้น่วยงานรัฐ และเอกชน มาเช่าจดัการแข่งขนัภายในองคก์ร 

ทาํให้มีรายไดเ้ขา้และประชาสัมพนัธ์วิทยาลนัฯให้เป็นที�รู้จกั 10) โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษภิ์ญโญสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกนัไดโ้ดยสามารถจดัการแข่งขนัให้ผูป้กครองมาเชียร์ลูกของตนเองก็จะเป็นการประชาสัมพนัธ์

วิทยาลยัฯอีกทางหนึ�ง 11) เจา้หนา้ที�ส่วนอาคารสถานที�และแม่บา้นทาํอาหารของวิทยาลยัฯมีรายไดเ้พิ�มจากการ

ขายนํ� าที�สนาม 12) จะเป็นจุดขายและเป็นอตัตาลกัษณ์ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 13) เป็นพื�นที�สีเขียว 

มองแลว้สบายตา ไม่วา่จะมองจากทางเขา้หรือมองลงมาจากอาคารเรียน กิจกรรมนี� เริ�มตน้จากผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) ได้

นาํเสนอโครงการก่อสร้างดงักล่าวผูอ้าํนวยการโดยนาํเสนอผ่านโปรแกรมนาํเสนอ Power Point และหลงัจาก

ผูอ้าํนวยการเห็นชอบในหลกัการแลว้ ก็จดัหาบริษทัมืออาชีพที�รับจา้งดาํเนินการ ซึ� งจากการคดัเลือกเบื�องตน้ได ้

บริษทั กรีนนี�กราส จาํกดั (Greenygrass Company Limited) หลงัจากทางบริษทัไดม้านาํเสนอรูปแบบการก่อสร้าง

สนามและรายละเอียดอื�นๆต่อผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน 2-3 ครั� ง ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก็ไดข้อสรุปให้ตกลงเซ็น

สัญญา โดยการเซ็นสัญญามีขึ�นในวนัที� 4 มกราคม 2555 เป็นมูลค่าค่าก่อสร้างจาํนวน 1,200,000 บาท ก่อสร้าง

บริเวณดา้นหลงัอาคาร 5 ชั�น ทางดา้นทิศเหนือ บริเวณทางเขา้ใหม่ของวิทยาลยัฯดา้นถนนมะลิวลัยซึ์� งเดิมก็เป็น

พื�นที�สนามหญา้วา่งเปล่าแต่ไม่ค่อยไดดู้แล ทาํใหดู้รกและวชัพืชขึ�นเยอะ เวลาช่วงเปิดเทอมทีก็จะตอ้งมาใชเ้ครื�อง

ตดัหญา้ตดัที นกัศึกษาไม่ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้นื�องจากรกและกลวังูและสัตวเ์ลื�อยคลานอื�นๆโดยระหวา่ง

การก่อสร้างผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัก็ไดมี้การประชุมกนัอีกหลายต่อหลายครั� งเกี�ยวกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ

สนามหญา้เทียมและไดมี้การนาํเสนอต่อผูอ้าํนวยการเพื�อขออนุมติัหลกัการดว้ยจนไดข้อ้สรุปดงันี�  บริเวณทิศ

เหนือของสนามฟตุบอลใหน้าํอฒัจนัทร์เดิมของทางวทิยาลยัฯมาตั�งโดยปรับปรุงทาสีใหม่เป็นสีเหลืองเพื�อให้เขา้

กบัสีของอาคาร 5 ชั�น บริเวณโดยรอบสนามทาํเป็นพื�นคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 15 ซม. เพื�อรองรับการใช้

เป็นถนนให้รถเขา้ทางเขา้ใหม่ของวิทยาลยัฯดา้นถนนมะลิวลัย ์ส่วนอาคารอาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าเดิมปรับปรุง

เป็นร้านขายของและเป็นที�นั�งพกัเวลาลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียม การดาํเนินการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์โดยรอบไดด้าํเนินการควบคู่กนัไปกบัการก่อสร้างสนามและแลว้เสร็จพร้อมกนั หลงัจากนั�นเมื�อทุกอย่าง

พร้อมจึงทาํการเปิดสนามอยา่งเป็นทางการโดยจดังานขึ�นเมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2555 โดยในวนันั�นไดเ้ชิญแขกผู ้

มีเกียรติมาร่วมเป็นศกัดิ� ขีพยานเป็นจาํนวนมากและมีการจดัแข่งขนัฟุตบอลโดยเชิญแขกที�รู้จกัให้ส่งทีมเขา้ร่วม

จาํนวนรวมทั�งสิ�น 10 ทีม ผลปรากฏวา่ทีมชนะเลิศไดแ้ก่ทีมร้านศรีทองสปอร์ต  

                     2.2)   การก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สําหรับกิจกรรมนี� มีความเป็นมาเริ�มตน้มาจากปัญหา

ของวิทยาลัยฯในสมยัก่อน นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลยัฯไม่ที�สถานที�สําหรับเล่นกีฬา ซึ� งเดิมจะมีสนาม

บาสเกตบอลอยู ่1 สนาม แต่เป็นสนามกลางแจง้ซึ� งร้อนมากทาํให้ส่วนใหญ่นกัเรียน นักศึกษาไม่ค่อยไดไ้ปใช ้

ดงันั�นคณะครูจึงนาํรถยนตส่์วนตวัของตนเองไปจอดเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงของการแข่งขนักีฬาสีของทุกปีก็ไม่ได้

ใชส้นามนั�น ส่วนใหญ่จะมาใชส้นามที�บริเวณดา้นหนา้อาคารเรียน 5 ชั�น (ลานสาํหรับทาํกิจกรรมหนา้เสาธง) ซึ� ง

พื�นที�ดงักล่าวไม่ไดถู้กออกแบบไวส้าํหรับใชเ้ป็นสนามกีฬา แต่เวลาจดัแข่งจริงก็จะใชเ้ทปกาวสีตีเป็นเส้นสาํหรับ
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ใชแ้ข่งขนักีฬาประเภทต่างๆทางผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดจ้ดัประชุมตั�งแต่ช่วงเทอมที� 1 ของปีการศึกษา 2555 

หรือประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยไดข้อ้สรุปถึงเหตุผลความจาํเป็นตอ้งสร้างดงันี�  1) นกัเรียน นกัศึกษา

ของวทิยาลยัฯไม่พื�นที�สาํหรับเล่นกีฬาเพื�อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน 2) ไม่มีพื�นที�สาํหรับจดักิจกรรมในร่ม

ของวิทยาลยัฯ 3) วิทยาลยัฯใช้เป็นพื�นที�สําหรับฝึกฝนนักกีฬาของวิทยาลยัฯเพื�อให้ออกไปสร้างชื�อเสียงให้

วทิยาลยัฯได ้นอกจากนั�นยงัเป็นการดึงดูดและจูงใจให้นกัเรียน นกัศึกษาเขา้มาศึกษาในวิทยาลยัฯหากมีตน้แบบ

นกักีฬาที�มีชื�อเสียงของวทิยาลยัฯ 4) ใชเ้ป็นพื�นที�สาํหรับจดักิจกรรมกีฬาสีของวทิยาลยัฯ เนื�องจากภายในอาคารจะ

ทาํการตีเส้นแทบสีให้เล่นกีฬาไดห้ลายประเภทภายในสนามเดียวกนั เช่น บาสเกตบอล บอลเลยบ์อล เทนนิส 

แบดมินตนั ตะกร้อ ฟตุซอล 5) ช่วงเยน็หลงัช่วงเวลาเลิกเรียนของวทิยาลยัฯสามารถเปิดใหเ้ช่าสนามเพื�อนาํเงินเขา้

วทิยาลยัฯไดด้ว้ย ดว้ยเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้นี�  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงนาํเรียนเสนอผูอ้าํนวยการเพื�อขออนุมติั ซึ� ง

ผูอ้าํนวยการเห็นชอบดว้ยและไดว้า่จา้งวศิวกรออกแบบอาคารเป็นอาคารสูง 10 เมตร กวา้ง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 

เสาเป็นเสาเหล็กรูปตวัไอ และหลงัคาเป็นหลงัเหล็ก (metal sheet) ไม่มีผนงัดา้นขา้ง งบประมาณการก่อสร้าง

ทั�งสิ�นรวม �,31�,��� บาท (ยงัไม่รวมการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบ) หลงัจากนั�นทีมที� 4 ไดด้าํเนินการขอ

อนุญาตการก่อสร้างจากทางเทศบาลนครขอนแก่น หลงัจากไดรั้บอนุญาตทางวิทยาลยัฯจึงเริ�มดาํเนินการก่อสร้าง

ตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยมีสมาชิกทีมที� 4 เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้าง แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ 

                     2.3)   การปรับปรุงทางเข้าใหม่บริเวณถนนมะลิวัลย์ของวิทยาลัยฯเพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ มี

ความเป็นมาดงันี�  สืบเนื�องจากทางเขา้ใหม่ดา้นถนนมะลิวลัยที์�จะปรับปรุงเป็นทางเขา้ใหม่ของวิทยาลยัฯ เดิมเป็น

ถนนสาธารณะประโยชน์ แต่ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนบุคคลโดยทาํการปิดทางไว ้จึงไม่สามารถใชเ้ป็นทางเขา้-

ออกได ้ถนนสาธารณะประโยชนเ์สน้ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  ซอยมีความยาวจากถนนมะลิวลัยจ์นถึงวิทยาลยัฯ

ประมาณ 80 เมตร มีความกวา้ง 4.15 เมตร โดยเมื�อประมาณเดือนมีนาคม 2554 ทางผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดป้ระชุม

ร่วมกนัเพื�อขอความคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ�งกนัและกนัเกี�ยวกบัความตอ้งการในการใชท้าง

ใหม่ของวทิยาลยัฯซึ�งไดค้วามดงันี�  หากเราใชท้างเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยไ์ดจ้ะเป็นประโยชน์กบัทางวทิยาลยั

ฯมากดงันี� คือ 1) ทางเขา้ดงักล่าวติดกบัถนนใหญ่ (ถนนมะลิวลัย)์ จะทาํใหส้งัเกตวทิยาลยัฯง่ายกวา่ทางเขา้ปัจจุบนั

ของวทิยาลยัฯ (มะลิวลัย ์ซอย 3) ซึ�งตอ้งเดินเขา้มาจากถนนมะลิวลัยป์ระมาณ 200 เมตร 2) นกัเรียน นกัศึกษาของ

วิทยาลยัฯสามารถเดินเขา้และออกไดส้ะดวกเนื�องจากทางเขา้ใหม่ใกลก้ว่าทางเขา้ปัจจุบนั 3) มีความปลอดภยั

มากกว่าทางเขา้ปัจจุบนัเนื�องจากทางเขา้ปัจจุบนัมีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์สัญจรมากและที�ผ่านมาเคยเกิด

อุบติัเหตุกบันกัศึกษาของวทิยาลยัฯแลว้มากกวา่ 2 ครั� ง 4) เนื�องจากนกัเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่ของวิทยาลยัฯเป็น

ผูห้ญิงเวลาเดินทางมาวทิยาลยัฯในช่วงตอนเชา้และขากลบัจะโดนคนงานของโรงกลึงและร้านวสัดุก่อสร้างพูดจา

แซวดว้ยวาจาที�ไม่เหมาะสมเสมอซึ�งทาํให้นกัเรียน นกัศึกษาเกิดความหงุดหงิดและรําคาญบางครั� งมีการดื�มสุรา

ดว้ย หลงัจากการประชุมทางผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดน้าํเรื�องที�ไดร่้วมกนัสรุปดงักล่าวนาํเรียนเสนอผูอ้าํนวยการ

เพื�อขออนุมติัในการดาํเนินการเปิดถนนสาธารณะดงักล่าว ซึ� งผูอ้าํนวยการก็เห็นชอบให้ดาํเนินการได ้ดงันั�นทาง

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงเริ�มตน้จากการไปแจง้ต่อประธานชุมชนศรีฐาน 2 (ชุมชนที�วิทยาลยัฯตั�งอยู)่ และไดเ้ล่า

เรื�องราวที�ผา่นมาตั�งแต่ตน้จนจบใหท่้านประธานชุมชนฯและท่านเลขาฟัง และไดใ้หท้างประธานชุมชนฯช่วยร่าง

หนงัสือให้ โดยหนงัสือฉบบันั�นลงวนัที� 12 พฤษภาคม 2554 เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผ่านกองช่าง

เทศบาลฯ เรื�อง การนาํทางสาธารณะประโยชน์มาใชใ้นประโยชน์ส่วนบุคคล โดยมีเนื�อหาใจความในหนงัสือดงัที�
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ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ หลงัจากที�ท่านประธานชุมชนฯไดน้าํหนังสือส่งทางเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯก็มีหนังสือจาก

สาํนกังานเทศบาลนครขอนแก่นลงวนัที� 6 มิถุนายน 2554 ส่งมายงัผูที้�นาํถนนสาธารณะประโยชน์ไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตวัว่า “ก่อสร้างแผงตาข่ายเหล็กปิดทางสาธารณะประโยชน์” ลงนามโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

ขอนแก่น หลงัจากนั�นประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 บุคคลดงักล่าวจึงยอมรื�อถอนแผงตาข่ายเหลก็ออกรวมทั�งกนั

สาดสงักะสีที�ยื�นลํ�าถนนสาธารณะประโยชน์ออกมาทางดา้นทิศตะวนัตกอีกดว้ย และทางชุมชนศรีฐาน 2 จึงไดท้าํ

หนงัสือไปอีกฉบบั ลงวนัที� 14 กรกฎาคม 2554 เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เรื�อง ขอความอนุเคราะห์รถ

กระเชา้พร้อมเจา้หนา้ที�ตดัตน้ไมข้วางถนนสาธารณะประโยชน ์และทางเทศบาลฯไดน้าํรถมาดาํเนินการให้เป็นที�

เรียบร้อย หลงัจากนั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดท้าํการการประสานต่อกบัทางเทศบาลฯเรื�องการขอถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็และไฟฟ้าแสงสวา่งส่องถนน รวมทั�งการขออนุญาตติดตั�งป้ายบริเวณหนา้ซอยของวิทยาลยัฯ แต่ไดรั้บ

การประสานจากทางเทศบาลฯวา่ช่วงเวลานี�อยูร่ะหวา่งสมาชิกสภาเทศบาลฯชุดเก่ากาํลงัจะหมดวาระและตอ้งทาํ

การเลือกตั�งใหม่ซึ� งจะมีขึ� นประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2555 และการขอถนนจําเป็นต้องบรรจุไวใ้นแผน

งบประมาณของปี 56 หลงัจากการเลือกตั�งใหม่แลว้เสร็จ ดงันั�นทางผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงรอจนถึงเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ���� ซึ� งการเลือกตั�งเสร็จสิ�นลงแลว้ ทางเทศบาลนครขอนแก่นไดน้ายกและสมาชิกสภาเทศบาลฯชุดใหม่

เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัทาํหนงัสือในนามวิทยาลยัฯ ลงวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� เรียน 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เรื�อง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครขอนแก่นก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็พร้อมไฟส่องสวา่งบนถนนสาธารณะประโยชน์ และขออนุญาตติดตั�งป้ายชื�อวิทยาลยัฯและสนามหญา้

เทียมของวิทยาลยัฯ จากนั�นทางเทศบาลฯจึงไดน้าํเรื�องดงักล่าวบรรจุไวใ้นงบประมาณปี 2556 หลงัจากนั�นทาง

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดติ้ดตามเร่งรัดการดาํเนินการของของเทศบาลฯมาโดยตลอดจนกระทั�งเมื�อวนัที� 17 มกราคม 

2556 ทางเทศบาลฯพร้อมที�จะลงมือปฏิบติัไดส่้งหนงัสือแจง้มาที�วิทยาลยัฯ หนงัสือลงวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 

เรียน ผูจ้ ัดการวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เรื� อง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครขอนแก่นก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟส่องสวา่งบนถนนสาธารณะประโยชน์ และขออนุญาตติดตั�งป้ายชื�อวิทยาลยัฯและ

สนามหญา้เทียมของวิทยาลยัฯ ทั�งนี�นอกจากการก่อสร้างถนนดงักล่าวแลว้ทางเทศบาลฯยงัทาํการวางท่อระบาย

นํ� าให้ด้วย หลงัจากนั�นทางผูว้ิจัยและผูว้ิจยัจึงมอบหมายให้ทีมที� 4 (เพิ�งมีการแบ่งกลุ่ม) รับผิดชอบในการ

ประสานงานต่อและนาํเรียนให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเป็นระยะโดยการจดัประชุม ทีมที� 4 ไดท้าํการประสานไปที�

สํานักงานช่างของเทศบาลฯเกี�ยวกับการติดตั� งไฟส่องสว่างบนถนนโดยทําการสอบถามว่าทางเทศบาลฯ

ดาํเนินการเองหรือไม่ ซึ� งไดค้าํตอบวา่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผูด้าํเนินการแต่ทางเทศบาลฯเป็นผูข้อและ

หลงัจากดาํเนินการแลว้เสร็จเทศบาลฯจะเป็นผูดู้แลรักษาและซ่อมแซม ดงันั�นทางทีมที� 4 จึงไดส้อบถามกบัทาง

สาํนกังานช่างเทศบาลฯต่ออีกว่าตามหลกัการเสาไฟควรปักก่อนทาํถนนใช่หรือไม่? ซึ� งทางสาํนักช่างเทศบาลฯ

ตอบกลบัมาว่า “ใช่” ดงันั�นตามหลกัการจะตอ้งดาํเนินการปักเสาไฟฟ้าก่อนเทถนนซึ� งกระบวนการในการ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัการขอไฟแสงสวา่งนั�นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตอ้งออกสาํรวจและทาํหนงัสือประมาณ

ราคาการติดตั�งส่งมาที�เทศบาลฯ และหลงัจากนั�นทางเทศบาลฯจะตอ้งฎีกาทาํเรื�องเบิกจ่ายเงินไปที�การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค หลงัจากนั�นเมื�อทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดรั้บเงินแลว้ก็จะเขา้มาทาํการติดตั�งให้ ซึ� งทางเทศบาลฯไดท้าํ

หนงัสือจากสํานกังานเทศบาลนครขอนแก่น เรียน ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื�อง ขอความร่วมมือสาํรวจ

ประมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ลงวนัที� 25 ธนัวาคม 2556 ส่งไปแลว้ แต่การที�จะไปเร่งรัดใหท้างการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาคดาํเนินการดงักล่าวทางเทศบาลไม่สามารถทาํไดเ้นื�องจากต่างหน่วยงานกนั ดงันั�นทางทีมที� 4 จึงไดน้าํ

ปัญหาที� เกิดขึ� นดังกล่าวเข้าที�ประชุมเพื�อปรึกษาและขอความคิดเห็นจากผูว้ิจัยและผู ้ร่วมวิจัยเมื�อวนัที�  27 

กมุภาพนัธ์ 2556 เพื�อขอความคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เนื�องจากเรื�องการจดัจา้งการทาํถนนของทางเทศบาลฯ

แลว้เสร็จแลว้และพร้อมที�จะดาํเนินการไดท้นัที แต่เรื�องไฟส่องสวา่งถนนยงัไม่ไปถึงไหนและทางผูว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัเกรงวา่งานหากดาํเนินการทาํถนนก่อนและติดตั�งเสาไฟทีหลงัอาจทาํใหง้านถนนออกมาไม่เรียบร้อยและเกิด

ปัญหาในภายหลงั และผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัเห็นตรงกนัวา่หากไหนๆอุตส่าห์รอมาตั�งเกือบ 2 ปีแลว้ ดงันั�นควร

จะดาํเนินการทาํออกมาใหดี้ไปเลย ดงันั�นหลงัจากการประชุมจึงไดข้อ้สรุปดงันี�  ให้ทีมที� 4 ดาํเนินการทาํหนงัสือ

เร่งรัดจากทางวทิยาลยัฯส่งไปที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงันั�นทีมที� 4 จึงไดท้าํหนงัสือในนามวิทยาลยัฯ ลงวนัที� 8 

มีนาคม 2556 เรียน ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัขอนแก่น เรื�อง เรียนสอบถามความคืบหนา้การสาํรวจ

ประมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไปนาํส่งดว้ยตนเองที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลงัจากนั�นทางการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้หนงัสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัขอนแก่น 2 (มะลิวลัย)์ เรียน นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแก่น เรื�อง การขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ซึ�งเป็นหนงัสือแจง้ค่าใชจ่้ายในการติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง

ถนนต่อทางเทศบาลฯ ลงวนัที� 21 มีนาคม 2556 อา้งถึง คาํร้องขอใชไ้ฟเลขที� ขก.4204/6314 ลงวนัที� 25 ธนัวาคม 

2555 โดยนายช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัขอนแก่น 2 (มะลิวลัย)์ ไดโ้ทรศพัท์มาแจง้ที�วิทยาลยัฯวา่หนงัสือ

ฉบบันี�ออกแลว้ ดงันั�นทีมที� 4 จึงอาสาไปรับหนงัสือดงักล่าวแลว้ไปนาํส่งให้สาํนกังานช่างเทศบาลดว้ยตนเองใน

วนัที�  22 มีนาคม 2556 ตอนนี� ก็จะเหลือขั�นตอนการตั�งฎีกาเพื�อนาํจ่ายเงินให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ� งจากการ

สอบถามทางเทศบาลเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 ไดค้วามว่า ปัจจุบนัทางเทศบาลฯไดด้าํเนินการจ่ายเงินให้การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้ครึ� งหนึ�ง ส่วนงานการทาํถนน ค.ส.ล. และงานวางท่อระบายนํ� า ทางทีมที� 4 รายงานวา่เมื�อ

วนัที� 22 เมษายน 2556 สาํนกังานช่างเทศบาลฯไดน้าํเครื�องจกัรเพื�อจะเขา้มาปรับพื�นที�ถนนสาธารณะประโยชน์

หนหนึ�งแลว้แต่ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจากบริเวณปากซอยถนนสาธารณะประโยชน์มีของตั�งกีดขวางอยูซึ่� ง

เป็นทั�งของของร้านซือเซ้งและร้านสามเหลี�ยมโครเมียม ดงันั�นทีมที� 4 จึงนาํเรื�องดงักล่าวเขา้ที�ประชุมร่วมกบั

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในวนัที� 23 เมษายน 2556 และไดข้อ้สรุปวา่ ให้ทีมที� 4 รับหนา้เขา้ไปประสานเพื�อขอความ

กรุณาใหท้ั�งสองร้านเก็บของของร้านตนออกจากถนนสาธารณะประโยชน์ดงักล่าว หลงัจากนั�นทีมที� 4 จึงไดเ้ขา้

ไปประสานกบัทั�ง 2 ร้านในวนัต่อมาช่วงเชา้ (วนัที� 24 เมษายน 2556) เพื�อขอความกรุณาให้ทั�ง 2 ร้านดาํเนินการ

เก็บของของตนใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 28 เมษายน 2556 เนื�องจากทางเทศบาลฯจะนาํเครื�องจกัรเขา้มาดาํเนินการ

ปรับพื�นที�ในวนัที� 29 เมษายน 2556 ซึ�งก็ไดรั้บความร่วมมือจากทั�ง 2 ร้านเป็นอยา่งดี หลงัจากนั�นผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัไดรั้บทราบจากทีมที� 4 วา่เมื�อวนัที� 29-30 เมษายน 2556 สาํนกังานช่างเทศบาลฯไดน้าํเครื�องจกัรเขา้มาปรับ

พื�นที�ถนนสาธารณะประโยชน์แลว้ 

                      2.4)   ปรับปรุงเสาธงชาต ิสาํหรับความเป็นมาของกิจกรรมมีดงันี�  สืบเนื�องมาจากปัจจุบนั (ตั�งแต่ยา้ย

จากที�ตั�งเดิมของวทิยาลยัฯมาอยูที่�ปัจจุบนั) ทางวทิยาลยัฯใชเ้สาธงชาติในลกัษณะไม่ไดต้ั�งเสาตั�งแต่พื�นขึ�นไป แต่

นาํเสาไปติดตั�งที�บริเวณดาดฟ้าของอาคาร 5 ชั�น แลว้ห้อยเชือกสําหรับชกัธงชาติลงมาที�พื�น และบริเวณพื�น

ดา้นล่างก็ไม่ไดท้าํจุดสําหรับมดัเป็นกิจจะลกัษณะ ตอ้งไปคลอ้งกบัตวัอาคารบริเวณพนักพิงที�นั�งชั�นที� 1 ของ

อาคารเรียน 5 ชั�น ทาํให้เกิดปัญหาในเวลาทาํกิจกรรมหนา้เสาธง โดยเฉพาะกบันกัเรียน นกัศึกษาที�เพิ�งเขา้เรียน

ใหม่ที�ถูกคดัเลือกให้มาเชิญธงชาติจะไม่ทราบวา่เวลาเชิญธงเสร็จจะตอ้งผูกตรงไหนเนื�องจากไม่มีเสาให้ผูก ครู
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ตอ้งคอยบอกทุกครั� ง นอกจากนั�นเวลามีบุคคลภายนอกเขา้มาในวิทยาลยัฯและเขา้มาช่วงเวลาทาํกิจกรรมหนา้เสา

ธงก็จะรู้สึกแปลกใจจนบางคนอดหวัเราะไม่ได ้และบางท่านก็ถามวา่ทาํไมวทิยาลยัฯถึงไม่มีเสาธงชาติ ดงันั�นจาก

ความเป็นมาที�ไดก้ล่าวมาทั�งหมดขา้งตน้ ทีมที� 4 จึงไดจ้ดัการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัขึ�นเมื�อวนัที� 5 มีนาคม 

2556 เพื�อขอความคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนัเกี�ยวกบัเรื�องการจดัทาํเสาธงชาติของวิทยาลยัฯใหม่ 

ซึ� งจากขอ้สรุปในวนันั�นผลปรากฏออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรให้ดาํเนินการสร้างเสาธงชาติขึ�นใหม่ และ

หลงัจากการประชุมในวนันั�นก็ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆอีกเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� 113 ภาพกิจกรรมประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของทีมที� 4 (วนัที� 5 มีนาคม ���6) 
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               ภาพที� 114 พื�นที�ก่อนก่อสร้างเป็นสนามฟตุบอลหญา้เทียม 

 

    

 

 

 

 

              ภาพที� 115 ระหวา่งการก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

             ภาพที� 116 สนามฟตุบอลหญา้เทียมหลงัดาํเนินการแลว้เสร็จ 
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              ภาพที� 117 พื�นที�ก่อนก่อสร้างเป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 118 การก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งการกาํลงัดาํเนินการ) 
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  ภาพที� 119 การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวทิยาลยัฯ  

                                   (เป็นภาพเดิมที�ยงัไม่ไดด้าํเนินการปรับปรุง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพที� 120 การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวทิยาลยัฯ (ระหวา่งการกาํลงัดาํเนินการ) 
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4) กจิกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการ

ระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2556 - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้100,000 บาท ดาํเนินการจริงตั�งแต่วนัที� 1 

กมุภาพนัธ์ - 4 มีนาคม 2556 ยงัไม่ไดใ้ชง้บประมาณ สาํหรับกิจกรรมนี� มีความเป็นมาดงันี�  เนื�องจากเมื�อสมยัก่อน

การทาํขอ้สอบของวิทยาลยัฯส่วนใหญ่จะใชเ้ครื�องโรเนียว จนมาถึงยคุปัจจุบนัเป็นยคุของเครื�องถ่ายเอกสารทาง

วิทยาลยัฯยงัไม่ไดจ้ดัซื�อเป็นของวิทยาลยัฯเอง เวลามีการทาํขอ้สอบและเอกสารประกอบการสอนส่วนใหญ่จะ

นาํไปถ่ายเอกสารที�ร้านถ่ายเอกสาร ทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก และบางครั� งเกิดความผิดพลาดจากทางร้านคือบางครั� ง

ถ่ายเอกสารตกหล่นหรือผิดพลาดทาํให้เสียเวลาตอ้งกลบัไปแกไ้ขใหม่ และที�สาํคญัที�สุดจะเกิดปัญหามากเวลา

ออกใบรับรองผลการเรียนของนกัศึกษา (รบ.) เพราะโดยปกติวทิยาลยัฯจะตอ้งทาํใบ รบ. ออกเป็น 2 ใบ ใบแรกจะ

เป็นใบจริงที�ซื�อมาจากคุรุสภา และใบที�สองจะเป็นใบสาํรองที�ทาํการถ่ายเอกสารจากใบจริงลงในกระดาษแข็งที�

ทางวิทยาลยัฯจดัหาเองและจะนาํใบนี� ให้นกัเรียน นกัศึกษา ส่วนใบจริงตอ้งเก็บไวที้�วิทยาลยัฯเพื�อเป็นหลกัฐาน

และใชส้าํหรับออกใหน้กัศึกษาเวลามาขอใบใหม่ ปัญหาเกิดตรงที�เวลานาํใบ รบ. ตวัจริงไปถ่ายเอกสารก็ตอ้งหอบ

ไปลาํบากเนื�องจากใบ รบ. เป็นขนาด A3 พอมีนกัเรียน นักศึกษา มาขอทีละคนทีละวนัก็ตอ้งคอยออกไปถ่าย

เอกสารเป็นรายๆไป ทาํให้เกิดความยุง่ยาก บางครั� งครูที�รับผิดชอบติดภาระงานอยา่งอื�นอยูก็่ตอ้งละทิ�งภาระงาน

นั�นเพื�อออกไปถ่ายเอกสาร ทาํใหก้ระทบการทาํงานในส่วนอื�น นอกจากนั�นที�สาํคญัที�สุดคือ เนื�องจากใบ รบ. เป็น

เอกสารสาํคญัดงันั�นหากนาํออกนอกวิทยาลยัฯไม่วา่จะนาํไปถ่ายเอกสารกบัร้านภายนอกหรือนาํออกไปในกรณี

อื�นๆอาจเกิดการปลอมแปลงได ้ดงันั�นทีมที� 4 จึงไดจ้ดัการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัขึ�นเมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 

2556 เพื�อช่วยระดมสมองในการลงความเห็นเกี�ยวกบัการจดัซื�อเครื�องถ่ายเอกสาร ซึ� งผลการลงมติออกมาเป็นเอก

ฉันท์วา่เห็นควรให้ดาํเนินการจดัซื�อเครื�องถ่ายเอกสารใหม่ ดงันั�นทีมที� 4 จึงกลบัไปประชุมกลุ่มย่อยเพื�อจดัหา

บริษทัที�จดัจาํหน่ายเครื�องถ่ายเอกสารหลายๆบริษทัและหลายๆรุ่น และหลงัจากนั�นไดน้าํมาเสนอให้ผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวิจยัไดล้งมติคดัเลือกโดยจดัประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัอีกครั� งขึ�นเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2556 และได้

ขอ้สรุปการคดัเลือกบริษทัที�จะจดัซื�อคือ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ยเหตุผลดงันี�  1) บริษทัฯตั�งอยูใ่กลก้บั

วทิยาลยัฯสะดวกในการใหบ้ริการหลงัการขาย 2) บริษทัฯมีประวติัการบริการหลงัการขายที�ดีซึ� งไดข้อ้มูลจากการ

สอบถามจากผูใ้ชง้านหลายๆคนที�เคยใชบ้ริการมาแลว้ หลงัจากไดข้อ้สรุปในการคดัเลือกบริษทัในการประชุมใน

วนันั�น ทีมที� 4 จึงไดเ้ชิญเจา้หนา้ที�ฝ่ายขายของ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั ใหม้านาํเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบั

รุ่นและราคาของเครื�องถ่ายเอกสารของบริษทัฯใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดรั้บชมและรับฟังในวนัที� 4 มีนาคม 2556 

ซึ� งทางบริษทัฯไดน้าํเสนอเครื�องถ่ายเอกสารระบบมลัติฟังก์ชั�น ยี�ห้อ ริโก ้รุ่น MP2000L2 ความเร็ว 20 หนา้ต่อ

นาที พร้อมชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั (ARDF) โดยมีเงื�อนไขในการเช่าดงันี�  1) ค่าเช่า 2,900 บาท/เดือน 2) ฟรีการ

ใชง้าน 1,000 สาํเนาต่อเดือน ส่วนเกิน 1,001 คิดตามการใชง้านจริงสาํเนาละ 0.35 บาท 3) หักกระดาษเสีย 2% ต่อ

เดือน 4) ระยะเวลา 38 เดือน เมื�อครบกาํหนดสญัญาเครื�องเป็นกรรมสิทธิ� ของลูกคา้ 5) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

7% เงื�อนไขการบริการ 1) สัญญาเช่านี� รวมอะไหล่ทุกชิ�นส่วนและหมึกดาํฟรี ตลอดอายุสัญญา ยกเวน้กระดาษ 

หลงัจากนั�นก็ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆต่อซึ� งรอการขออนุมติัจดัซื�อช่วงเทอม 1 ของปีการศึกษา 2556 (วนัที� 16 

พฤษภาคม 2556) ส่วนกิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ทีมที� 4 ยงัไม่ไดด้าํเนินการใดๆ 
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ภาพที� 121 ภาพกิจกรรมประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของทีมที� 4 (วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ ���6) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที� 122 ภาพกิจกรรมประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของทีมที� 4 (วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ ���6) 

 

      4)   จัดอบรมให้ความรู้ และจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที�จําเป็นเร่งด่วน ตามแผนปฏิบติัการ

ระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 งบประมาณที�ตั�งไว ้50,000 บาท ดาํเนินการจริง

ระหวา่งวนัที� วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2556 - 22 มีนาคม 2556 ใชง้บประมาณจริง 20,000 บาท ซึ� งการดาํเนินการมี

รายละเอียดดงันี�  จากหลกัการและเหตุผลที�วา่สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ได้

กาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี� และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-����) ดา้น

อาชีวศึกษาไวใ้นตวับ่งชี� ที� �� วา่ดว้ยการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเนน้ให้สถานศึกษาพึงพฒันา

ให้สถานศึกษาเต็มไปดว้ยบรรยากาศของการเรียนรู้พร้อมดว้ยโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�ทนัสมยัเอื�อต่อการเรียนรู้ ทั�งดา้นวชิาการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม เนน้กิจกรรม

การพฒันาสภาพแวดลอ้มปรับแต่งภูมิทศัน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มหรือพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 

อาคารสถานที�ห้องปฏิบัติการและการจัดหาเครื�องมืออุปกรณ์การศึกษาที�เหมาะสมรวมทั� งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ จากการศึกษาสภาพปัญหาภายในชั�นเรียนและภายนอกชั�นเรียน พบวา่ปัญหา

หนึ� งที� เป็นปัญหาสําคญัคือ ด้านความปลอดภยัภายในวิทยาลยัฯและอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัยงัไม่พร้อม

สมบูรณ์ ทีมที� 4 จึงไดเ้สนอกิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน

เสนอต่อผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในที�ประชุมเมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2556 มติในที�ประชุมเห็นชอบร่วมกนัอนุมติัให้

ดาํเนินการกิจกรรมดงักล่าวได ้หลงัจากนั�นทีมที� 4 จึงดาํเนินการเชิญผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนอีกครั� งเพื�อประชุม

ในวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ ���� เพื�อวางแผนการดาํเนินการสร้างเครื�องมือแบบสํารวจด้านความปรอดภยัภายใน

สถานศึกษา หลังจากนั�นได้นําแบบสํารวจดังกล่าวออกสํารวจสภาพแวดล้อมด้านความปรอดภยัทั� งภายใน

หอ้งเรียนและภายนอกห้องเรียนในวิทยาลยัฯโดยไดด้าํเนินการในช่วงระหวา่งวนัที� 7-� กุมภาพนัธ์ ���� ซึ� งพบ

ปัญหาดงัต่อไปนี�  1) ปัญหาความปลอดภยัดา้นการขบัขี�รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน นกัศึกษา 2) ปัญหาขาดป้าย
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จราจรและสัญญาณเตือนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 3) ปัญหาความปลอดภัยเกี�ยวกับไฟฟ้าใน

หอ้งปฏิบติัการ 4) ปัญหาผูบ้ริหาร คณะครู และนกัเรียน นกัศึกษา ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัใน

การป้องกนัอคัคีภยัและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 5) ปัญหาวิทยาลยัฯขาดอุปกรณ์ถงัดบัเพลิงบนอาคารเรียน 

ดงันั�นทีมที� 4 จึงไดม้อบหมายใหส้มาชิกในทีม คือนายทองเหลือง พนัธ์โน ดาํเนินการติดต่อออกหนงัสือในนาม

วิทยาลยัฯเชิญวิทยากรจากงานจราจร สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองขอนแก่น (สภ.อ.เมืองขอนแก่น) และฝ่าย

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สงักดัเทศบาลนครขอนแก่น โดยในครั� งแรกไดป้ระสานเชิญวิทยากรเขา้มาอบรม

ที�วิทยาลยัฯพร้อมกนัโดยแบ่งเป็นภาคเชา้และภาคบ่ายในวนัที� �� มีนาคม ���� แต่ทั� งสองหน่วยงานติดภารกิจ

และไม่สะดวกในวนัดังกล่าว ดังนั�นจึงขอเลื�อนการอบรมเป็นวนัที� �� มีนาคม ���� โดยให้ภาคเช้าระหว่าง

ช่วงเวลา 0�.�� - ��.�� น. เป็นการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องกฎจราจร สัญญาณจราจรใน ใช้ห้องประชุม

เอนกประสงค ์ชั�น � อาคารเรียน 5 ชั�นตลอดการอบรม ส่วนช่วงบ่ายระหวา่งช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น. เป็นการ

อบรมให้ความรู้เกี�ยวกับเรื� องการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยโดยใช้ห้องประชุม

เอนกประสงค์ ชั�น � อาคารเรียน 5 ชั�นเช่นเดียวกันในช่วงของภาคทฤษฎี แต่ช่วงของภาคปฏิบติัจะลงมาทาํ

กิจกรรมบริเวณพื�นที�ดา้นหนา้โรงอาหารของวทิยาลยัฯ สาํหรับบรรยากาศการอบรมทั�ง 2 เรื�องทั�งช่วงเชา้และช่วง

บ่ายมีดงันี�   

            สาํหรับบรรยากาศการอบรมในวนัที� �� มีนาคม ���� มีดงันี�  บรรยากาศการอบรมเรื�องกฎจราจร

และความปลอดภยัในการขบัขี�รถจกัรยานยนต์ในช่วงเชา้ มีวิทยากรบรรยายจาํนวน � ท่านจากฝ่ายงานจราจร 

สภ.อ.เมืองขอนแก่น คือ 1) พนัตาํรวจโทอนุวตัร ฉินทิน ตาํแหน่งรอง สภ.อ.เมืองขอนแก่น และ 2) ร้อยตาํรวจตรี

ประยงค ์กนัยาโม ้ตาํแหน่งเจา้พนกังานจราจร และในวนันั�นทางวิทยาลยัฯยงัไดรั้บเกียรติจากพนัตาํรวจเอกจรูญ 

นวมทอง ผูก้าํกบั สภ.อ.เมืองขอนแก่นไดก้รุณานาํนกัศึกษานายร้อยตาํรวจฝึกหัดจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน

จาํนวน � ท่านมาร่วมดูงานดว้ย และท่านยงัใหเ้กียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวถึง พนัธกิจ วิสัยทศัน์ของ สภ.อ.เมือง

ขอนแก่นพร้อมให้ขอ้คิดคติเตือนใจ เตือนสติ แก่นกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยัฯซึ� งอยูใ่นวยัรุ่นว่า ให้เป็นผูที้�มี

ความอดทน เป็นคนดีและขยนั หลังจากนั�นท่านยงัให้เกียรติร้องเพลงประจาํ สภ.อ.เมืองขอนแก่น ให้คณะ

ผูบ้ริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลยัฯฟังอีกด้วยซึ� งรวมระยะเวลาที�ท่านพูดและร้องเพลงใช้เวลา

ประมาณ � ชั�วโมง หลงัจากนั�นท่านผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) จึงไดม้อบของที�ระลึกให้ท่านพร้อมถ่ายภาพร่วมกนัทั� ง

ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน นกัศึกษาเป็นที�ระลึกก่อนที�ท่านจะขอตวัไปปฏิบติัหนา้ที�ๆอื�นต่อ หลงัจากนั�นช่วงเวลา

ประมาณ ��.�� - ��.�� น. วทิยากรพนัตาํรวจโทอนุวตัร ฉินทิน ไดท้าํการบรรยายต่อโดยไดฉ้ายวีดีทศัน์เกี�ยวกบั

อตัราการเกิดอุบติัเหตุที�เกิดขึ�นในพื�นที�เขตเทศบาลนครขอนแก่น (โดยเฉลี�ย � ครั� ง/วนั) ให้คณะผูบ้ริหาร ครูและ

นกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บชม จากการรับชมพบวา่อุบติัเหตุจากการขบัขี�รถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ที�เกิดการบาดเจ็บ

และเสียชีวติ เกิดจากความประมาทและไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัความปรอดภยั เช่น  หมวกนิรภยั โดยท่านวิทยากร

ยงับอกวา่อุบติัเหตุที�เกิดขึ�นเพียงเสี� ยววินาทีมนัเปลี�ยนแปลงชีวิตคุณไดไ้ปตลอดทั�งชีวิตเลย การสวมหมวกนิรภยั

นั�นสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได ้ส่วนการใชร้ถยนตต์อ้งตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกิน �� กิโลเมตรต่อชั�วโมง และ

ตอ้งสวมเขม็ขดันิรภยัเสมอ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีประชากรประมาณ � แสนคน ปัจจุบนัมีรถเพิ�มขึ�นจาก

เดิมอีก � หมื�นคนั ท่านวิทยากรยงัไดเ้ล่าให้ฟังวา่คนในครอบครัวของท่านเองก็เคยประสบอุบติัเหตุเช่นเดียวกนั 

ในวนันั�นในขณะที�ท่านไปอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัดา้นจราจรแก่นกัเรียนที�โรงเรียนขามแก่นนคร ลูกสาวและลูก
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ชายของท่านเรียนอยูโ่รงเรียนอนุบาลแห่งหนึ�งในจงัหวดัขอนแก่น ภรรยาท่านไปรับลูกโดยจอดรถอยูฝั่�งตรงขา้ม

กบัโรงเรียน ปรากฏวา่ลูกสาวตดัสินใจจูงแขนนอ้งวิ�งขา้มถนนโดยคุณแม่ควา้มือไม่ทนัจึงถูกรถมอเตอร์ไซคช์น

อยา่งแรง ลูกสาวและลูกชายบาดเจ็บสาหสั แต่โชคดีที�คุณแม่ซึ�งเป็นพยาบาลตั�งสติไดไ้วจึงรีบอุม้ลูกทั�งสองคนขึ�น

รถแลว้ขบัไปส่งโรงพยาบาลอยา่งรวดเร็วคุณหมอจึงสามารถช่วยชีวิตไวไ้ดท้นั ปัจจุบนัทั�งสองคนหายเป็นปกติ

แลว้ ท่านบอกวา่อาจเป็นเพราะกศุลบุญที�ทาํไวใ้นการช่วยชีวิตมนุษยท์ั�งในอาชีพตาํรวจของตวัท่านเองและอาชีพ

พยาบาลของภรรยาของท่าน นอกจากนั�นช่วงทา้ยของการบรรยายท่านวิทยากรไดใ้ห้ขอ้คิดว่าการปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมมนุษยใ์นการหนัมาใส่ใจเกี�ยวกบัเรื�องความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนนั�นตอ้งใชร้ะยะเวลา แต่ก็เป็น

หนา้ที�ของตาํรวจจราจรที�จะตอ้งรณรงคอ์ย่างต่อเนื�องเพื�อช่วยรักษาชีวิตของประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน หรือไม่ก็

ช่วยใหอุ้บติัเหตุที�เกิดขึ�นผอ่นจากหนกัใหเ้ป็นเบาได ้นอกจากเป็นหนา้ที�แลว้ท่านยงักล่าววา่เป็นเสมือนไดเ้ป็นการ

ทาํบุญช่วยเหลือชีวิตคนอีกดว้ย หลงัจากนั�นระหว่างช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น. ก็รับหน้าที�ต่อโดยวิทยากรคน

ต่อไปคือ ร้อยตาํรวจตรีประยงค์ กันยาโม ้ซึ� งท่านไดน้ําวีดีทัศน์ที� เตรียมมาเกี�ยวกับเรื� องสัญญาณไฟจราจร 

สัญลกัษณ์จราจรต่างๆนาํเสนอให้คระผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาไดรั้บฟัง ซึ� งบรรยากาศการบรรยาย

ในช่วงนี� เตม็ไปดว้ยเสียงหวัเราะต่างจากวทิยากรท่านแรกซึ�งจะเป็นบรรยากาศที�ค่อนขา้งเครียด อาจจะเป็นเพราะ

ท่านร้อยตาํรวจตรีประยงค ์กนัยาโม ้เป็นคนมีอารมณ์ขนั ตลก และจะมีมุขมาเสริมระหวา่งการบรรยายโดยตลอด

ทาํใหค้ณะผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษา ต่างหวัเราะกนัอยา่งสนุกสนาน ทาํให้บรรยากาศการบรรยายไม่เครียด

แต่กลบัสนุกสนานและเพลิดเพลินแทน และจากท่านวทิยากรคนที�สองไดท้าํการบรรยายเสร็จสิ�นลง พิธีกรในงาน

วนันั�น (นายอาํพล เดชชยั) ไดก้ล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั�งสองท่าน และเชิญผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มอบของขวญัที�

ระลึก เป็นอนัเสร็จพิธีการในการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องความปรอดภยัดา้นการจราจรในช่วงเชา้ หลงัจาก

นั�นคณะผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน นกัศึกษา ต่างแยกยา้ยกนัไปรับประทานอาหารกลางวนัและไดน้ดัเวลากนัอีกที

ในเวลา 13.00 น. เพื�ออบรมในช่วงบ่ายต่อ  

            สําหรับบรรยากาศการอบรมในช่วงบ่ายมีดังนี�  การอบรมในช่วงนี� เป็นการอบรมให้ความรู้

เกี�ยวกบัเกี�ยวกบัเรื�องการป้องกนัอคัคีภยัและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั โดยฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัเทศบาลนครขอนแก่น ซึ�งประกอบดว้ยวิทยากรจาํนวน � ท่านคือ นายเอกพนัธ์ บุญกนัฑ ์และนายมนูญ มุงคาํ

ภา สาํหรับช่วงแรกเป็นภาคทฤษฎีช่วงระหวา่งเวลา ��.�� - ��.�� น. เป็นหนา้ที�ของท่านเอกพนัธ์ บุณกรรณ โดย

ท่านไดฉ้ายวดีีทศัน์ประกอบคาํบรรยายเกี�ยวกบัภาพเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุอคัคีภยั กฎหมายเกี�ยวอคัคีภยั

เลก็ๆนอ้ยๆ เช่น หากผูใ้ดพบเห็นเหตุอคัคีภยัแลว้ไม่ระงบัเหตุถือเป็นความผิด และเนื�อหาสาระของสาเหตุอคัคีภยั

ต่างๆที�นาํมาเสนอในวีดีทศัน์ส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่มีสาเหตุมาจากการกระทาํของมนุษย ์เกิดจากความประมาท

เลินเล่อ แต่สาเหตุจากธรรมชาติก็มีแสดงใหเ้ห็นเช่นกนั เนื�อหาเกี�ยวกบัภาคทฤษฎีสามารถสรุปพอสังเขปไดด้งันี�  

เชื�อเพลิงของอคัคีภยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ของแขง็ ของเหลว ก๊าซ ซึ� งท่านวิทยากรก็ไดย้กตวัอยา่งแต่ละ

ชนิดใหดู้พร้อมทั�งไดน้าํอุปกรณ์มาสาธิตจริงภายในห้องดว้ย ทาํให้เกิดความตื�นตาตื�นใจกบัผูช้มมาก สาํหรับการ

เกิดอคัคีภยันั�นเวลาลุกไหมจ้ะเกิดเปลวไฟ ความร้อน ควนั และก๊าซพิษ สําหรับถงัดับเพลิงแบ่งออกเป็น � 

ประเภท ดงันี�  �) ชนิด A ใชก้บัเชื�อเพลิงประเภทฟืนและกระดาษ �) ชนิด B ใชก้บัเชื�อเพลิงประเภท ก๊าซและ

ของเหลว �) ชนิด C ใชก้บัการระงบัเหตุอคัคีภยัที�เกิดจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลดัวงจร แต่ก่อนใชถ้งัดบัเพลิงฉีดพ่น 

อนัดบัแรกตอ้งตดัไฟก่อนไม่เช่นนั�นหากใชถ้งัดบัเพลิงฉีดพน่เลยจะทาํใหไ้ฟฟ้าอาจวิ�งเขา้สู่ตวัผูฉี้ดพ่นได ้�) ชนิด 
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D ใชก้บัเชื�อเพลิงประเภทโลหะและสารเคมี เช่น อคัคีภยัที�เกิดจากเครื�องบินตก �) ชนิด E ใชก้บัเชื�อเพลิงประเภท

นํ� ามนัที�ใชส้าํหรับปรุงอาหาร เช่น ไฟลุกไหมก้ระทะปรุงอาหาร อนัดบัแรกใหท้าํการปิดวาลว์แก๊สก่อน หลงัจาก

นั�นใชผ้า้ชุบนํ� านาํไปปกคลุมบริเวณกระทะที�ลุกไหม ้จากนั�นจึงใชถ้งัดบัเพลิงฉีดระงบัเหตุ หลงัจากภาคทฤษฎี

เสร็จสิ�นลงก็เป็นช่วงของภาคปฏิบติัในเวลา ��.��น. - �7.�� น. ซึ� งใช้พื�นที�บริเวณดา้นหน้าโรงอาหารของ

วทิยาลยัฯ ท่านวทิยากรคนที�สอง คือท่านมนูญ มุงคาํภา ไดท้าํการสาธิตการดบัเพลิงไหมจ้ากเชื�อเพลิงก๊าซหุงตม้ 

โดยนาํถงัแก๊สมาสาธิตจาํนวน 2 ถงั โดยครั� งแรกท่านวิทยากรสาธิตการดบัเพลิงโดยใชถ้งัดบัเพลิงดว้ยตนเอง

สาธิตใหดู้เป็นตวัอยา่งก่อน หลงัจากนั�นก็ขออาสาสมคัรจากทางวทิยาลยัฯมาทดลองดบัไฟ โดยอาสาสมคัรในวนั

นั�นมีทั�ง ผูว้ิจยั ครู (ผูร่้วมวิจยั) และนักเรียน นักศึกษาจาํนวน � ท่านไดท้ดลองการดบัไฟ หลงักิจกรรมดงักล่าว

เสร็จสิ�นลงพิธีกรคนที�สองในงานวนันั�นซึ� งเป็นแกนนาํทีมที� 4 (นางสารภี เผ่าพงษส์วรรค)์ไดก้ล่าวขอบคุณท่าน

วทิยากรทั�งสองท่านพร้อมเชิญผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มอบของที�ระลึกให้วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกนัเป็นอนัเสร็จการ

อบรมในภาคบ่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที� 123 ภาพกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัความปลอดภยัดา้นการจราจร 

                                         ระหวา่งช่วงเวลา �.�� - ��.�� น. (วนัที� 18 มีนาคม ���6) 
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ภาพที� 124 ภาพกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัเกี�ยวกบัการป้องกนัอคัคีภยัและการใชอุ้ปกรณ์ 

                           ป้องกนัอคัคีภยั ภาคทฤษฎี ระหวา่งช่วงเวลา 13.�� - 15.�� น. (วนัที� 18 มีนาคม ��55) 
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      ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ต่างเห็นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นใน

ระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร โดยมีรายละเอียดดงันี�  1) การเปลี�ยนแปลงในระดบับุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่

ละคนเกิดการเปลี�ยนแปลงโดยสามารถพิจารณาได้จากเครื�องมือ ฉบับที� 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan; IDP) โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนประเมินสภาพก่อนพฒันาและเป้าหมาย

การพฒันา (ตามเครื�องมือภาคผนวก) ซึ� งการดาํเนินการในช่วงเริ�มตน้ของขั�นตอนที� 2 การวางแผน และผูว้ิจยัได้

รวมคะแนนแบ่งออกเป็นภาพรวม 3 ดา้นคือ 1) สมรรถนะหลกั 2) สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 3) สมรรถนะใน

หนา้ที�เฉพาะสาขาวชิา และไดใ้ห้แต่ละท่านประเมินตนเองอีกครั� งในขั�นตอนที� 4 การสังเกต ซึ� งเป็นการประเมิน

ตนเองหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จหรือผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไดรั้บการพฒันาแลว้ และไดน้าํผล

คะแนนแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบกนัแต่ละรายบุคคล ซึ�งจากคะแนนของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนพบวา่ทุกคนลว้นแต่มี

การพฒันาตนเองขึ�นแต่อาจมีระดบัคะแนนการพฒันาแต่ละคนมากนอ้ยต่างกนั บางคนพฒันามาก บางคนพฒันา

น้อย ทั� งๆที�ใช้ระยะเวลาเท่ากันและได้รับการพฒันาในลกัษณะที�เหมือนกันทุกประการ ซึ� งเป็นเหตุผลจาก

ศกัยภาพในการพฒันาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั เครื�องมือดงักล่าวถือไดว้า่เป็นตวัชี�วดัการพฒันาของผูร่้วมวิจยั

แต่ละบุคคลไดเ้ป็นอย่างดีนอกจากนั�นยงัเป็นหลกัฐานสาํคญัที�บ่งชี� ไดว้่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการพฒันาในดา้น

ไหนบา้งและมากนอ้ยเท่าไร ทั�งนี�ผูว้จิยัจะไดน้าํคะแนนที�ไดจ้ากผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลโดยละเอียดมานาํเสนออีก

ครั� งหนึ�งในขั�นตอนที� 4 การสังเกต นอกจากนั�นเครื�องมือดงักล่าวจะไดใ้ชอี้กครั� งในขั�นตอนที� 8 การสังเกตใหม่ 

(หลงัการปฏิบติัในวงจรที� 2) ซึ�งจะไดผ้ลการเปรียบเทียบ 2 ค่า 1) เปรียบเทียบกบัก่อนการพฒันา 2) เปรียบเทียบ

กบัหลงัการพฒันาในขั�นตอนที� 3 ซึ� งเป็นการปฏิบติัในวงจรที� 1 การปฏิบติัหรือการปฏิบติัครั� งแรก ส่วนการ

เปลี�ยนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ ผูร่้วมวิจยัเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในทีม ความสนิทสนม ความ

สามคัคี กนัมากขึ�นจากเดิมโดยสังเกตจากการพูดคุยจากเดิมจะใช้คาํพูดระหว่างกันค่อนขา้งเป็นทางการ แต่

ปัจจุบนัเริ�มใชค้าํพูดแบบที�เป็นลกัษณะเป็นกนัเองมากขึ�น ส่วนการเปลี�ยนแปลงระดบัองคก์ารนั�น ภาพรวมใน

สายตาของผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัพบวา่การทาํงานในวิทยาลยัฯเกิดความเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ�น สังเกตได้

จากการทาํงานของแต่ละฝ่าย ปัจจุบนัมีการทาํงานเสร็จสิ�นก่อนกาํหนดเวลาเร็วขึ�นกวา่แต่ก่อน ในขณะที�แต่ก่อน

จะเสร็จก่อนกาํหนดส่งงาน 1-2 วนั สาํหรับเรื�องการเรียนรู้นั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในประเด็น

ต่างๆดงันี�  1) เรียนรู้เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม และการประสานงานกนัไม่ว่าระหวา่งภายในทีมโครงการหรือ

ระหวา่งแต่ละทีมโครงการ สังเกตไดจ้ากการที�ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้และผลดัเปลี�ยนหมุนเวียนกนั

ทาํงานร่วมกนักบัทีมโครงการอื�นๆตลอดระยะเวลาของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั โดยที�ทุกคนมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันกันคือเพื�อให้การดาํเนินงานทุกโครงการมีความเชื�อมโยงกัน ขบัเคลื�อนไปพร้อมๆกันเพื�อให้บรรลุ

เป้าหมายเดียวกนั 2) เรียนรู้ร่วมกนัวา่การปฏิบติัหากตอ้งการใหส้าํเร็จตามเป้าหมายที�ไดว้างแผนไวจ้าํเป็นอยา่งยิ�ง

ที�จะตอ้งมีแรงจูงใจเป็นการกระตุน้การปฏิบติั 3) เรียนรู้วา่การตดัสินใจในทีมบางครั� งไม่สามารถตดัสินใจในบาง

เรื�องดว้ยตนเองได ้เช่น เรื�องงบประมาณ จาํเป็นตอ้งขอคาํแนะนาํจากผูว้ิจยั เนื�องจากเรื�องของงบประมาณเป็น

เรื�องของผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูต้ดัสินใจเอง เช่น ผูอ้าํนวยการ หรือ ผูรั้บใบอนุญาต 
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                 วงจรที� 1: ขั�นตอนที� 4 การสังเกตผล (observing) 

  ในขั�นตอนการสังเกตผล ผูว้ิจัยได้ยึดถือหลกัการที�สําคญัเช่นเดียวกับ ศิริกุล นามศิริ (2550) คือ 

“หลกัการการสงัเกตผลที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัจริง” โดยผูว้จิยัสงัเกตผลที�เกิดขึ�นจริงทั�งที�คาดหวงัและไม่คาดหวงั 

ไดจ้ากการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง และไดค้วามรู้ใหม่อะไรบา้ง หลงัสิ�นสุดการดาํเนินงานในขั�นตอนการสังเกต

ผลไดข้อ้สรุปเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวธีิการสงัเกตผล 2) ขั�นตอน

การสงัเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 

  1)   ขั�นตอนการกําหนดรูปแบบและวิธีการ ขั�นนี� มุ่งหวงัให้ไดรู้ปแบบและวิธีการสังเกตผลการ

ดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัที� 1 เมษายน 2556 ณ ห้อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสงัเกตผลตามสภาพจริงของผลการดาํเนินงานที�คาดหวงัและ

ไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกบั

สรุปสิ�งที�กระทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที�

เกิดขึ�น โดยใชเ้ครื�องมือในการสังเกตประกอบดว้ย บนัทึกภาคสนาม (field note) บนัทึกอนุทิน แบบบนัทึกการ

ประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ แบบรายงานความกา้วหน้าของโครงการ แบบ

ประเมินโครงการ แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยใชที้มแกนนาํจากทั�ง 4 ทีมโครงการ ไปประเมินโครงการ

พร้อมสรุป จากนั� นนําผลการประเมินเสนอให้ที�ประชุมทีมแกนนํา ตรวจสอบ วินิจฉัย ยืนยนั สรุปผลการ

ดาํเนินงานนาํเสนอรายงานการประเมิน และขอความเห็นชอบและความพึงพอใจจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  

 2)   ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน ขั�นตอนนี� มุ่งหวงัใหมี้การสงัเกตผลและรายงานผลขอความพึง

พอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียด

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัที� 5 เมษายน 2556 ณ ห้อง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  2.1)   ส่วนรายละเอยีดของโครงการ  

                                  ทีมแกนนาํทีมที� 1-4 ดาํเนินการสังเกตการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทั�ง 4 โครงการ 

ซึ�งการสงัเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหวา่งที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ โดยใชเ้ครื�องมือฉบบั

ที� 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ และ 2) เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง ดงัรายละเอียดในแต่

ละโครงการดงันี�  

 

โครงการที� � 

Teacher development toward change 

                           1)   ระหว่างที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ  

                            ผลการสงัเกตระหวา่งที�กาํลงัดาํเนินโครงการ ความกา้วหนา้ของโครงการในภาพรวม

เดินไปตามแผนที�วางไวใ้นช่วงตน้คือช่วงการวางแผนและติดต่อประสานงานแต่ไปล่าช้าช่วงการปฏิบัติจริง 

เนื�องจากเราไม่สามารถกาํหนดวนัในการทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเองดงัเช่น กิจกรรมที� 1 จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูป

ระบบบริหารมาใชจ้ริงรวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม และกิจกรรมที� 2 การจดัอบรมให้

ความรู้หรือศึกษาดูงาน ในหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  �) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน �) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) �) การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ� งตอ้งให้วิทยากรเป็นผูก้าํหนดเวลาที�เขาสะดวก ดงันั�นเมื�อประเมินสถานการณ์ภาพรวม

ของทั�งโครงการแลว้พบวา่ไม่ทนัตามกาํหนดแน่นนอนเนื�องจากการกาํหนดวนัของวิทยากรเกินระยะเวลาตาม

แผนปฏิบติัการ ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นระหวา่งการดาํเนินงานโครงการคือ การไม่สามารถกาํหนดวนัได้

ตามแผนปฏิบติังานของเราเองได ้ทาํใหแ้ผนปฏิบติังานที�วางไวล่้าชา้ออกไปจากกาํหนดเดิม ผูร่้วมวิจยัมีภาระงาน

ประจาํของวทิยาลยัฯค่อนขา้งมากทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการแบ่งเวลามาดาํเนินการวจิยัทั�งนี�อาจเนื�องมาจาก

บุคลากรของวทิยาลยัฯในปัจจุบนัยงัมีจาํนวนไม่มาก (ทั�งวทิยาลยัฯมีบุคลากรทั�งหมด 25 คน) 

             2)   เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง 

                                    กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการจาํนวนทั�งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จ และ

บรรลุเป้าหมายจาํนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที� 1 จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดั

อบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม และ กิจกรรมที� 2 การจดัอบรมใหค้วามรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆ 

ดงัต่อไปนี�  �) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วย

สอน �) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) �) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ยงัไม่แลว้เสร็จ 

และบรรลุเป้าหมายจาํนวน 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 3 กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการ

ระหวา่งวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 ดาํเนินการจริงซึ�งยงัไม่สิ�นสุดโครงการใชร้ะยะเวลาไปแลว้ระหวา่ง 

วนัที� 1 กมุภาพนัธ์ - �� มีนาคม ���� ผลปรากฏคือ คาดการณ์วา่เมื�อดาํเนินการแลว้เสร็จจะเกินกาํหนดระยะเวลา

ตามแผนปฏิบัติการในโครงการอย่างแน่นอน สําหรับงบประมาณที�ตั� งไวท้ั� งหมด 85,��� บาท ใช้ไปแล้ว

งบประมาณจริงไปแลว้ 5�,��� บาท ผลปรากฏคือ คาดการณ์ว่าน่าจะเกินงบประมาณตามแผนปฏิบติัการอย่าง

แน่นอนเมื�อสิ�นสุดโครงการ 

 

โครงการที� 2 

Teaching development toward change 

             1)   ระหว่างที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ  

                            ผลการสังเกตระหว่างที�กาํลงัดําเนินการโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการใน

ภาพรวมเดินไปตามแผนที�วางไวจ้าํนวน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 2 จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อ

วเิคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

การบญัชี) และกิจกรรมที� 3 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและนกัเรียนอยา่งนอ้ย 1 

คนต่อภาคเรียน อาจเนื�องมาจากกิจกรรมทั�ง 2 กิจกรรมดงักล่าวไม่มีความซับซ้อนและไม่ยุง่ยากในการติดต่อ

ประสานงานมากนกั ส่วนกิจกรรมที�ไม่เป็นไปตามแผนจาํนวน 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 1 จดัอบรมให้ความรู้

หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

�) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ �) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อ

เตรียมความพร้อมสําหรับการนาํไปปฏิบติัจริง ซึ� งดาํเนินการร่วมกบักิจกรรมที� 2 ของโครงการที� 1 มีเหตุผล
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ดงักล่าวขา้งตน้ ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นระหว่างการดาํเนินงานโครงการคือ เช่นเดียวกนักบัขอ้มูลดงัที�ได้

กล่าวมาแลว้ในกิจกรรมที� 2 โครงการที� 1 ขา้งตน้ 

             2)   เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง 

                                    กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการจาํนวนทั�งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมายทั�งหมด ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 - 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ดาํเนินการ

จริงระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 25 มีนาคม ���� ผลปรากฏคือ ถึงแมท้ั�ง 3 กิจกรรมจะแลว้เสร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายทั� งหมดแต่การดําเนินการเกินกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานในโครงการที�ได้วางแผนไว ้

นอกจากนั�นยงัมีเรื�องของงบประมาณที�ใชจ้ริงเกินจากแผนปฏิบติัการในโครงการที�วางแผนไวคื้อ งบประมาณ

ที�ตั�งไวท้ั�งหมด 38,��� บาท ใชง้บประมาณจริง 60,��� บาท 

 

โครงการที� � 

Stakeholder relationship development toward change 

             1)   ระหว่างที�กาํลงัดาํเนนิการโครงการ  

                            ผลการสังเกตระหว่างที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ ความกา้วหน้าของโครงการแยก

อธิบายเป็นกิจกรรมดงันี�  กิจกรรมที� 1 กิจกรรมการพฒันาระบบแจง้ผลการนกัศึกษาผ่านทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั

ฯ ช่วงแรกเกิดความล่าชา้เนื�องจากตอ้งรอขอ้มูลจากบุคคลที�ผูว้จิยัเคยจา้งใหด้าํเนินการก่อนหนา้นี�  แต่พอไดข้อ้มูล

ดงักล่าวมาการดาํเนินการทีมที� 3 ก็ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการไม่นาน แต่กลบัมาชา้อีกครั� งตรงที�ขั�นตอนการ

ให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมโดยการเสนอความคิดเห็นจากการจดัการประชุม ซึ� งผลจากการจดัการประชุม

ดงักล่าวทาํให้เกิดความล่าชา้และไม่ไดข้อ้สรุปแต่ก็เป็นผลดีในการให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที� � กิจกรรมการจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน 

นกัศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง กิจกรรมนี� ไม่เกิดความล่าชา้ระหวา่งดาํเนินการแต่ล่าชา้ตรงที�

วนัที�กาํหนดในการทาํกิจกรรม ปัญหาเนื�องจากวนัสุดทา้ยตามแผนปฏิบติังานคือวนัที� 22 มีนาคม 2556 แต่ไปตรง

กบัวนัที�ปฏิบติักิจกรรมของวิทยาลยัฯคือกิจกรรมการนาํนกัศึกษาไปทศันะศึกษาที�เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 

และก่อนหน้านั�นก็มีภารกิจต่อเนื�องมาตลอดตั�งแต่นักศึกษาสอบปลายภายเสร็จ (22 กุมภาพนัธ์ 2556) ส่วน

กิจกรรมสุดทา้ยคือ กิจกรรมที� 3 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชนโดยผ่านทางผูน้าํ

ชุมชน กิจกรรมนี� ถือว่ามีการดําเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนปฏิบัติการที�วางแผนไว ้อาจเนื�องมาจากการ

ช่วยเหลือจากสมาชิกจากทีมที� 4 (นายทองเหลือง พนัธ์โน) ซึ� งช่วยในการประสานงานกบัชุมชน เพราะโดย

บุคลิกลกัษณะส่วนตวัของท่านเป็นคนที�มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี เขา้กับชุมชนเก่ง จึงประสานงานได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบนัไดล้าออกไปแลว้เนื�องจากมีปัญหาดา้นสุขภาพส่วนตวั  

             2)   เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง 

                                    กิจกรรมตามแผนปฏิบติังานในโครงการจาํนวนทั�งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จและบรรลุ

เป้าหมายจาํนวน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� � กิจกรรมการจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งนกัเรียน นกัศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง และ กิจกรรมที� 3 คือ กิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดยผ่านทางผูน้าํชุมชน ส่วนกิจกรรมที�ยงัไม่แลว้เสร็จและ
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บรรลุเป้าหมายมีจาํนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที� 1 กิจกรรมการพฒันาระบบแจง้ผลการนักศึกษาผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯ ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 22 มีนาคม 2556 ซึ� ง

ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการไปแลว้ระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 29 มีนาคม ���� ผลปรากฏคือ เกินกาํหนดระยะเวลา

ตามแผนปฏิบติัการไปแลว้ สําหรับงบประมาณที�ตั�งไวท้ั� งหมด 70,��� บาท ใชไ้ปแลว้งบประมาณจริงไปแลว้ 

81,5�� บาท ผลปรากฏคือ เกินงบประมาณตามแผนปฏิบติัการไปแลว้ 

 

โครงการที� 4 

Physical environment development toward change 

             1)   ระหว่างที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ  

                            ผลการสังเกตระหว่างที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ ความกา้วหน้าของโครงการแยก

อธิบายเป็นกิจกรรมดงันี�  กิจกรรมที� 1 กิจกรรมการจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของ

นกัเรียน และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์กิจกรรมนี� เกิดความล่าชา้กวา่แผนปฏิบติัการที�วางไวแ้ละเกิดการหยดุชะงกั 

ปัญหาและอุปสรรคที�สําคญัคือ ทีมแกนนาํไม่มีความเขม้แข็งและมุ่งมั�นในการประสานงานดาํเนินการกิจกรรม

อยา่งต่อเนื�อง จึงทาํใหส้มาชิกในทีมที� 4 เองรวมทั�งผูร่้วมร่วมวจิยัคนอื�นๆขาดแรงจูงใจและแรงกระตุน้ในการร่วม

ดาํเนินการต่อ ส่วนกิจกรรมที� 2 กิจกรรมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และ

ปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ กิจกรรมทั�งหมดนี�

เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการการก่อสร้างทั�งสิ�น ซึ�งถือไดว้า่ความกา้วหนา้ของแต่ละงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ

ที�วางแผนไว ้ที�เป็นเช่นนี�อาจเนื�องมาจากส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงานเป็นหลกั 

และมีงบประมาณที�ตั�งไวอ้ยูแ่ลว้และคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานประจาํที�ทาํงานกบัวทิยาลยัฯมาอยา่งยาวนาน ทาํ

ให้งานเดินหน้าไดร้วดเร็วและไม่เกิดอุปสรรคปัญหาระหวา่งการดาํเนินการ มีกิจกรรมยอ่ยเดียวที�แลว้เสร็จแลว้ 

คือ กิจกรรมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม และกิจกรรมย่อยอีก 1 กิจกรรมที�ยงัไม่เริ�มดาํเนินการแต่

คาดการณ์วา่น่าจะเสร็จสิ�นก่อนแผนปฏิบติังานคือ ปรับปรุงเสาธงชาติ สาเหตุเนื�องจากทีมแกนนาํทีมที� 4 เห็นวา่

เป็นกิจกกรมยอ่ยดงักล่าวจะใชร้ะยะเวลาดาํเนินการสั�นกวา่กิจกรรมยอ่ยอื�นๆ ดงันั�นจึงเร่งดาํเนินการกิจกรรมยอ่ย

อื�นๆที�มีขนาดใหญ่และใชร้ะยะเวลาดาํเนินการยาวนานก่อน ส่วนกิจกรรมที� � กิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์

และเครื�องถ่ายเอกสาร กิจกรรมนี� ทีมที� 4 มีการจดัหาขอ้มูล การจดัประชุมยอ่ยทีมโครงการ การจดัประชุมผูว้ิจยั

และผูร่้วมวจิยัเพื�อขอความคิดเห็น ตั�งแต่เริ�มตน้ของช่วงระยะเวลาที�วางไวใ้นแผนปฏิบติัการ และไดข้อ้สรุปเรื�อง

ของรายละเอียดของรุ่นและยี�ห้อเครื�องถ่ายเอกสารเรียบร้อยแลว้ ส่วนเรื� องของเครื� องคอมพิวเตอร์ยงัไม่ได้

ดาํเนินการใดๆ สาํหรับอุปสรรคและปัญหาอยูที่�เรื�องของงบประมาณของวิทยาลยัฯเป็นหลกัซึ� งทางวิทยาลยัฯยงั

ไม่พร้อมเนื�องจากมีงานก่อสร้างอื�นๆหลายโครงการ ทาํให้กิจกรรมล่าชา้กวา่แผนปฏิบติัการที�วางแผนไว ้ส่วน

กิจกรรมสุดทา้ยคือ กิจกรรมที� � กิจกรรมการจดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน กิจกรรมนี�ดาํเนินการในส่วนการจดัอบรมใหค้วามรู้เป็นไปตามแผนงานโดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ 

เหตุผลอาจเนื�องมาจากผูป้ระสานงานกิจกรรมค่อนขา้งมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงทั� ง 2 ท่าน คือ นาย

ทองเหลือง พนัธ์โน ซึ� งเป็นผูป้ระสานงานวิทยากรดา้นความปรอดภยัเกี�ยวกบัการจราจร และนางสารภี เผ่าพงษ์

สวรรค ์(แกนนาํ) เป็นผูป้ระสานงานดา้นความปลอดภยัเกี�ยวกบัอคัคีภยั รวมทั�งสมาชิกของทีมที� 4 ที�มีความ
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สามคัคี และมีการทาํงานกนัเป็นทีมทาํให้งานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการที�วางแผนไว ้แต่สาเหตุที�กิจกรรมไม่

สามารถดาํเนินการให้เสร็จสิ�นตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติการได้เนื�องมาจากขาดงบประมาณในการจัดซื�อ

อุปกรณ์ดา้นความปรอดภยัทั�งเกี�ยวกบัดา้นการจราจรและการป้องกนัอคัคีภยั เช่น กระจกนูนบริเวณทางเขา้ของ

วทิยาลยัฯ ป้ายแจง้เตือนต่างๆ ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ 

             2)   เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง 

                                    กิจกรรมตามแผนปฏิบติังานในโครงการจาํนวนทั�งหมดจาํนวน 4 กิจกรรม ยงัไม่แลว้

เสร็จและบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 - 

30 กนัยายน 2556 ดาํเนินการจริงซึ� งยงัไม่สิ�นสุดโครงการใชร้ะยะเวลาไปแลว้ระหวา่งวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ - 31 

มีนาคม ���� ผลปรากฏคือ คาดการณ์ว่าจะสามารถดาํเนินการโครงการให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการที�วางแผนไว ้สําหรับงบประมาณที�ตั� งไวท้ั� งหมด 4,160,0�� บาท ใช้งบประมาณจริงไปแล้ว 

2,020,000 บาท ผลปรากฏคือ คาดการณ์วา่จะสามารถดาํเนินการควบคุมการใชง้บประมาณให้อยูใ่นแผนปฏิบติั

การโครงการที�ไดว้างแผนไวไ้ด ้

  2.1)   รายละเอยีดเกี�ยวกบัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

           จากการที�ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยได้ร่วมกันดําเนินการวิจัยมาตั�งแต่ขั�นตอนที� 1 การ

เตรียมการ จนถึงขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั สิ�งที�จะใชว้ดัการเปลี�ยนแปลงวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการเปลี�ยนแปลง 

เกิดการเรียนรู้ และไดรั้บความรู้ใหม่อะไรบา้งคือการใชเ้ครื�องมือฉบบัที� 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล หรือ 

Individual Development Plan หรือ IDP ที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัพฒันาขึ�น สาํหรับเครื�องมือดงักล่าว

นอกจากจะใชส้าํหรับการพฒันาสมรรถนะรายบุคคลในการวจิยัครั� งนี�  ยงัถือวา่เครื�องมือดงักล่าวเป็นเสมือนกรอบ

ของการพฒันาอีกดว้ย โดยเครื�องมือดงักล่าวมุ่งหวงัให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรายบุคคลจากการพฒันาในการร่วม

ดาํเนินการวจิยั นอกจากนั�นผลจากการใชเ้ครื�องมือดงักล่าวยงัใชเ้ป็นตวัชี�วดัการพฒันา การเปลี�ยนแปลง ของแต่

ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ทั�งนี� เนื�องจากศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยเครื�องมือฉบบัที� 

6 นี� ถูกออกแบบใหมี้การประเมินในลกัษณะเป็นระดบัของคะแนนดว้ย โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนด

เกณฑก์ารพิจารณาระกบัคะแนนออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบั 2 คือ “ดี” 2) ระดบั 1 คือ “ปานกลาง” และ 3) 

ระดบั 0 คือ “ควรปรับปรุง” โดยเกณฑก์ารพิจารณาทั�ง 3 ระดบัจะแตกต่างกนัไปตามตวัชี�วดัในแต่ละรายการจาก

ทั�งหมด 3 ด้านคือ 1) สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 2) สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional 

Competencies) 3) สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวิชา (Functional Competencies) โดยแต่ละดา้นก็จะมีตวับ่งชี�

หลกัและตวับ่งชี�ยอ่ย ซึ�งในการนาํเสนอขอ้มูลของแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลจะนาํคะแนนผลการพฒันาเสนอ

มาเปรียบเทียบกบัทั�ง เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา และผลการพฒันา และสุดทา้ยจะแสดงให้เห็นถึง

ระดบัคะแนนรวมของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลในแต่ละดา้นดว้ย รวมทั�งคะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นดว้ย เพื�อให้

เห็นภาพการเปลี�ยนแปลงของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน สาํหรับรายละเอียดระดบัคะแนนของผูร่้วมวิจยั

แต่ละบุคคล นาํเสนอตามรายชื�อเรียงลาํดบัตามโครงการในแผนปฏิบติัการจากโครงการที� 1-4 ดงัต่อไปนี�  (ยกเวน้

ผูร่้วมวจิยัที�ลาออกจากวทิยาลยัฯไปแลว้จาํนวน 3 ท่านดงันี�  1) นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์ 2) นางสาวอจัฉรา ยศมงคล 

3) นายทองเหลือง พนัธ์โน) 
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ตารางที� 67 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายอาํพล เดชชยั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 29 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 96 60 82 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 29 16 24 

 รวม 176 163 105 144 

 

ตารางที� 68 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางนงนิตย ์ทวลิา 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 26 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 46 24 44 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 26 11 35 

 รวม 176 109 61 117 

 

ตารางที� 69 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวศิณุภพ ไกรแจ่ม 

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพัฒนา สภาพก่อนพัฒนา ผลการพัฒนา 

1 สมรรถนะหลกั 38 33 17 33 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 78 13 60 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 27 6 32 

 รวม 176 138 36 125 

 

ตารางที� 70 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสุทิน สมสมยั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 23 37 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 

 รวม 176 156 82 156 

 

ตารางที� 71 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวปราณี ภูเงินช่อ 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 16 32 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 96 30 87 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 42 16 25 

 รวม 176 176 52 144 
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ตารางที� 72 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวไอรินทร์ อุปลี 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 19 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 89 49 88 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 32 21 37 

 รวม 176 159 89 165 

 

ตารางที� 73 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาววลิาสิณีย ์มากนาคา  

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 19 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 89 49 88 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 32 21 37 

 รวม 176 159 89 163 

 

ตารางที� 74 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพัฒนา สภาพก่อนพัฒนา ผลการพัฒนา 

1 สมรรถนะหลกั 38 36 19 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 82 35 82 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 38 21 38 

 รวม 176 156 75 158 

 

ตารางที� 75 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 15 24 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 96 29 58 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 42 5 17 

 รวม 176 176 49 99 

 

ตารางที� 76 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวรีะยทุธ โคระดา 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 29 13 23 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 71 25 59 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 28 15 26 

 รวม 176 128 53 108 
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ตารางที� 77 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายคมกริช แสนวงษ ์

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 17 35 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 90 35 78 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 40 19 40 

 รวม 176 168 71 153 

 

ตารางที� 78 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 31 27 33 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 78 65 76 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 24 19 28 

 รวม 176 133 111 137 

 

ตารางที� 79 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางทศพร สิงห์ปรุ 

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพัฒนา สภาพก่อนพัฒนา ผลการพัฒนา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 23 37 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 

 รวม 176 157 82 156 

 

ตารางที� 80 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 23 37 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 

 รวม 176 156 82 156 

 

ตารางที� 81 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 23 37 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 38 22 38 

 รวม 176 155 84 155 
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ตารางที� 82 คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน  

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม เป้าหมายการพฒันา สภาพก่อนพฒันา ผลการพฒันา 

1 นางสาวไอรินทร์ อุปลี 176 159 89 165 

2 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา 176 159 89 163 

3 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 176 156 75 158 

4 นางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 176 156 82 156 

5 นางทศพร สิงห์ปรุ 176 157 82 156 

6 นางสุทิน สมสมยั 176 156 82 156 

7 นายคมกริช แสนวงษ ์ 176 168 71 153 

8 นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 176 163 105 144 

9 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ 176 176 52 144 

10 นายอาํพล เดชชยั 176 163 105 144 

11 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ 176 133 111 137 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 176 138 36 125 

13 นางนงนิตย ์ทวิลา 176 109 61 117 

14 นายวีระยทุธ โคระดา 176 128 53 108 

15 นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า 176 176 49 99 
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ตารางที� 83 คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน  

ลาํดบัที� รายชื�อ คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
เต็ม/เป้าหมาย สภาพก่อนพฒันา 

เป้าหมาย/ 

ก่อนการพฒันา 
ผลการพฒันา 

เป้าหมาย/ 

ผลการพฒันา 

ก่อนพฒันา/ 

ผลการพฒันา 

1 นางสาวไอรินทร์ อุปลี 176 159 90% 89 56% 165 104% 1.9 

2 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา 176 159 90% 89 56% 163 103% 1.8 

3 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 176 156 89% 75 48% 158 101% 2.1 

4 นางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 176 156 89% 82 53% 156 100% 1.9 

5 นางทศพร สิงห์ปรุ 176 157 89% 82 52% 156 99% 1.9 

6 นางสุทิน สมสมยั 176 156 89% 82 53% 156 100% 1.9 

7 นายคมกริช แสนวงษ ์ 176 168 95% 71 42% 153 91% 2.2 

8 นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 176 163 93% 105 64% 144 88% 1.4 

9 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ 176 176 100% 52 30% 144 82% 2.8 

10 นายอาํพล เดชชยั 176 163 93% 105 64% 144 88% 1.4 

11 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ 176 133 76% 111 83% 137 103% 1.2 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 176 138 78% 36 26% 125 91% 3.5 

13 นางนงนิตย ์ทวิลา 176 109 62% 61 56% 117 107% 1.9 

14 นายวีระยทุธ โคระดา 176 128 73% 53 41% 108 84% 2.0 

15 นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า 176 176 100% 49 28% 99 56% 2.0 

 เฉลี�ย  153 87% 76 50% 142 93% 2.0 
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            เพื�อให้เห็นภาพรวมผลของการพฒันารายบุคคลจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

ผูว้จิยัจะอภิปรายผลโดยพิจารณาจากคะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลเป็นหลกั โดยมีรายละเอียด

ดงันี�   

                        สาํหรับเป้าหมายการพฒันา พบวา่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ตั�งเป้าหมายของแต่ละคนไวสู้งคือ

ที�คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 153 และเมื�อนาํ “เป้าหมายการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “คะแนนเต็ม” คืออยูที่�เฉลี�ยร้อย

ละ 87 แสดงว่าผูร่้วมวิจยัมีความตอ้งการที�จะพฒันาตนเองให้ไดม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํไดซึ้� งนั�นบ่งบอกถึงความ

มุ่งมั�นในการพฒันาของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดีจึงตั�งเป้าหมายการพฒันาไวใ้กลเ้คียงกบัคะแนนเตม็มาก  

                        สาํหรับผลก่อนการพฒันา พบว่าส่วนใหญ่ผูร่้วมวิจยัประเมินตนเองไวค้่อนขา้งตํ�าคือที�

คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 76 (เต็ม 176) และเมื�อนาํคะแนน “สภาพก่อนการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “เป้าหมายการ

พฒันา” อยูที่�เฉลี�ยร้อยละ 50 แสดงวา่ก่อนรับการพฒันาผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีทกัษะและองคค์วามรู้ในทั�ง 3 ดา้น

ค่อนขา้งตํ�า  

                        สาํหรับผลการพฒันา พบวา่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ประเมินผลการพฒันาของแต่ละคนไว้

ค่อนขา้งสูงคือที�คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 142 (เตม็ 176) และเมื�อนาํ “ผลการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “เป้าหมายการ

พฒันา” อยูที่�เฉลี�ยร้อยละ 93 แสดงวา่หลงัจากผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติัจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาขึ�นในทั�ง 3 ดา้นค่อนขา้งมากและสามารถพฒันาตนเองไดใ้กลเ้คียงกบั

เป้าหมายที�ตนเองไดว้างไวต้ั�งแต่ก่อนลงมือปฏิบติั ทา้ยสุดเมื�อนาํ “ผลการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “ก่อนการ

พฒันา” พบวา่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่มีพฒันาขึ�นในอตัราที�สูงคือเฉลี�ยเท่ากบั 2 เท่า ดงันั�นจึงสามารถสรุปไดว้า่การ

นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนประสบผลสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที�น่าพึง

พอใจ 

3)   ขั�นตอนการประเมนิและสรุปผล 

           เมื�อการสังเกตผลโครงการทั�ง 4 โครงการเสร็จสิ�นลง ทีมประเมินทั�ง 4 ทีมไดร่้วมกนัประชุมเพื�อ

ร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยใชเ้ครื�องมือการวิจยั ฉบบัที� 5 (แบบประเมินโครงการ) หลงัจากนั�นไดน้าํมา

เสนอผลการสังเกตเสนอต่อผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพื�อขอความคิดเห็นวา่เห็นชอบดว้ยหรือไม่ และความพึงพอใจ

โดยการจดัการประชุมขึ�นในวนัที� 8 เมษายน 2556 ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ� งผลการขอความเห็นชอบและ

ความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของแต่ละโครงการปรากฏผลดงันี�   

 

โครงการที� � 

Teacher development toward change 

      จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมด 3 กิจกรรม สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 2 กิจกรรม และไม่สาํเร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆ ดงันี�  

     1)   โครงการที� 1 ยงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้นื�องจากมี 1 กิจกรรมในโครงการที�

ยงัไม่สาํเร็จและบรรลุเป้าหมาย คือ กิจกรรมที� 3 กิจกรรมการสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงานต่อคน 
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     �)   วธีิการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไว ้ไดด้าํเนินการครบถว้นสมบูรณ์ใน 2 

กิจกรรมที�สําเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ใน 1 กิจกรรมที�ยงัไม่สําเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมาย 

     �)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีองคค์วามรู้เพิ�มมากขึ�นโดยวดัจากผลคะแนนของเครื�องมือการวิจยัฉบบั

ที� 6 (แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล) การเปลี�ยนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีการทาํงานแบบ

รวมกลุ่มมากขึ�นสังเกตได้จากการประชุมกลุ่มย่อยหลายต่อหลายครั� งก่อนการลงมือปฏิบติังานจริง และการ

เปลี�ยนแปลงระดบัองคก์าร (วทิยาลยัฯ) พบวา่ยงัไม่เห็นการเปลี�ยนแปลงมากนกั 

     4)   ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นคือ เนื�องจากเป็นโครงการแรกที�ลงมือปฏิบติั ดงันั�นในเรื�องการ

วางแผนจึงมีติดขดับา้ง แนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั�นคือ ผูว้จิยัไดค้อยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลืออยูห่่างๆในเรื�อง

ของระยะเวลาและเรื�องของวตัถุประสงคร์วมทั�งเป้าหมายที�ร่วมกนัตั�งไว ้

     5)   การใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่มีปัญหาเกี�ยวกบัเรื�องคนบา้งคือ ในเรื�องของการประสานงานไม่วา่ในผูร่้วม

วิจยัดว้ยกนัหรือบุคคลภายนอก อาจเนื�องมาจากเป็นโครงการแรกในแผนปฏิบติัการจึงทาํให้ไม่มีตวัอย่างให้ดู 

ส่วนเรื�องเงินและวสัดุอุปกรณ์พบวา่ เกิดปัญหาในการใชง้บประมาณเกินจากในแผนปฏิบติัการที�วางไว ้

     6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในการที�จะพฒันาบุคลากรใน

วิทยาลยัฯ (ผูร่้วมวิจัย) ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที�ได้วางไว ้นอกจากการควบคุมให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนที�ไดว้างไวแ้ลว้ อาจจาํเป็นตอ้งพยายามหาแรงจูงใจอื�นๆในการพฒันามาใชเ้พื�อสร้าง

แรงกระตุน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัร่วมดว้ย 

     7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ การพฒันาบุคลากรในวิทยาลยัฯ 

(ผูร่้วมวจิยั) ไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการอบรมสมัมนาเพียงอยา่งเดียว สามารถใชไ้ดว้ิธีการอื�นๆอีกหลากหลายวิธี เช่น 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกปฏิบติั การสอนงาน การมอบหมายงานเป็นโครงการ การติดตามหัวหนา้งาน การ

ประชุมเชิงปฏิบติัการ การอภิปราย การปรึกษาหารือ การสบัเปลี�ยนหมุนเวียนงาน การเปลี�ยนตาํแหน่งหนา้ที� การ

ดูงานนอกสถานที� การปฏิบติังานโดยเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานต่างๆ เป็นตน้ 

     8)   จุดเด่นโครงการ คือ เป็นการพฒันาที�ฝึกใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ห็นจริงและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจริง 

     9)   จุดอ่อนโครงการ คือ เนื�องจากระยะเวลาจาํกดัทาํใหก้ารพฒันายงัไม่หลากหลายเพียงพอ 

    10)   จุดที�ควรพฒันา คือ ในดา้นการศึกษาดูงานนอกสถานที� ตอ้งการใหผู้ร่้วมวิจยัไดไ้ปจาํนวน

สถานที�มากกวา่นี�  (3 แหล่ง) เพื�อให้เกิดความหลากหลายในดา้นวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลสามารถนาํไปประยกุตแ์ละ

ต่อยอดในการพฒันาการทาํงานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอีกเหตุผลหนึ�งคือจากการสังเกตผูร่้วมวิจยั

แต่ละคนพบวา่ส่วนใหญ่หลงัจากไดไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานที�แลว้ผูร่้วมวิจยัมีโลกทศัน์ที�กวา้งขึ�น มีความเขา้ใจ

ในดา้นการปฏิบติังานไดดี้ขึ�นจากเดิม 
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โครงการที� 2 

Teaching development toward change 

      จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมด 3 กิจกรรม สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�งหมด โดยมีรายละเอียดแยก

เป็นขอ้ๆ ดงันี�  

     1)   โครงการสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 3 กิจกรรมในโครงการ 

     �)   วธีิการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการไดด้าํเนินการต่างๆ

ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม มีแต่เพียงเรื�องของระยะเวลาการดาํเนินการที�เกินจากแผนปฏิบติังานที�ไดว้างแผน

ไว ้

     �)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีองค์ความรู้ในเรื�อง �) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�ง

การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ �) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ �) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอย่าง

หลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริงเพิ�มมากขึ�นจากเดิมมาก 

โดยเฉพาะในหวัขอ้ที� 1 และ 2 เนื�องจากไดรั้บการพฒันาทั�งการศึกษาดูงานจากสถานที�จริงและฟังการบรรยายจาก

การอบรมสมัมนา การเปลี�ยนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาระ

งานในแต่ละฝ่ายของตนเองเพิ�มมากขึ�นและมีการทาํงานในรูปแบบการนาํหลกัการนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการ

ปฏิบติังาน สงัเกตไดจ้ากผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีการวางแผนงานและการดาํเนินการแลว้เสร็จเร็วกวา่แผนงานหลาย

วนัหรือกาํหนดแลว้เสร็จ ซึ�งจากเดิมจะแลว้เสร็จก่อน 1-2 วนั (การเสนอโครงการ การขออนุมติังบประมาณ การ

ออกคาํสั�งการปฏิบติังาน การประชุมจดัเตรียมงาน) และการเปลี�ยนแปลงในระดบัองคก์าร (วิทยาลยัฯ) พบวา่ยงั

ไม่เห็นการเปลี�ยนแปลงมากนัก อาจจาํเป็นจะตอ้งสังเกตภายหลงัจากวงจรที� 2 แลว้เสร็จจะทาํให้เห็นภาพการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆไดช้ดัเจนมากยิ�งขึ�น 

     4)   ปัญหาหรืออุปสรรคที� เกิดขึ� นคือ ส่วนใหญ่ที�พบจะเป็นเรื� องของติดต่อประสานงานกับ

บุคคลภายนอกวิทยาลยัฯ ซึ� งสมาชิกในทีมที� 2 บางคนยงัไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์มากเพียงพอและบางคนยงัอ่อนใน

เรื�องของวยัวฒิุ 

     5)   การใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัพบวา่ มีปัญหาเกี�ยวกบัการบริหารเวลาคือการแบ่งเวลาระหวา่งภาระงานประจาํของ

วทิยาลยัฯกบังานวจิยั เนื�องจากภาระงานของกิจกรรมในงานวิจยัไม่ใช่ภาระงานที�ถูกบรรจุไวใ้นภาระงานประจาํ

ของวิทยาลยัฯ และบางกิจกรรมผูร่้วมวิจยัก็ไม่เคยดาํเนินการมาก่อน จึงเกิดปัญหาเกี�ยวกับความล่าชา้ในการ

ดาํเนินการจริงบา้ง นอกจากนั�นยงัมีเรื�องเงินและวสัดุอุปกรณ์ซึ� งพบวา่ มีปัญหาในการใชง้บประมาณเกินจากใน

แผนปฏิบติัการที�วางไวม้ากโดยเฉพาะในกิจกรรมที� 1 การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆ

ดงัต่อไปนี�  2.1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วย

สอน 2.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ทั� งนี�

เนื�องจากเรื�องศึกษาดูงานนอกสถานนั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดค้ดัเลือกสถานที�ๆไกลจากวิทยาลยัฯพอสมควร คือ 

จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัชลบุรี 
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     6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ ในการที�จะพฒันาครูในวิทยาลยัฯ 

(ผูร่้วมวิจยั) ในเรื�องของการปรับเปลี�ยนการสอนจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project Base Learning) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ และการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคี นอกจากการ

ดาํเนินการพฒันาตามโครงการในแผนปฏิบติัการดงักล่าวแลว้ อาจจาํเป็นตอ้งเชิญวิทยากรเขา้มาเสริมเพื�อช่วยใน

การเปลี�ยนแปลงทศันคติของผูร่้วมวิจยัร่วมดว้ยอีกทางหนึ�ง ซึ� งการดาํเนินการดงักล่าวสามารถดาํเนินการไดใ้น

วงจรที� 2 ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ ถึงแมว้า่โครงการนี�จะสิ�นสุดลงแลว้ก็ตาม 

     7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัที�เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม

มากที�สุดคือ การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีที�ประสบความสําเร็จ รวมทั�งการการจดัการเรียนรู้ดา้น

อาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย การพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอน

และวสัดุช่วยสอน และการนาํเอาเทคโนโลยีสาระสนเทศมาช่วยในการจดัการบริหารการศึกษา จากสถานที�ๆ 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดไ้ปศึกษาดูงานคือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือและวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก  

     8)   จุดเด่นโครงการ คือ เป็นการพฒันาที�ฝึกใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ห็นจริงและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจริง 

     9)   จุดอ่อนโครงการ คือ ปัญหาการบริหารเวลาของสมาชิกในทีมงานโครงการ  

   10)   จุดที�ควรพฒันา คือ ในการปรับเปลี�ยนการสอนจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ และการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

นอกจากการดาํเนินการพฒันาตามโครงการดงักล่าวแลว้ อาจจาํเป็นตอ้งเชิญวิทยากรเขา้มาเสริมเพื�อช่วยในการ

เปลี�ยนแปลงทศันคติของผูร่้วมวจิยั ใหมี้ความยดึมั�นถือมั�นมากขึ�นในการเปลี�ยนแปลง (เช่นเดียวกบัโครงการที� 1) 

 

โครงการที� � 

Stakeholder relationship development toward change 

      จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมด 3 กิจกรรม สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจาํนวน 2 กิจกรรม และไม่

สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจาํนวน 1 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆ ดงันี�  

     1)   โครงการยงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการเนื�องจากมี 1 กิจกรรม

ที�ยงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย คือ กิจกรรมที� 1 การพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผ่าน

ทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯ 

     �)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบัติการได้ดาํเนินการ

ครบถว้นสมบูรณ์ใน 2 กิจกรรมที�สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ใน 1 กิจกรรมที�ยงัไม่

สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 

     �)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบวา่ ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเรื�องของการให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียกับวิทยาลยัฯ ซึ� งจากเดิมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัยไม่เคยได้ตระหนักและใส่ใจกบัเรื� องนี� มากเท่าที�ควร 

นอกจากนั�นผูร่้วมวจิยัแต่ละคนยงัไดรั้บการพฒันาในเรื�องของการเขา้หาชุมชนและผูป้กครองโดยการใชจิ้ตวิทยา 

รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและกนัดว้ย ซึ� งการพฒันาดงักล่าวเป็นผลดีอยา่งยิ�งกบัทางวทิยาลยั

ฯเนื�องจากทาํใหชุ้มชนและผูป้กครองในบริเวณโดยรอบวทิยาลยัฯไดรู้้จกัวิทยาลยัฯมากขึ�นคลา้ยกบัโครงการเปิด
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บา้นหรือ “open house” และเป็นประโยชน์สําหรับเรื�องของการแนะแนวหานักเรียน นักศึกษาเขา้มาเรียนที�

วทิยาลยัฯ เนื�องจากที�ผา่นมานกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยัฯร้อยละ 90 มาจากต่างอาํเภอ ภายในอาํเภอเมืองมีนอ้ย

มาก และจากการที�นักเรียน นักศึกษาไม่ไดอ้ยู่ในอาํเภอเมืองก็จะทาํให้เกิดปัญหาในเรื�องการเดินทางมาเรียน

เนื�องจากมีระยะทางที�ไกล และหากพิจารณาจากเดิมการทาํงานในดา้นนี� ส่วนใหญ่จะทาํในลกัษณะในเชิงรับ

มากกวา่เชิงรุก หมายถึงหากชุมชนหรือผูป้กครองไม่เดินเขา้มาหาเรา เราก็จะไม่เดินไปหาเขา ทาํให้งานดา้นนี�ขาด

ประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลสมัฤทธิ�  ส่วนการเปลี�ยนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีความ

สมคัสมานสามคัคีกนัมากขึ�นจากเดิมในการปฏิบติังานกลุ่ม เห็นไดช้ดัเจนในกิจกรรมการเสริมสร้างความสมัพนัธ์

และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน ซึ� งกิจกรรมที�จดัขึ�นในวนันั�นผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างร่วมไมร่้วมมือกนัอย่าง

เต็มที�โดยไม่มีการเกี�ยงงานซึ�งกนัและกนั ทาํให้กิจกรรมที�จดัขึ�นในวนันั�นออกมาไดผ้ลเกินความคาดหมาย เกิน

จากเป้าหมายที�วางแผนไวม้าก และประสบผลสาํเร็จอยา่งสูง ชุมชนมาร่วมงานกนัเยอะมาก (มากกวา่ 100 คน) 

และได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี (นายธีระศักดิ�  ฑีฆายุพนัธ์) ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทศบาลนคร

ขอนแก่น นอกจากนั�นยงัมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น (นายจกัริน พฒันดาํรงจิตร) ใหเ้กียรติมาร่วม

งานอีกดว้ย ซึ�งทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนรู้สึกปราบปลื�มเป็นอยา่งมาก และทาํให้หายเหนื�อยไปเลย สุดทา้ย

การเปลี�ยนแปลงในระดบัองค์การ (วิทยาลยัฯ) เห็นการเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก คือเรื�องของการประชาสัมพนัธ์

วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯเป็นที� รู้จักมากขึ� นโดยเฉพาะในชุมชนเขต 4 มุมมองของชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯมี

ภาพลกัษณ์ที�ดีมาก สังเกตไดจ้ากหลงัจากการจดักิจกรรมมีประธานชุมชนในเขต 4 หลายท่านเขา้เชิญผูว้ิจยัไป

ร่วมงานต่างๆของชุมชนตนเอง ไม่วา่จะเป็นงานบวช งานแต่ง งานศพ งานรดนํ� าดาํหวัผูใ้หญ่ในเทศกาลสงกรานต ์

เป็นตน้ ซึ� งจากเทียบจากเดิมจะมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะนี� นอ้ยมาก และอีกสิ�งหนึ�งที�เห็นไดช้ดัเจนคือผูร่้วมวิจยั

สามารถแนะแนวนกัศึกษาโดยรอบวทิยาลยัฯเขา้มาศึกษาไดห้ลายคนโดยต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่เป็นผลมาจาก

การจดักิจกรรมในวนันั�น 

     4)   ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นคือ สําหรับกิจกรรมที�สําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายก็จะมีปัญหา

และอุปสรรคในเรื�องของกาํหนดเวลาการจดักิจกรรมที�ทางวทิยาลยัฯไม่สามารถกาํหนดเองได ้ดงัเช่น กิจกรรมวนั

งานชุมชน (กิจกรรมที� 3) และกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ (กิจกรรมที� 2) ทาํให้ระยะเวลาของโครงการล่าชา้จาก

แผนปฏิบติัการที�วางไว ้ส่วนกิจกรรมที� 1 (พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

วทิยาลยั) ที�ไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเกิดอุปสรรคในเรื�องของการประสานงานและเกิดความ

ล่าชา้ในการรอความเห็นจากผูร่้วมวจิยัคนอื�นๆ 

     5)   การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติัการลง

สู่การปฏิบติัพบวา่ มีเพียงเรื�องของเงินและวสัดุอุปกรณ์เท่านั�นที�ใชเ้กินจากในแผนปฏิบติัการที�วางไว ้

     6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่

วา่จะเป็นผูป้กครองหรือชุมชน ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมร่วมกนั เมื�อทางฝ่ายผูป้กครอง

หรือชุมชนเสนอเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการที�ตอ้งใชง้บประมาณ ทางวิทยาลยัฯควรรับฟังไวก่้อน ไม่ควรพูดวา่ “ได”้ 

หรือ “ไม่ได”้ หรือ “งบเราไม่พอครับ” หรือ “งบเราไม่มี” เช่นเดียวกบัเรื�องของชุมชนและผูป้กครองที�มีความ

ตอ้งการในการขอโน่นขอนี�เหมือนกนั ทางวทิยาลยัฯควรรับฟังไวก่้อน ส่วนเรื�องมี�วา่ “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ นั�นควร

นํากลบัมาประชุมกันกับบุคลากรภายในวิทยาลยัฯในภายหลงั เพื�อไม่ให้บรรยากาศการประชุมเสียและเสีย
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ความรู้สึกสาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มาเขา้ร่วมการประชุม ณ เวลานั�น นอกจากนั�นยงัจะทาํให้บรรยากาศการ

ประชุมดาํเนินต่อไปดว้ยความราบรื�นจนจบการประชุมได ้

     7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่จะเป็น

ชุมชนบริเวณโดยรอบวทิยาลยัฯ ผูป้กครอง หรือนกัเรียน นกัศึกษาทั�งที�กาํลงัศึกษาอยูแ่ละที�จบออกไปแลว้ ถือวา่มี

ความสาํคญัอยา่งยิ�งที�จาํเป็นจะตอ้งจดักิจกรรมเชื�อมสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและตอ้งมีแผนการดาํเนินการอยา่ง

ต่อเนื�อง อย่างน้อย 1 ครั� งต่อปีการศึกษา เนื�องจากพวกเขาเหล่านี� จะทาํหน้าที�เสมือนกองประชาสัมพนัธ์ของ

วิทยาลยัฯ ช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กบัวิทยาลยัฯของเรา ซึ� งถือวา่เป็นการลงทุนดา้นการประชาสัมพนัธ์ที�

คุม้ค่ามาก นอกจากนั�นพวกเขาเหล่านี� ยงัจะทาํหนา้ที�เสมือนเป็นเกราะป้องกนัภยัให้กบัวิทยาลยัฯ หากพวกเขา

เหล่านี�ไดเ้ขา้มาดูระบบบริหารจดัการรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัฯ เวลามีคนภายนอกมาพูดนั�น

พดูนี�ที�เสื�อมเสียต่อทางวทิยาลยัฯ พวกเขเหล่านี� แหละจะสามารถทาํหนา้ที�ปกป้องและแกไ้ขขอ้มูลที�คนอื�นไดรั้บ

ขอ้มูล ข่าวสารที�ผิดพลาดมาไดใ้หเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

     8)   จุดเด่นโครงการ คือ โครงการที�จดัเป็นโครงการที�จดัใหญ่และครอบคลุมชุมชนและผูป้กครองใน

วงกวา้ง ทาํใหห้ากดาํเนินการแลว้เสร็จจะเกิดประโยชน์อยา่งมากกบัทางวทิยาลยัฯ 

    9)   จุดอ่อนโครงการ คือ งบประมาณของทางวทิยาลยัฯในปัจจุบนัส่วนนี�ยงัจาํกดัอยู ่จึงจาํเป็นตอ้งใช้

เท่าที�มี 

   10)   จุดที�ควรพฒันา คือ ในการตั�งงบประมาณในปีต่อไปควรเพิ�มเติมงบประมาณให้เพิ�มกวา่นี�  และ

ตอ้งจัดกิจกรรมให้ยิ�งใหญ่กว่าเดิม เนื�องจากเห็นผลที�เกิดเป็นรูปธรรมหลงัการดาํเนินการในครั� งแรก (เป็น

ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคน) 

 

โครงการที� 4 

โครงการที� 4 Physical environment development toward change 

      จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมดในโครงการจาํนวน 4 กิจกรรม ยงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 4 

กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆดงันี�  

     1)   โครงการยงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้นื�องจากทั�ง 4 กิจกรรมยงัไม่สาํเร็จและ

บรรลุตามเป้าหมาย  

     �)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการไดด้าํเนินการทุก

กิจกรรมแต่ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์และแลว้เสร็จ โดยกิจกรรมที�ดาํเนินการไปแลว้เกินร้อยละ 80 มีจาํนวนเพียง 3 

กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 2 กิจกรรมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และ

ปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ กิจกรรมที� 3 กิจกรรม

การจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร และสุกทา้ยกิจกรรมที� � กิจกรรมการจดัอบรมให้ความรู้ และ

จดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน ส่วนกิจกรรมที� 1 คือกิจกรรมจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและ

นวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน นกัศึกษา และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์มีความกา้วหนา้ของโครงการนอ้ย

มากประมาณร้อยละ 50 เท่านั�นเอง 
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     �)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีองคค์วามรู้เพิ�มขึ�นโดยวดัจากผลคะแนนของเครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 6 

(แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล) และนอกเหนือจากการเปลี�ยนแปลงที� เพิ�มขึ�นทั� ง 3 ด้าน (สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะความเชียวชาญ และสมรรถนะในหนา้ที�สาขาวิชา) พบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนยงัไดรั้บการพฒันาและ

ได้รับการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่เกี�ยวกบัเรื�องของการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ� งเดิมผูร่้วมวิจัยแต่ละคนไม่มี

ความรู้ในเรื�องนี� เลยแมแ้ต่น้อย การเปลี�ยนแปลงระดับกลุ่มบุคคลพบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนเขา้ใจลกัษณะการ

ทาํงานเป็นทีมมากขึ�น และการเปลี�ยนแปลงระดบัองคก์าร (วิทยาลยัฯ) พบวา่ เห็นการเปลี�ยนแปลงมากในเรื�อง

ของอาคารสถานที� โดยเฉพาะหากโครงการสมบูรณ์ทุกกิจกรรมจะเห็นความเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์นื�องจากต่อไปจะกาํหนดใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ออกทางนั�นเป็นทางเขา้

และออกหลักของวิทยาลยัฯรวมถึงการตอ้นรับแขกของวิทยาลยัฯอีกด้วย การใช้ถนนใหม่ดังกล่าวจะทาํให้

บุคคลภายนอกจะเห็นความเคลื�อนไหวของวทิยาลยัและหากนกัเรียน นกัศึกษาเขา้และออกทางถนนใหม่นี� จะเป็น

การสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีต่อวิทยาลยัฯ จะแลดูวา่วิทยาลยัฯมีนกัเรียน นกัศึกษาจาํนวนมาก เพราะจากเดิมนกัเรียน 

นกัศึกษาของวทิยาลยัฯจะใชท้างเดินเขา้และออกที� ซอย มะลิวลัยซ์อย 3 ซึ� งเป็นซอยที�มีขนาดใหญ่ (ถนน 2 เลน) 

และมีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส์ญัจรจาํนวนมาก เวลานกัเรียน นกัศึกษาทยอยเดินตามซอยเพื�อเขา้และออกจาก

วิทยาลัยฯจะแลดูว่ามีจาํนวนน้อย และสําหรับอาคารกีฬาอเนกประสงค์ หากเสร็จสมบูรณ์เวลาชุมชนและ

ผูป้กครองเขา้มาในวทิยาลยัฯก็จะเห็น ทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นในเรื�องการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ

และสร้างความพึงพอใจให้กบันกัศึกษาในการที�มีสถานที�สําหรับให้นักศึกษาไดอ้อกกาํลงักายและสามารถใช้

แสดงกิจกรรมอื�นๆได ้และยงัเป็นสถานที�สาํหรับฝึกทกัษะดา้นกีฬาให้กบันกักีฬาของวิทยาลยัที�จะออกไปสร้าง

ชื�อเสียงใหก้บัวทิยาลยัฯโดยโครงการนี�ทางวทิยาลยัฯไดเ้ตรียมโครงการไวแ้ลว้วา่จะสนบักีฬาประเภทเทนนิสเป็น

หลกัเนื�องจากในจงัหวดัขอนแก่นยงัไม่มีวทิยาลยัใดที�โดดเด่นในการผลิตนกักีฬาเทนนิสและอีกทั�งวทิยาลยัฯยงัมี

อดีตนกักีฬาเขตและเป็นโคช้เทนนิสจงัหวดัขอนแก่นเป็นครูประจาํของวทิยาลยัฯอีกดว้ย  

     4)   ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ� นคือ เนื�องจากเป็นโครงการที�ใช้งบประมาณจํานวนมาก และ

งบประมาณทั�งหมดมาจากทางวิทยาลยัฯเอง เงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพที�ไดรั้บ

การสนับสนุนจากทางรัฐบาลเกือบทั�งหมดหมด ก็ถูกใชไ้ปกบัเงินเดือนครูและการจดัการเรียนการสอนในชั�น

เรียนเกือบทั�งหมด ทาํใหต้อ้งหาแหล่งเงินทุนจากส่วนอื�นมาดาํเนินการโครงการ ทาํใหเ้กิดความยากลาํบาก  

     5)   การใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ส่วนใหญ่เป็นเรื�องของงบประมาณซึ�งใชเ้งินจาํนวนมากในการจดัทาํโครงการ  

     6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ ในกิจกรรมที� � กิจกรรมการ

ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ โดยเฉพาะการปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้วา่ บริเวณหนา้ปากซอยถนนทางเขา้ใหม่ทั�งดา้นซา้ยและ

ดา้นขวา อาคารพาณิชยที์�ติดกบัถนนมะลิวลัยร์วมทั�งภายในซอยก่อนถึงประตูทางเขา้วิทยาลยัฯ ผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัจาํเป็นอยา่งยิ�งในการใชศิ้ลปะและจิตวิทยาส่วนบุคคลในการประสานกบัเจา้ของในระหวา่งการดาํเนินการ

ก่อสร้าง เนื�องซอยดงักล่าวเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ดังนั�นจะตอ้งพยายามประสานให้ผูที้�ทางสาธารณะ
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ประโยชน์ร่วมกนัพอใจทุกฝ่ายทั�งในเรื�องของแบบแปลนของการก่อสร้างและการใชง้านจริงหลงัการดาํเนินการ

แลว้เสร็จ ซึ� งในการปฏิบติัจริงมีหลายต่อหลายครั� งที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งไปไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึ�นใน

ระหวา่งการดาํเนินการก่อสร้างระหวา่งช่างกบัเพื�อนบา้นผูใ้ชถ้นนสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั แต่ทุกครั� งก็จบลง

ไดด้ว้ยดีเนื�องจากการใชค้าํพูดที�สุภาพ อ่อนโยน และถ่อมเนื�อถ่อมตวัของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั (ตามแบบอย่าง

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัฯคือ นายเสรี พงษภิ์ญโญ)  

     7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ ศิลปะและจิตวิทยาในการพูดกบั

คนอื�น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งใชค้าํพดูที� สุภาพ อ่อนโยน ถ่อมเนื�อถ่อมตวั และใชบุ้คลิกลกัษณะที�อ่อนนอ้มถ่อม

ตน อยา่งมาก และจาํเป็นตอ้งพึงระลึกไวเ้สมอวา่เราไม่สามารถทาํให้ทุกคนพอใจในทุกๆเรื�องและทั�งหมดทุกคน

แมก้ระทั�งตวัเราเอง แต่ตอ้งพยายามหาจุดยนืร่วมกนัที�ทุกคนยอมรับได ้ซึ�งบางทีอาจขดักบัสิ�งที�เราตอ้งการไปบา้ง

ก็ตาม ดงันั�นทิฐิส่วนบุคคลของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัแต่ละคนตอ้งยอมลดลงมาบา้ง อนัไหนพอยอมไดบ้า้งก็ตอ้ง

พยายามอลุ่มอร่วยกนัไป สิ�งนี�นอกจากนาํมาใชใ้นงานวิจยัแลว้ยงักล่าวรวมไปถึงการการนาํไปใชใ้นการทาํงาน

ประจาํที�วทิยาลยัฯและชีวติประจาํวนัของตนเองอีกดว้ย ถา้เราตึงเกินไปคนอื�นที�ทาํงานร่วมกนัก็จะอยูด่ว้ยยาก อีก

สิ�งหนึ�งคือเรื�องของอารมณ์ คืออยา่ใชอ้ารมณ์ในการพูด หากขณะนั�นกาํลงัเกิดอารมณ์ที�ไม่พอใจก็หลีกเลี�ยงการ

พดูจากบัคนอื�นไปก่อน รอใหอ้ารมณ์เยน็ลงแลว้ค่อยไปพดูใหม่ ไม่เช่นนั�นหากพูดอะไรออกไปแลว้ดว้ยถอ้ยคาํที�

หยาบคาย ดูหมิ�น ดูถูก ไม่ให้เกียรติกัน และเป็นคาํพูดที�เสียดแทงจิตใจเพื�อนร่วมงานหรือบุคคลอื�นที�ทาํงาน

ร่วมกนั จะทาํใหมี้ผลกระทบกบัการทาํงานที�กาํลงัดาํเนินการอยูห่รือมีผลร้ายแรงถึงขนาดทาํให้งานหยดุชะงกัลง

เลยไดห้รืออาจทาํใหเ้กิดการถอนตวัของผูร่้วมงานได ้ความรู้สึกเดิมๆของผูร่้วมงานที�เคยมีให้กนัก็จะหายไปโดย

ไม่สามารถทาํกลบัมาใหเ้หมือนดงัเดิมได ้

     8)   จุดเด่นโครงการ คือ เป็นโครงการที�เป็นการปรับปรุงอาคารสถานที�เป็นส่วนใหญ่ ดงันั�นหาก

โครงการแลว้เสร็จจะเห็นอะไรที�เป็นรูปธรรมมากกวา่โครงการอื�นๆ 

     9)   จุดอ่อนโครงการ คือ เป็นโครงการที�ใชง้บประมาณสูง ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนจาก

ส่วนอื�นที�ไม่ใชง้บประมาณของวทิยาลยัฯ  

   10)   จุดที�ควรพฒันา คือ กิจกรรมบางอยา่งอาจจาํเป็นตอ้งหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก

วิทยาลยัฯบา้ง หรือแหล่งเงินทุนอื�นเขา้มาช่วยร่วมดว้ย เพื�อให้โครงการดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วและแลว้เสร็จ

ทนัตามกาํหนดของแผนปฏิบติัการที�ไดว้างไว ้

 
 

 

 

 
 

 

ภาพที� 125 การประชุมนาํเสนอผลการประเมินของทีมประเมินต่อผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพื�อขอความ          

คิดเห็นและความพึงพอใจ (วนัที� 8 เมษายน 2556) 
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    ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 4 การสังเกต ทั�ง 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและ

วธีิการสงัเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล ผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัว่า กระบวนการสังเกตนั�นจริงๆแลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั�นตอนของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (ขั�นตอนที� 1-9) แต่การสังเกตในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติัจะใชร้ะยะเวลาที�ยาวนานกวา่

ขั�นตอนอื�น มีกิจกรรมเกิดขึ�นมากมาย สลบัซบัซอ้น และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกบัทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

ดงันั�นผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื�อไม่ให้เกิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดการทบัถมของภูเขา

ขอ้มูล และมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ย่างชดัเจนก่อนเริ�มการบนัทึกอนุทิน เพื�อให้มีกรอบในการ

บนัทึกไม่เช่นนั�นจะทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสบัสนวา่ควรจะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้ง และอาจทาํใหเ้สียเวลาบนัทึก

ในสิ�งที�ไม่สาํคญั และไม่มีประโยชน์ ซึ�งการกาํหนดรูปแบบการสงัเกตผลทาํไดด้ว้ยการร่วมกนัจดัทาํเครื�องมือการ

วจิยั ซึ�งในการวจิยัครั� งนี� ใชเ้ครื�องมือการวจิยัจาํนวน 6 ฉบบัมาใชใ้นการสงัเกต ดงันี� คือ �) แบบบนัทึกการประชุม 

�) แบบสัมภาษณ์ �) แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ �) แบบรายงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการ �) แบบประเมินโครงการ �) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 

Plan ;IDP) ดงันั�นเครื�องมือการวจิยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จอยา่งนอ้ยก่อนขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั  

 

                  วงจรที� 1: ขั�นตอนที� 5 การสะท้อนผล (reflecting) 

   ในขั�นตอนการการสะทอ้นผล ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการที�สาํคญั คือ “หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วม

วิจยัทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ” 

โดยผูร่้วมวิจยัไดส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาทั�งหมด เพื�อให้ทราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ สิ�งที�ควร

ปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ที�เกิดขึ�น (ศิริกลุ นามศิริ, 2550) ประกอบดว้ย 1 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะทอ้นผล

การปฏิบัติงานโครงการหลงัการปฏิบัติแลว้เสร็จ การปฏิบัติจัดขึ�น ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ในวนัที� 18 

เมษายน 2556 โดยในขั�นตอนนี�ผูร่้วมวจิยัแต่ละทีมโครงการทั�ง 4 โครงการไดเ้สนอรายงานที�แต่ละทีมไดส้รุปและ

สงัเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหที้�ประชุมพิจารณาและรับรองวา่สาํเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ 

สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ที�เกิดขึ�น รวมถึงความรู้ใหม่ โดยผูร้ายงานเรียงลาํดบัจากทีมที� 

1 ถึงทีมที� 4  หลงัสิ�นสุดการดาํเนินงานในขั�นตอนการสะทอ้นผล ไดข้อ้สรุปเกี�ยวกบัการปฏิบติังานดงันี�  
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ตารางที� 84 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ บรรลุตาม 

ที�คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุ 

ตามที�คาดหวงั 

1. Teacher 

development 

toward 

change 

 

�) จดัหาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารมา

ใช้จริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการ

ใช้โปรแกรม 
  

 1. ที�ประชุม  

รับรองวา่สาํเร็จ

ตามเป้าหมาย

หรือสภาพที�

คาดหวงัใน

กิจกรรมที� 1 

และ 2 

2. กิจกรรมที� 3 

ขอให้วิทยาลยัฯ

ดาํเนินการ

ต่อไปใน

ปีงบประมาณ 

2556 

2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานใน

หัวข้อ ต่างๆ  ดัง ต่อไปนี�  2.�)  ก ารพัฒนา 

นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 

�.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐาน

สาขาวิชา) 2.�) การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

  

 

3) กิจกรรมสร้างนวัตกรรมสิ� งประดิษฐ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการ

สอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 

 

  

2. Teaching 

development 

toward 

change 

 

1) จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 

1.1) ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั บ ส ถ า น

ประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ 1.2) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.3) 

การจัดการเ รียนรู้ระดับอาชีวศึกษาอย่าง

หลากหลาย โดยเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญเพื�อ

เตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง 

  

 1. ที�ประชุม  

รับรองวา่สาํเร็จ

ตามเป้าหมาย

หรือสภาพที�

คาดหวงัทั�ง 3 

กิจกรรม 

 

2) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อ

วิ เคราะห์อัตราส่วนของผู ้สอนประจําที�มี

คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น วิ ช า ชี พ ต่ อ ผู ้ เ รี ย น ใ น แ ต่ ล ะ

สาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 

  

 

3) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้

ความรู้แก่คณะครูและนักศึกษาอย่างน้อย 1 

คน/ ภาคเรียน 
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ตารางที� 85 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1 (ต่อ) 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ บรรลุตามที�

คาดหวัง 

ยงัไม่บรรลุ

ตามที�คาดหวงั 

3. Stakeholder 

relationship 

development 

toward 

change  

 

1) พฒันาระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน 

นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยัฯ 

 
  

1.  ที�ประชุม  

รับรองวา่สาํเร็จ

ตามเป้าหมาย

หรือสภาพที�

คาดหวงัใน

กิจกรรมที� 2 

และ 3 

2. กิจกรรมที� 1 

ขอให้วิทยาลยัฯ

ดาํเนินการ

ต่อไปใน

ปีงบประมาณ 

2556 

2) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู

และบุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 
  

 

3) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ

เบื�องตน้กบัชุมชนโดยผา่นทางผูน้าํชุมชน 

  

 

4. Physical 

environment 

development 

toward 

change 

1) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน และเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์

 

  

1. ที�ประชุมขอให้

วิทยาลยัฯ

ดาํเนินการ

ต่อไปใน

ปีงบประมาณ 

2556 ทั�ง 4 

กิจกรรม 

2) ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคาร

กีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวัลย์เพื�อประชาสัมพันธ์

วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 

 

  

3) จัดหาเครื� องคอมพิวเตอร์และเครื� องถ่าย

เอกสาร 

 
  

4) จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้น

ความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

 
  

 

    จากตารางที� 84-85 พบว่า ผลการดาํเนินโครงการทั�ง 4 โครงการ พบว่าสําเร็จและบรรลุผลตาม

เป้าหมายหรือสภาพที�คาดหวงัจาํนวน 1 โครงการคือ โครงการที� 2 Teaching development toward change ไม่

สาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายจาํนวน 3 โครงการคือ 1) โครงการที� 1 Teacher development Toward change 2) 

โครงการที� 3 Stakeholder relationship development toward change 3) โครงการที� 4 Physical environment 

development toward change หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมดจาํนวน 13 กิจกรรม

สาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายจาํนวน 7 กิจกรรมดงันี�  1) จดัหาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง 

รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆ

ดงัต่อไปนี�  2.1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วย

สอน 2.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3) การจดั
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อบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดังต่อไปนี�  3.1) การพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 3.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 

3.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อตัราส่วนของผูส้อน

ประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบญัชี) 5) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ

และปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คน/ภาคเรียน 6) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื�อ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน นกัศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 7) เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชนโดยผ่านทางผูน้าํชุมชน สาํหรับกิจกรรมที�ไม่สาํเร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมายมีจาํนวน 6 กิจกรรมดงันี�  1) กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน 2) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทาง

เวบ็ไซต์ของวิทยาลยัฯ 3) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน นักศึกษา และ

เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์4) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้

ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 5) จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�อง

ถ่ายเอกสาร 6) จดัอบรมใหค้วามรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที� 126 การประชุมนาํเสนอการสะทอ้นผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาทั�งหมด (วนัที� 18 เมษายน 2556) 

 

   ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่ การสะทอ้น

ผลถือได้ว่าเป็นขั�นตอนที�มีความสําคัญอย่างยิ�ง เนื�องจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทั� งหมดมา

สังเคราะห์ร่วมกนัถึงสิ�งที�ทาํสําเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ ปัญหา อุปสรรค สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การ

เรียนรู้ที�เกิดขึ�น ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง และผลจากการสังเคราะห์

ขอ้มูลที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผลนี� จะถูกนาํไปใชใ้นขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่จนไดอ้อกมาเป็น

แผนปฏิบติัการชุดใหม่ หากการปฏิบติัในขั�นตอนนี�ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถว้น สมบูรณ์ ของ

แผนปฏิบติัการที�จดัทาํขึ�นใหม่เช่นกนั 
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                   วงจรที� 2: ขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่ (re-planning) 

   ในขั�นตอนการวางแผนใหม่นี� เริ�มตน้โดยไดจ้ดัการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัขึ�นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 

���� ณ ห้องบริหารทรัพยากร ซึ� งผูว้ิจัยไดเ้น้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและ

อาํนวยความสะดวกเพื�อให้มีการวางแผนใหม่ โดยให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื�อ

ระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื�อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อการปฏิบติัใหม่ โดย

นาํเอาผลการสะทอ้นผลในขั�นตอนที� 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย  

  

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 127 การจดักิจกรรมในขั�นตอนการวางแผนใหม่ วนัที� (22 เมษายน ����) 

 

    กิจกรรมแรกเริ�มจากผูว้ิจยัทาํการทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานในทุกขั�นตอนที�ผ่านมา พร้อมทั�งได้

นาํเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามผลการประเมินทั�งก่อนและหลงัการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื�อชี�ใหเ้ห็นขอ้มูลเกี�ยวกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญตามตวัชี�วดัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมพฒันาขึ�น ซึ� ง

กาํหนดไว ้� ด้าน โดยใช้เครื� องมือการวิจัยฉบับที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ) ให้แก่ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบ รวมทั�งนาํเสนอให้เห็นถึงสิ�งที�บรรลุความคาดหวงัและสิ�งที�

ยงัไม่บรรลุความคาดหวงั ก่อนที�จะร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื�อนาํไปกาํหนด 

“สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ซึ�งสรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางที� 86 
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ตารางที� 86 ผลในภาพรวมจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในวงจรที� 1 

โครงการที� ชื�อโครงการ ผลการปฏิบัติ กจิกรรมที�ไม่สําเร็จ 

1 Teacher 

development toward 

change 

บรรลุความคาดหวงั 

2 กิจกรรม และไม่

บรรลุความคาดหวงั 

จาํนวน  1 กิจกรรม 

กิจกรรมที� 3 การสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน � 

ชิ�นงาน/คน 

2 Teaching 

development toward 

change 

บรรลุความคาดหวงั

ทุกกิจกรรม 

ไม่มี แต่กิจกรรมยงัดาํเนินต่อไป 

3 Stakeholder 

relationship 

development toward 

change  

บรรลุความคาดหวงั 

2 กิจกรรม และไม่

บรรลุความคาดหวงั 

จาํนวน  1 กิจกรรม 

 

กจิกรรมที� 1 การพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั 

4 Physical 

environment 

development toward 

change 

ไม่บรรลุความ

คาดหวงั 

ทั�งหมด  

(4 กิจกรรม) 

 

กจิกรรมที� 1 การจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน นกัศึกษา และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

กจิกรรมที� 2 การก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคาร

กีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิ

วลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาติ 

กิจกรรมที� 3 การจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 

กิจกรรมที� 4 การจดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้น

ความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

 

    จากตารางที�  86 พบว่า การนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในภาพรวมถือว่าไม่บรรลุความ

คาดหวงั โดยมีโครงการเดียวที�บรรลุความคาดหวงัทุกกิจกรรมคือโครงการที� 2 Teaching development toward 

change หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบวา่ จากกิจกรรมทั�งหมด 13 กิจกรรม บรรลุความคาดหวงั 7 กิจกรรม และ

ไม่บรรลุความคาดหวงั 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมที�ไม่บรรลุความคาดหวงัมีดงันี�  1) กิจกรรมสร้างนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน (โครงการที� 1) 2) 

กิจกรรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นักศึกษาผ่านทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั (โครงการที� 3) และ 3) 

กิจกรรมจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์ 4) กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาติ 5) กิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และ

เครื�องถ่ายเอกสาร 6) กิจกรรมจดัอบรมใหค้วามรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน (โครงการ

ที� 4) นอกจากนั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัไดส้รุปร่วมกนัวา่ “แมใ้นรอบที� 1 จะทาํสาํเร็จในบางกิจกรรมไปแลว้ แต่

ยงัคงดาํเนินการในเรื�องต่างๆเหล่านั�นต่อไป ในขณะเดียวกนัก็มุ่งให้ความสนใจกบัประเด็นที�ยงัไม่สําเร็จเป็น

พิเศษ” และหลงัจากที�ไดม้าซึ� งขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

สาเหตุของปัญหา รวมทั�งกาํหนด “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” เป็นรายกิจกรรมไดด้งัภาพที� 128-133 
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ภาพที� 128 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน  

 

 

 

                                                                  

 

 

                         
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 129 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียน

นกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยั 

 

สภาพที�คาดหวังจาก

การแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อแกไ้ข
ปัญหาแลว้จะทาํให้
คณะครูสามารถ
สร้างนวตักรรมและ
สิ�งประดิษฐ ์หรือ 
สื�อการสอนและวสัดุ
ช่วยสอน ไดอ้ยา่ง
นอ้ยคนละ 1 ชิ�นงาน 

1) กิจกรรมสร้าง
นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สื�อการ

สอนและวสัดุช่วยสอน 1 
ชิ�นงาน/คน

ไม่เคยทาํมาก่อน จึงขาด
องคค์วามรู้ในการ

ดาํเนินการและไม่มี
ตวัอยา่งให้ดู

ขาดความตระหนกัและ
ใส่ใจในกิจกรรมมากพอ

ยงัไม่มีนวตักรรมและ
สิ�งประดิษฐ ์หรือ สื�อการ
สอนและวสัดุช่วยสอนให้
เห็นเป็นที�ประจกัษอ์ยา่ง

นอ้ย 1 ชิ�นงาน/คน 

ไม่สามารถแบ่งเวลาในการ
ทาํงานประจาํของวิทยาลยั
ฯกบังานวิจยัดงักล่าวได ้
หรือไม่สามารถหาเวลา

ดาํเนินการได้

ส ภ า พ ที� ค า ด ห วั ง

จากการแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อ
แกไ้ขปัญหาแลว้จะ
ทาํให้ไดร้ะบบแจง้
ผลการเรียนผา่น
ทางเวบ็ไซตข์อง
วทิยาลยัและสร้าง
ความสะดวกสบาย
ในการตรวจสอบ
ผลการเรียนของ
นกัเรียน นกัศึกษา 
และผูป้กครอง

2) พฒันาระบบแจง้
ผลการเรียนนกัเรียน 
นกัศึกษา ผา่นทาง

เวบ็ไซตข์องวทิยาลยั

ขาดการประชุม
ปรึกษาหารือในการ

ดาํเนินการ

ไม่เคยทาํมาก่อน จึง
ขาดองคค์วามรู้ในการ
ดาํเนินการและไม่มี

ตวัอยา่งให้ดู

ขาดความตระหนกัและ
ใส่ใจในกิจกรรมมาก

พอ ไม่สามารถแบ่งเวลาในการ
ทาํงานประจาํของวทิยาลยั
ฯกบังานวจิยัดงักล่าวได ้
หรือไม่สามารถหาเวลา

ดาํเนินการได้

ยงัไม่ระบบแจง้ผลการ
เรียนนกัเรียน นกัศึกษา 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

วทิยาลยัให้เห็นเป็นที�ประ
จกัษื
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ภาพที� 130 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัหาพื�นที�แสดงผลงานและ

นวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน นกัศึกษาและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

 

 

                                                                  

 

 

                         
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 131 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคา

กีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยั 

ปรับปรุงเสาธงชาติ  

 

สภาพที�คาดหวัง

จากกาแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อ
แกไ้ขปัญหาแลว้
จะทาํให้มีพื�นที�
แสดงผลงานและ
นวตักรรม
สิ�งประดิษฐข์อง
นกัเรียน 
นกัศึกษา ทั�ง
ภายในวทิยาลยั
และเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์

3) จดัหาพื�นที�แสดงผล
งานและนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน 
นกัศึกษา และเผยแพร่ผา่น

ทางเวบ็ไซต์

ไม่สามารถแบ่งเวลาในการ
ทาํงานประจาํของวิทยาลยั
ฯกบังานวิจยัดงักล่าวได ้
หรือไม่สามารถหาเวลา

ดาํเนินการได้

ไม่เคยทาํมาก่อน จึงขาด
องคค์วามรู้ในการ

ดาํเนินการและไม่มี
ตวัอยา่งให้ดู

ขาดความตระหนกัและ
ใส่ใจในกิจกรรมมากพอ

ยงัไม่มีพื�นที�แสดงผลงานและ
นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์
ของนกัเรียน นกัศึกษาและ
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตใ์ห้

เห็นเป็นที�ประจกัษ์

สภาพที�คาดหวัง

จากการแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อ
แกไ้ขปัญหาแลว้
จะทาํให้อาคาร
สถานที�เพียงพอ
และเอื�อต่อการ
เรียนรู้ มีภูมิทศัน์
สะอาดและ 
สวยงาม

4) ก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญา้เทียมและอาคารกีฬา

อเนกประสงค ์และปรับปรุง
ทางเขา้ใหม่บริเวณถนน

มะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์
วทิยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาติ

ทางเขา้ใหม่บริเวณ
ถนนมะลิวลัยย์งัไม่

แลว้เสร็จ

อาคารกีฬา
อเนกประสงคย์งัไม่

แลว้เสร็จ

เสียเวลาในการ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ที�

ราชการ (เทศบาลฯและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

งบประมาณไม่
เพียงพอ
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ภาพที� 132 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ 

   และเครื�องถ่ายเอกสาร 

 

 

 

                                                                  

 

 

                         
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 133 ปัญหาและสภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาในกิจกรรมจดัอบรมใหค้วามรู้ และจดัหา

อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน  

สภาพที�คาดหวังจาก

การแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อแกไ้ข
ปัญหาแลว้จะทาํให้มี
แหล่งเรียนรู้ที�
หลากหลาย เครื�องมือ 
อุปกรณ์ เพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการ
สอนและมีระบบ  
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนรู้

5) จดัหาเครื�อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื�องถ่ายเอกสาร

ยงัไม่มีเครื�องถ่าย
เอกสาร

ไม่มีแผนเกี�ยวกบัการ
จดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์
เพิ�มเติมเพื�อใหเ้พียงพอ
กบัการเรียนการสอน

งบประมาณการจดัซื�อ
ไม่เพียงพอ

สภาพที�คาดหวังจาก

การแก้ปัญหา

คาดหวงัวา่เมื�อแกไ้ข
ปัญหาแลว้จะทาํให้
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั
รวมถึงนกัเรียน 
นกัศึกษามีความรู้
เกี�ยวกบัดา้นความ
ปลอดภยัทั�งดา้น
การจราจรและเหตุ
อคัคีภยั รวมถึงมี
อุปกรณ์ดา้นความ
ปลอดภยัเบื�องตน้
ครบถว้น และลด
อุบติัเหตุในวทิยาลยัให้
เป็นศูนย์

6) จดัอบรมให้
ความรู้ และจดัหา
อุปกรณ์ดา้นความ
ปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน 

ยงัไม่มีอุปกรณ์ดา้น
ความปลอดภยั

เบื�องตน้ครบถว้น

งบประมาณการ
จดัซื�อไม่เพียงพอ
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    จากนั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัประชุมเพื�อออกความคิดเห็นในการแลกเลี�ยนเรียนรู้ เพื�อระบุ 

“ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา” พร้อมทั�งทาํการ “ประเมินเลือกทางเลือก” เพื�อนําไปกาํหนดเป็น

แผนปฏิบติัการใหม่ ซึ�งสรุปไดด้งัตารางที� 87-88 

 

ตารางที� 87 การระบุทางเลือกที�หลากหลาย และการประเมินเลือกทางเลือกในขั�นตอนการที� 6 การวางแผนใหม่ 

ที� กิจกรรม ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

1 กิจกรรมสร้าง

นวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการ

สอนและวสัดุช่วย

สอน 1 ชิ�นงาน/คน 

1. ให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์

2. บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่ง

งานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจ

กระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผู ้

ร่วมวิจยั และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

3. พาไปศึกษาดูงานเพื�อดูเป็นตวัอยา่ง 

4. เชิญวิทยากรมาบรรยายที�วิทยาลยัฯ 

บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่งงาน

ประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจ

กระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผู ้

ร่วมวิจยัหรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-

อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

2 กิจกรรมพฒันาระบบ

แจง้ผลการเรียน

นกัเรียน นกัศึกษา 

ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

วิทยาลยั 

1. บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่ง

งานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจ

กระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผู ้

ร่วมวิจยั และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

2. หาเวลาในทีมในการประชุมให้บ่อยครั� งขึ�น 

3. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้

สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ 

4. ให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์

5. พาไปศึกษาดูงานเพื�อดูเป็นตวัอยา่ง 

6. เชิญวิทยากรมาบรรยายที�วิทยาลยั 

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลา

ระหวา่งงานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั 

หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํ

ของผูร่้วมวิจยัหรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั 

เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

2. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้

สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ 

3 จดัหาพื�นที�แสดงผล

งานและนวตักรรม

และสิ�งประดิษฐ์ของ

นกัเรียน นกัศึกษา

และเผยแพร่ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์

1. บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่ง

งานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจ

กระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผู ้

ร่วมวิจยั และดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

2. หาเวลาในทีมในการประชุมให้บ่อยครั� งขึ�น 

3. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้

สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ 

4. ให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์

5. พาไปศึกษาดูงานเพื�อดูเป็นตวัอยา่ง 

6. เชิญวิทยากรมาบรรยายที�วิทยาลยัฯ 

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลา

ระหวา่งงานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั 

หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํ

ของผูร่้วมวิจยั หรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั 

เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

2. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้

สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ 
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ตารางที� 88 การระบุทางเลือกที�หลากหลาย และการประเมินเลือกทางเลือกในขั�นตอนการที� 6 (ต่อ) 

ที� กจิกรรม ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแก้ปัญหา ทางเลือกที�นําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4 กิจกรรมก่อสร้างสนาม

ฟตุบอลหญา้เทียมและ

อาคารกีฬา

อเนกประสงค ์และ

ปรับปรุงทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัย์

เพื�อประชาสมัพนัธ์

วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธง

ชาติ 

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�

ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

2. ให้เวลากบัการติดต่อกบัเจา้หน้าที�

ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนของราชการ

ให้รวดเร็วขึ�น 

3. ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและ

วางแผนงานใหม่ให้แลว้เสร็จภายในการ

ปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56) 

4. จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯ

และชื�อสนามหญา้เทียมบริเวณทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม)  

5. ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้

เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

6. ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการ

นกัเรียน นกัศึกษาใหม ่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

7. ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์

นกัเรียน นกัศึกษาใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

8. จดัซื�อรถตูวิ้ทยาลยัฯใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) 

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่

ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

2. ให้เวลากบัการติดต่อกบัเจา้หน้าที�ราชการ

เพื�อเร่งรัดงานในส่วนของราชการให้รวดเร็ว

ขึ�น 

3. ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและ

วางแผนงานใหม่ให้แลว้เสร็จภายในการ

ปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56) 

4. จดัทาํป้ายกล่องไฟวิทยาลยัและสนามหญา้

เทียมวิทยาลยัทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์

ใหม ่(กิจกรรมเพิ�มเติม) 

5. ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียม

เพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่  

(กิจกรรมเพิ�มเติม) 

6. ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการ

นกัเรียน นกัศึกษาใหม ่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

7. ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์

นกัเรียน นกัศึกษาใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

8. จดัซื�อรถตูวิ้ทยาลยัฯใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

5 กิจกรรมจดัหาเครื�อง

คอมพิวเตอร์และ 

เครื�องถ่ายเอกสาร 

จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่

ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

 

จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่

ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

 

6 กิจกรรมจดัอบรมให้

ความรู้ และจดัหา

อุปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน  

จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่

ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

 

จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่

ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 

 

 

    ซึ� งเมื�อไดท้างเลือกเพื�อการแกปั้ญหาแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่

ขึ�นมา � ชุด โดยนาํเอาโครงการเดิมมาร่วมการพิจารณาดว้ย ซึ�งไดข้อ้สรุปในการจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ ดงัภาพ

ที� 134 

 

 

 

 



 334 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                 ภาพที� 134 ขั�นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ในขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่ 

สภาพที�เคย
เป็นมา

สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา
สภาพที�
คาดหวงั

ทางเลอืกที�
หลากหลายเพื�อ
การแก้ปัญหา

การประเมิน
เลือกทางเลอืก

แผนปฏิบัติ

การใหม่

1. กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน

1. บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวทิยาลยัฯกบังานวจิยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงาน
ประจาํของผูร่้วมวจิยัหรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที

2. กิจกรรมพฒันาระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวทิยาลยัฯกบังานวจิยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งใน
งานประจาํของผูร่้วมวจิยั หรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที

2. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ

3. กิจกรรมจัดหาพื�นที�แสดงผลงานและนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวทิยาลยัฯกบังานวจิยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งใน
งานประจาํของผูร่้วมวจิยั หรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที

2. แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ

4. กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเข้าใหม่บริเวณถนนมะลวิัลย์
เพื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวทิยาลยัฯเพิ�มเติม

2. ให้เวลากบัการติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนของราชการให้รวดเร็วขึ�น

3. ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและวางแผนงานใหม่ให้แลว้เสร็จภายในการปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56)

4. จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวทิยาลยัฯและชื�อสนามหญา้เทียมบริเวณทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 

    (กิจกรรมเพิ�มเติม)

5. ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม)

6. ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม)

7. ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัศึกษาใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม)

8. จดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัฯใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม)

5. กิจกรรมจัดหาเครื�องคอมพวิเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวทิยาลยัฯเพิ�มเติม

6. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ และจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที�จําเป็นเร่งด่วน

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวทิยาลยัฯเพิ�มเติม
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    ทั�งนี�  แผนปฏิบติัการชุดใหม่ดงักล่าวเป็นการนาํทั�ง � โครงการที�มีอยู่เดิมมาปฏิบติัใหม่ เพื�อให้การ

พฒันาเป็นไปอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน โดยโครงการที�สําเร็จและบรรลุเป้าหมายแลว้จาํนวน 1 โครงการก็ให้

ดาํเนินการต่อไป และให้ดาํเนินการปรับปรุงโครงการที�ยงัไม่สําเร็จและบรรลุเป้าหมายจาํนวน 3 โครงการ 6 

กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุ

ช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 2) กิจกรรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผ่านทางเวบ็ไซต ์3) กิจกรรม

ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาติ 4) กิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 5) 

กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 

ชิ�นงานต่อคน 6) กิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน เนื�องดว้ย

กิจกรรมเดิมที�ไดล้งมือปฏิบติัไปแลว้นั�นไม่บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายที�ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการโดยนาํ

ขอ้มูลมาจากจากเครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 5 แบบประเมินโครงการ ที�ทีมประเมินเป็นผูป้ระเมินและผ่านความ

เห็นชอบจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัแลว้ 

    ดงันั�น ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยัจึงนําทางเลือกที�ได้จากการประเมินทางเลือกทางเลือกที�หลากหลายมา

กาํหนดเป็นกิจกรรมเพิ�มเติมในการดาํเนินงานในโครงการที� 1, 2 และ 4 ดงัมีรายละเอียดดงัตารางที� 89-91 

 

ตารางที� 89 การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม่  

ที� ชื�อกิจกรรม กิจกรรมที�ดาํเนินการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมสร้างนวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอน

และวสัดุช่วยสอน 1 

ชิ�นงาน/คน 

1. บริห า รจัด ก าร เวล า โดย แ บ่ ง เวล า

ระหว่างงานประจาํของวิทยาลัยฯกับ

งานวิจัย หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วน

หนึ� งในงานประจาํของผูร่้วมวิจยัหรือ

อาจให้มาดํา เ นินการในวัน เสาร์ -

อาทิตย์ และให้ดําเนินการสร้างโดย

ทนัที  

5,000 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัฯ 

 

 

 

 

 

2 กิจกรรมพฒันาระบบ

แจง้ผลการเรียนนกัเรียน 

นกัศึกษา ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลา

ระหว่างงานประจาํของวิทยาลัยฯกับ

งานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วน

หนึ� งในงานประจาํของผูร่้วมวิจยัหรือ

อาจให้มาดํา เ นินการในวัน เสาร์ -

อาทิตย์ และให้ดําเนินการสร้างโดย

ทนัที  

2. แกนนําของทีมต้องสร้างแรงจูงใจ

เ พื� อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ใ น ที ม เ กิ ด ค ว า ม

ตระหนกัและใส่ใจ 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัฯ 
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ตารางที� 90 การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม่ (ต่อ) 

ที� กจิกรรม กจิกรรมที�ดาํเนินการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

3 จดัหาพื�นที�แสดงผลงาน

และนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ของ

นกัเรียน นกัศึกษา  

และเผยแพร่ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์

1. บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลา

ระหว่างงานประจาํของวิทยาลยัฯกบั

งานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วน

หนึ� งในงานประจําของผู ้ร่วมวิจัย 

หรือให้มาดําเนินการในวัน เสาร์-

อาทิตย ์ และให้ดาํเนินการสร้างโดย

ทนัที  

2. แกนนําของทีมต้องสร้างแรงจูงใจ

เ พื� อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ใ น ที ม เ กิ ด ค ว า ม

ตระหนกัและใส่ใจ  

- 

 

- 

 

4 กิจกรรมก่อสร้างสนาม

ฟตุบอลหญา้เทียมและ

อาคารกีฬา

อเนกประสงค ์และ

ปรับปรุงทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัย์

เพื�อประชาสัมพนัธ์

วิทยาลยั ปรับปรุงเสาธง

ชาติ 

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�น

ที�ไม่ได้มาจากรายได้ของวิทยาลัยฯ

เพิ�มเติม  

2. ให้เวลากับการติดต่อกับเจ้าหน้าที�

ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนของ

ราชการให้รวดเร็วขึ�น  

3. ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและ

วางแผนงานใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน

การปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56) 

4. จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯ

แ ล ะ ชื� อส น า มห ญ้า เ ที ย ม บริ เ ว ณ

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 

(กิจกรรมเพิ�มเติม) 

5. ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้

เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

6. ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจก

การนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) 

7. ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์

นักเรียน นักศึกษาใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) 

8. จดัซื�อรถตูวิ้ทยาลยัฯใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) 

2,000,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

แหล่งเงินกูภ้ายนอก 

 

 

                - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางที� 91 การกาํหนดกิจกรรมเพิ�มเติมในโครงการที� � ขั�นตอนการวางแผนใหม่ (ต่อ) 

ที� กจิกรรม กจิกรรมที�ดาํเนินการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

5 กิจกรรมจดัหาเครื�อง

คอมพิวเตอร์และเครื�อง

ถ่ายเอกสาร 

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�น

ที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯ

เพิ�มเติม  

200,000 แหล่งเงินกูภ้ายนอก 

 

6 กิจกรรมจดัอบรมให้

ความรู้ และจดัหา

อุปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน  

1. จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�น

ที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯ

เพิ�มเติม  

50,000 แหล่งเงินกูภ้ายนอก 

 

รวมงบประมาณทั�งสิ�น 2,275,000  

 

    ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการวางแผนใหม่นี�  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัให้มีการสังเกตและ

บนัทึกการจดักิจกรรมการวางแผนใหม่วา่ทาํอะไร? อยา่งไร? และไดผ้ลอยา่งไร? ดงัสรุปไดใ้นตารางที� 92 

 

ตารางที� 92 ผลการสงัเกตการจดักิจกรรมในขั�นตอนการที� 6 การวางแผนใหม่ 

ลําดับที� กิจกรรม ผลการจัดกจิกรรม 

1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน  บรรลุตามที�คาดหวงั 

2 การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ บรรลุตามที�คาดหวงั 

 
     จากตารางที� 92 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่พบวา่ การจดักิจกรรม

ทุกกิจกรรมบรรลุผลตามที�คาดหวงั ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สภาพ

ของงานที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง รวมทั�งมีประสบการณ์ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการมาแลว้ใน

วงจรที� 1  

    ผลจากการจดักิจกรรมในขั�นตอนที� 6 การวางแผนใหม่นี�  ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้

ร่วมกนัเกี�ยวกบั ประสบการณ์ในการการนาํสภาพปัญหาที�ยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามที�คาดหวงัจากการปฏิบติัใน

วงจรที� 1 เพื�อนาํมากาํหนดเป็น “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา”  “การระบุทางเลือกที�หลากหลาย” “การ

ประเมินและเลือกทางเลือก” จนกระทั�งไดม้าซึ�งแผนปฏิบติัการชุดใหม่ ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้   

 

                  วงจรที� 2: ขั�นตอนที� 7 การปฏบิัตใิหม่ (re-acting) 

   ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกาํหนดกิจกรรมในการดาํเนินงานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การสร้างขวญั

กาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 2) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 3) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ 

ซึ�งสรุปไดด้งัตารางที� 93 
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ตารางที� 93 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ 

ครั�งที� วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิที�ยดึถือ 

1 25, 27  

เม.ย. �6 

การสร้างขวญักาํลงัใจ

ก่อนการปฏิบติัใหม ่

เป็นการสร้างแรงกระตุน้

และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผู ้

ร่วมวิจยัเกิดความกระหาย

และฮึกเหิมในการลงมือ

ปฏิบติั   

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วน

ร่วมที�กล่าวว่า  “ผูวิ้จยัจะตอ้งตระหนกัถึง

ความจาํเป็นที�จะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็น

ส่วนหนึ�งของชุมชนที�ตนเองทาํงานอยู่

ดว้ยอยา่งเตม็ที�เพื�อสร้างความคุน้เคยจนมี

ฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ�งของชุมชน” 

และ 10 จรรยาบรรณของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�ระบุวา่ 

“ผูวิ้จยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติ

ของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรกรวมทั�ง

ขอ้เสนอแนะและผลประโยชนใ์ห้แก่ผู ้

ร่วมวิจยัทราบ” 

2 29, 30 

เม.ย. �6 

การกาํหนดแนว

ปฏิบติัร่วมกนั   

- ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื�อ 

ให้แผนปฏิบติัการใหม่

บรรลุตามจุดมุ่งหมาย   

- ร่วมกนัพิจารณาทบทวน

แกไ้ขเครื�องมือการวิจยัเพื�อ

ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการปฏิบติังาน

ใหม ่

- แนวคิดของ Creswell (2008) ที�วา่ “ตอ้ง

มีจุดเนน้นาํไปสู่การปฏิบติั เป็นความ

ร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิจยัและผูร่้วมวิจยั 

โดยที�การพฒันาแผนการดาํเนินงานตอ้ง

สามารถนาํไปปฏิบติัได…้” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) ที�วา่ “...

ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถที�จะมี

ส่วนร่วมในการวินิจฉัยคาํถาม...ให้ผูมี้

ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล...” 

3 �6 พ.ค. ถึง 

16  ส.ค. �6 

การนาํแผนปฏิบติัการ

ลงสู่การปฏิบติัใหม ่

ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตาม 

แผนปฏิบติัการใหม่ที�ได้

จากการจดัทาํร่วมกนั 

- แนวคิดของ McTaggart (2010) ที�วา่ 

“เป็นการนาํคนมารวมกนัเพื�อที�จะลงมือ

ปฏิบติัในเรื�องที�เขามีความกงัวลใจ

ร่วมกนั..” 

- แนวคิดของ Quiexley (2008) ที�วา่ “การ

ทาํงานในลกัษณะของความร่วมมือจะ

ช่วยลดขั�นตอนต่าง ๆ ที�มีอยูใ่ห้นอ้ยลง...” 

 

 

 

 

 

 



 339 

 

 
 

    1)   การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบัติใหม่ ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 27 เมษายน ���6 ณ หาดบางแสน 2 

เขื�อนอุบลรัตน์ อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญั

กาํลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความกระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติั   

         กิจกรรมนี� เริ�มตน้โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัการประชุมขึ�นในวนัที� 25 เมษายน 2556 เพื�อ

ประชุมและระดมความคิดร่วมกนัในการจดักิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ ในวนันั�นผูร่้วม

วิจยัต่างเสนอตรงกนัวา่ตอ้งการไปล่องแพ เนื�องจากที�ผ่านมาเหน็ดเหนื�อยกบังานวิจยั งานประจาํของวิทยาลยัฯ 

และงานออกแนะแนวหานกัเรียน นกัศึกษาในปีการศึกษา 2556 จนบางท่าน (นางสารภี เผ่าพงษส์วรรค)์ ไดพู้ด

ออกมาในห้องประชุมเลยวา่ “ช่วงที�ผ่านมาตั�งแต่ไดร่้วมทาํงานวิจยักบัท่านผูจ้ดัการ ดิฉันเหนื�อยและเครียดมาก 

เนื�องจากมีภาระงานเพิ�มขึ�นมากกวา่เดิมแต่ก็ไดค้วามรู้ขึ�นมากค่ะ แต่ถา้ไดผ้่อนคลายบา้งเพื�อชาร์จแบตเตอรี� ก่อน

ลงมือปฏิบัติในรอบใหม่นี� ก็จะดีมากและคิดว่าน่าจะทําให้เกิดผลดีกับผลงานการดําเนินกิจกรรมต่างๆใน

แผนปฏิบติัใหม่นี� ” ซึ� งผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างเห็นตรงการดงันั�นจึงมีการลงมติกาํหนดสถานที�ในการล่องแพซึ�งมี 2 

สถานที�ให้เลือกคือ แพบา้นดอนบม อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และแพหาดบางแสน 2 อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดั

ขอนแก่น ซึ� งมติเป็นเอกฉันท์คือไปสถานที�ที� 2 จากนั�นจึงนดัวนัและเวลาโดยไดส้รุปเป็นวนัที� 27 เมษายน ���6 

เวลา 10.00-17.00 น. 

          กิจกรรมในวนัที� 27 เมษายน ���6 เริ�มตน้จากการนดัผูร่้วมวจิยัมาพร้อมกนัที�วิทยาลยัฯในระหวา่ง

เวลา 9.00 น. และจะเริ�มออกเดินทางเวลา 10.00 น. ผูร่้วมวิจยัทุกคนเดินทางไปถึงแพที�หาดบางแสน 2 เวลา

ประมาณ 11.00 น. โดยเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวัและทางวิทยาลยัฯไดจ่้ายค่านํ� ามนัให้คนัละ 500 บาท หลงัจาก

ทุกคนไดขึ้�นแพและออกแพเป็นที�เรียบร้อย พิธีกรในงานวนันั�นคือนายอาํพล เดชชยั ไดเ้ชิญประธานในพิธีวนันั�น

คือผูว้จิยักล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจดังานครั� งนี�  ซึ�งผูว้จิยัไดก้ล่าวไวด้งันี�  

 

 “ก่อนอื�นผมอยากขอขอบคุณครูทุกท่านที�ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแสดงความ 

คิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจร่วมกนัระดมสมองในการลงมือในการปฏิบติัการวิจยัใน

ครั� งนี� ซึ� งผมไดถึ้งถึงความตั�งอก ตั�งใจ ของทุกคน ที�ผมรู้สึกดีใจมากคือผมเห็นถึง

ความเสียสละเวลาส่วนตวัของพวกท่านมาร่วมทาํการวิจยักบัผม ทั�งๆที�ผมเองได้

กล่าวไวต้ั�งแต่ตน้แลว้วา่การร่วมทาํการวิจยัในครั� งนี� จะไม่มีผลผูกพนัใดๆทั�งสิ�น

เกี�ยวกบัการต่ออายสุัญญาจา้งงานและการขึ�นเงินเดือน เราไดก้า้วผ่านการทาํงาน

วิจยัไปเกินครึ� งทางแลว้ หากผมประเมินก็น่าจะอยู่ในราวร้อยละ 60-70 ดงันั�นใน

ส่วนที�เหลือผมเองก็อยากเห็นความมุ่งมั�นตั�งใจของพวกท่านเช่นเดิม และจะเป็น

การดีหากพวกท่านทั�งหลายไดน้าํหารปฏิบติัในวงจรที� 1 มาทบทวนและนาํมา

แกไ้ขปรับปรุงใหดี้ขึ�นในขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ของวงจรที� 2 ยงัไงก็ขอให้การจดั

งานในครั� งนี� เป็นจุดเริ�มตน้และเป็นการเติมพลงัในขั�นตอนการปฏิบัติใหม่ของ

วงจรที� 2 ขอใหทุ้กคนสนุกใหเ้ตม็ที�” 

          (ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
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          หลงัจากนั�นทุกคนต่างร่วมกนัรับประทานอาหารและร่วมสนุกสนานกบัการร้องเพลงคาราโอเกะที�

ทางแพจดัไวใ้ห ้ โดยในวนันั�นผูว้ิจยัไดพ้ยายามสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยัทุกคนดว้ยการร่วมร้องเพลง

และร่วมเตน้รําบนแพโดยไม่ถือเนื�อถือตวั พร้อมกอดคอร่วมเตน้กบัผูร่้วมวิจยัทุกคน สร้างความสนุกสนามเป็น

อย่างมาก จนผูร่้วมวิจยับางท่านรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยไดร่้วมสนุกเช่นนี� กบัผูว้ิจยัมาก่อน ทาํให้ความเป็น

กนัเองระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยิ�งพฒันาไปในทางบวกเพิ�มมากขึ�นอีก หลงัจากนั�นเมื�อเวลาล่วงเลยไปถึงเวลา

ประมาณ 16.00 น. พิธีกรอีกหนึ�งคนในวนันั�น (นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั) ไดจ้ดัใหมี้การแสดงความรู้สึกของตนเองดว้ย

การพูดแบบเปิดอกเกี�ยวกบัการทาํงานวิจยั ปัญหา และอุปสรรค ต่างๆในการดาํเนินการวิจยัรวมถึงการทาํงาน

ประจาํของวทิยาลยัฯดว้ยโดยเริ�มตั�งแต่ผูร่้วมวจิยัคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย ซึ�งในวนันั�นถือวา่ผูว้ิจยัไดรั้บประโยชน์

จากการจดักิจกรรมช่วงนี� เป็นอยา่งมากเนื�องจากไดรั้บทราบความรู้สึกของผูร่้วมวิจยัแต่ละคน นอกจากนั�นทั�ง

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัไดรั้บประโยชน์จากการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนวา่เป็น

อย่างไร ซึ� งสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวนี� ไปทบทวนปรับปรุงแก้ไขในขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี 

บรรยากาศในช่วงนี� เต็มไปดว้ยความปลื�มปิติยินดี ความตื�นตนัใจ ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัแต่ละคนจนผูร่้วมวิจยั

แต่ละคนกลั�นนํ� าตาไวไ้ม่อยู ่(นายอาํพล เดชชยั) ทั�งนี� เนื�องจากแต่ละคนต่างไดรั้บทราบความรู้สึกของกนัและกนั

โดยที�ผ่านมาไม่เคยจัดกิจกรรมในลกัษณะเช่นนี� มาก่อน ทําให้ความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างเพื�อน

ร่วมงานอาจจะนอ้ยไป จนเวลาประมาณ 17.00 น. แพไดน้าํผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกท่านเขา้ฝั�งดว้ยความปลอดภยั 

และทุกคนต่างแยกยา้ยกนักลบับา้น วนัต่อมามีผูร่้วมวจิยัท่านหนึ�ง (นายทองเหลือง พนัธ์โน) ซึ�งปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็น

ผูร่้วมวจิยัแลว้เนื�องจากลาออกและทาํงานเป็นครูพิเศษแทนสอนแค่ 1 วิชาในปีการศึกษา 2556 เนื�องจากมีปัญหา

ดา้นสุขภาพ ไดโ้ทรศพัทม์าพดูคุยกบัผูว้จิยัถึงความรู้สึกในการจดังานในครั� งนี�ไวว้า่ 

 

 “ผูจ้ดัการ (ผูว้ิจัย) ผมว่าที� เราจดังานในครั� งนี� ดีมากเลยครับ สมยัผมทาํงานอยู่ที�

วิทยาลยัฯเดิม (ที�ทาํงานเก่า) เขาก็จดังานในลกัษณะนี� คือ ผูบ้ริหารลงมาร่วมสนุก

และแสดงความเป็นกนัเองกบัลูกนอ้งทั�งตวัผูรั้บใบอนุญาตและภรรยาของท่าน ซึ� ง

ท่านทั�งสองไม่มีการถือตวัและแสดงกริยาเสมือนลูกนอ้งเป็นเพื�อน ซึ� งก็เหมือนกบั

ท่านผูจ้ดัการที�ไดแ้สดงในวนันั�น ท่านผูจ้ดัการไดใ้จลูกนอ้งไปเกือบหมดเลยครับ 

ที�ท่านผูจ้ดัการเห็นผมนิ�งๆไม่ค่อยเตน้มาก จริงๆแลว้ไม่ใช่ผมไม่สนุกนะครับแต่

ผมกาํลงัปลื�มปิติยินดีที�ไดเ้ห็นภาพที�จดัขึ�นในงานวนันั�น ผมอยากให้มีการจดังาน

ในลกัษณะเช่นนี� อีกเรื�อยๆจะทาํใหค้ณะครูเกิดความรักใคร่ สมคัรสมานสามคัคีกนั

และทาํงานเตม็ที�ใหก้บัทางวทิยาลยัฯอนันี�ผมพดูจากใจผมเลยนะครับท่าน” 

          (ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
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           ภาพที� 135 กิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ (วนัที� 27 เมษายน ���6) 



 342 

 

 
 

      ผลจากการจดักิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้

วา่การจดักิจกรรมดงักล่าวนอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื�อผอ่นคลายเพื�อชาร์จแบตเตอรี�หลงัจากการดาํเนินการวิจยัใน

วงจรที� 1 แลว้เสร็จ และเพื�อตอ้งการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจใหผู้ร่้วมวิจยัเกิดความกระหายและฮึก

เหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่อีกครั� ง อีกทั�งสร้างสมคัรสมานสามคัคี ความสนิทสนมกลมเกลียวกนัระหวา่งผูร่้วม

วจิยัดว้ยกนั ยงัจะไดรั้บประโยชน์จากการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาํเนินการวิจยัที�ผ่านมาของผู ้

ร่วมวจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ซึ�งสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวนี�ไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขในขั�นตอนการปฏิบติั

ใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี และที�สาํคญัซึ�งเป็นผลพลอยไดคื้อผูว้จิยัจะไดใ้จผูร่้วมวจิยัทุกคน ซึ�งจะทาํให้การปฏิบติัการใน

วงจรที� 2 มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เพราะทุกคนต่างทาํดว้ยความเตม็ใจไม่ใช่ปฏิบติัเพียงเพราะเป็นหนา้ที� 

     2)   การกําหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้จัดขึ�นเมื�อวนัที� 29, 30 เมษายน ���� ณ ห้องฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื�อใหแ้ผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพื�อ

ร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเครื�องมือการวจิยัเพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ 

           กิจกรรมนี� เริ�มตน้โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการระดมสมองเพื�อหาแนวทางใน

การปฏิบติังานร่วมกนั ซึ� งทา้ยที�สุดผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานรวม � กิจกรรมคือ �) การจดัทีมงานโครงการ �) การแต่งตั�งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ และ �) 

พิจารณาทบทวนแก้ไขเครื� องมือการวิจัยเพื�อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานใหม่ โดยใน 2 

กิจกรรมแรกไดด้าํเนินการจดัการประชุมผูร่้วมวิจยัขึ�นในวนัที� 29 เมษายน 2556 ส่วนกิจกรรมสุดทา้ยจดัการ

ประชุมผูร่้วมวจิยัอีกครั� งในวนัที� 30 เมษายน 2556 ตามภาพที� 136-137 ซึ�งแต่ละกิจกรรมดงักล่าวสามารถสรุปเป็น

ภาพรวมของการดาํเนินงานไดด้งันี�   

                         2.1)   จดัการทมีงานโครงการ เป็นกิจกรรมที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร้ะดมความคิดเห็นเกี�ยวกบัจดั

ทีมงานโครงการเพื�อร่วมกนันาํเอาโครงการที�ไดร่้วมกนัจดักระทาํใหม่นี�ลงสู่การปฏิบติั ซึ� งไดข้อ้ตกลงร่วมกนัวา่

ในขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ใหน้าํเอาทั�ง � โครงการที�เคยไดล้งมือปฏิบติัไปแลว้ในวงจรที� 1 มาดาํเนินการต่อเพื�อให้

เกิดความต่อเนื�องและยั�งยนื และโดยเฉพาะในโครงการที� 4 ไดมี้การเพิ�มเติมกิจกรรมจาํนวนอีก 4 กิจกรรมดงันี�  1) 

จดัทาํป้ายกล่องไฟวทิยาลยัและสนามหญา้เทียมวิทยาลยัทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 2) ก่อสร้างหลงัคา

อฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่ 3) ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการ

นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ 4) ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่ 5) จดัซื�อรถตูว้ิทยาลยัใหม่ 

เพื�อให้กิจกรรมดงักล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�นโดยเฉพาะในเรื�องของการพฒันาดา้นอาคาร

สถานที� หรือในภาพรวมคือการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพ ทั�งนี�  ให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนยึดถือแนว

ทางการจดัทีมงานในรูปแบบเดิมดงัที�เคยไดท้าํไวแ้ลว้ และใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขและทบทวนการปฏิบติัให้ดีขึ�น

กวา่เดิมจากการปฏิบติัที�ผ่านมาในครั� งที�แลว้และให้แลว้เสร็จให้ทนัตามกาํหนดเวลาในวงจรที� 2 ตามปฏิทินการ

ปฏิบติังาน 

            �.2)   การแต่งตั�งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ ไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ให้ใชที้มงานชุดเดิม 

ซึ�งประกอบดว้ยทีมแกนนาํทั�ง � โครงการ แต่มีการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของจาํนวนผูร่้วมวิจยัในแต่ละโครงการ

เนื�องจากมีผูร่้วมวจิยัไดล้าออกจาํนวน 5 คน (ไม่ผา่นการประเมินต่อสญัญาจา้ง 1 คน และปรับตวัเองเป็นครูพิเศษ

ซึ�งจากเดิมเป็นครูประจาํ 1 คน) ดงันั�นจึงเหลือผูร่้วมวิจยัทั�งหมดจากเดิม 18 คน คงเหลือ 14 คน โดยรายชื�อของผู ้
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ร่วมวจิยัที�ไดข้อลาออกมีดงันี�  1) นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์ สมาชิกโครงการที� 1 2) นางสาวอจัฉรา ยศมงคล สมาชิก

โครงการที� 2 3) นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า (แกนนาํ) สมาชิกโครงการที� 3 4) นายทองเหลือง พนัธ์โน สมาชิก

โครงการที� 4 ดงันั�นสมาชิกในแต่ในทีมโครงการคงเหลือดงัในตารางที� 95 ดงันั�นทีมติดตามและประเมินผล

โครงการคงเหลือ 7 คนจากแกนนาํทั�ง 4 โครงการดงันี�  1) นายอาํพล เดชชยั 2) นางนงนิตย ์ ทวิลา 3) นางสาว

ปราณี ภูเงินช่อ 4) นางสาวไอรินทร์ อุปลี 5) นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 6) นางสารภี เผ่าพงษส์วรรค ์7) นางสาวทศพร 

สิงห์ปรุ หลงัจากนั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนในการติดตามและประเมินผล ซึ� งไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่

จะมีการดาํเนินการ � ระยะ คือ ระยะที� � การติดตามประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ และระยะที� � การประเมินผล

เมื�อสิ�นสุดการดาํเนินงานหรือโครงการ   
 

ตารางที� 94 สมาชิกในแต่ละทีมโครงการใหม่ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ ในวงจรที� 2 

ลาํดบัที� โครงการ สมาชิกในทีมโครงการ 

1 Teacher development  toward change 1. นายอาํพล เดชชยั (แกนนาํ) 

2. นางนงนิตย ์ทวิลา (แกนนาํ) 

3. นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 

4. นางสุทิน สมสมยั 

2 Teaching development toward change 1. นางสาวปราณี ภูเงินช่อ (แกนนาํ) 

2. นางสาวไอรินทร์ อุปลี (แกนนาํ) 

3. นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา  

3 Stakeholder relationship development toward change �. นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั (แกนนาํ) 

2. นายวีระยทุธ โคระดา 

3. นายคมกริช แสนวงษ ์

4 Physical environment development toward change 1. นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์(แกนนาํ) 

2. นางสาวทศพร สิงห์ปรุ (แกนนาํ) 

3. นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง  

4. นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 

 

            2.�)   การพิจารณาเครื�องมือในการวิจัย ผูว้ิจยันาํเอาเครื�องมือทั�ง 6 ฉบบั ที�ไดจ้ากการจดักระทาํ

ร่วมกนัในขั�นตอนที� � (การปฏิบติั) คือ ฉบบัที� � แบบบนัทึกการประชุม ฉบบัที� 2 แบบสัมภาษณ์ ฉบบัที� 3 แบบ

ประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ฉบบัที� 4 แบบรายงานความกา้วหน้าของ

โครงการ ฉบบัที� 5 แบบประเมินโครงการ ฉบบัที� 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 

Plan ; IDP) มานาํเสนอให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัทบทวนวา่จะมีการปรับปรุงหรือเพิ�มเติมอะไรอีกหรือไม่ก่อน

นาํไปใช ้ซึ�งไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ใหน้าํเอาเครื�องมือการวจิยัทั�ง 6 ฉบบันี�ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดโ้ดยไม่

ตอ้งมีการปรับปรุงอะไรเพิ�มเติมอีก 

            ผลจากการจดักิจกรรมเพื�อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกนัวา่ ในการที�จะให้การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� � (การปฏิบติัใหม่) นั�น ผูว้ิจยั

และผูร่้วมวิจยัจะตอ้งมีการเตรียมการต่างๆก่อนที�จะนาํแผนลงสู่การปฏิบติัจริงโดยการนาํเอาขอ้มูลเดิมที�ไดจ้าก
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ขั�นตอนที� � (การปฏิบติั) มาพิจารณาประกอบในการทบทวนแกไ้ขปรับปรุง เพื�อใหก้ารนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติับรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพที� 136 กิจกรรมการกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั (29 เมษายน ���6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ภาพที� 137 กิจกรรมการกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั (30 เมษายน ���6) 

 

      3)   การนําแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยในแต่ละทีมงานโครงการได้มีการนํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ในช่วงระหวา่งวนัที� �6 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม ���6 โดยโครงการที� 2 ใหย้ดึ
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กิจกรรมและวธีิการดาํเนินงานดงัเดิม แต่ในส่วนของโครงการที� 1, 3 และ 4 ไดมี้การปรับปรุงกิจกรรมเพิ�มเติมโดย

มีรายละเอียดดงันี�  

               กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกับ �) การจัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ �) หลักสูตรฐานสมรรถนะ �) การจัดการเรียนรู้ระดับ

อาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง 

(โครงการที� 2) 

            ทีมที� 2 ไดเ้ขา้มาปรึกษากบัตวัผูว้ิจยัวา่ในโครงการที� 2 ในกิจกรรมที� 1 คือกิจกรรมจดัอบรมให้

ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ �) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ �) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง ซึ� งสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคไ์ปแลว้ในวงจรที� 1 แต่

ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ ให้ยึดกิจกรรมและวิธีการดาํเนินงานดงัเดิม ทีมที� 4 เสนอวา่ตอ้งการปรับปรุงใน

หวัขอ้ที� 3 ในกิจกรรมคือ การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียม

ความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอวา่อาจารยที์�ปรึกษาหลกัของผูว้ิจยั (วิโรจน์ สารรัตนะ) 

ไดเ้ขียนหนงัสือเล่มใหม่ชื�อ “กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษที� 21” โดยพิมพ์

ครั� งที� 1 เดือนพฤษภาคม 2556 น่าจะตรงกบัหวัขอ้ที�ทีมที� 2 ตอ้งการเพิ�มเติมการอบรมในกิจกรรมที� 1 โครงการที� 

2 ดงันั�นทีมที� 4 จึงไดจ้ดัการประชุมเพื�อนนาํเรื�องการอบรมดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผูร่้วมวิจยัท่านอื�น โดย

จดัการประชุมเมื�อวนัที� 3 มิถุนายน 2556 ซึ� งมติในที�ประชุมผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างเห็นชอบร่วมกนั ดงันั�นผูว้ิจยัจึง

ไดอ้าสาเขา้ไปประสานงานและติดต่อกบัวิทยากร (วิโรจน์ สารรัตนะ) ในวนัที� 4 มิถุนายน 2556 และไดน้ดัวนั

จดัการอบรมเป็นวนัที� 18 มิถุนายน 2556 ที�มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั (มมร.) และในวนันั�นผูว้ิจยัไดซื้�อ

หนงัสือจากวทิยากร นาํไปแจกผูร่้วมวจิยัทุกคน สาํหรับบรรยากาศในวนัอบรมมีดงันี�  เริ�มตน้จากผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัไดเ้ดินทางไปถึง มมร. เวลาประมาณ 9.45 น. โดยทาง มมร. ให้การตอ้นรับโดยจดัห้องประชุมให้อยา่งดี 

ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัยได้เขา้ไปนั�งรอในห้องประชุมก่อนที�วิทยากรจะเขา้มา และแกนนําทีมที� 4 ได้กล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการอบรมในครั� งนี�  และผูว้ิจยัไดเ้สริมเพิ�มเติมอีกวา่ “การอบรมในครั� งนี� เราไม่ไดค้าดหวงัเพียง

เพื�อใหเ้ป็นกิจกรรมหนึ�งของการวิจยัและเมื�อการวิจยัแลว้เสร็จก็จบสิ�นลงเท่านั�น แต่เราคาดหวงัให้การอบรมใน

ครั� งนี� เป็นเสมือนจุดเริ�มตน้ เป็นการการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูร่้วมวิจยัทุกคนในการกลา้ที�จะเริ�มตน้การ

เปลี�ยนแปลงตนเองในการสอนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ และต้องการการเห็นความยั�งยืนในการ

เปลี�ยนแปลงในครั� งนี� ดว้ย ก่อนการเปลี�ยนแปลงที�ว่านี� จะลงสู่การปฏิบติัจริงไดน้ั�นผมและทีมที� 2 เชื�อว่าตอ้ง

เริ�มตน้จากการปรับเปลี�ยนแนวคิดในจิตใจเสียก่อนและผูร่้วมวจิยัทุกคนควรจะเปิดใจกวา้งในการยอมรับสิ�งใหม่ๆ 

การเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ และตอ้งยอมเปลี�ยนแปลงดว้ยจิตใจยอมรับ ไม่ใช่โดนบงัคบัหรือขู่เข็น ผมและทีมที� 4 ไม่

คาดหวงัวา่หลงัจากการอบรมในครั� งนี� เสร็จสิ�นลงแลว้จะเห็นการเปลี�ยนแปลงในทนัทีทนัใด แต่คาดหวงัเพียงการ

เริ�มตน้ของการการเปลี�ยนแปลงเท่านั�น” หลงัจากนั�นในเวลา 10.00 น. วิทยากรไดเ้ดินเขา้มาในห้องประชุม แกน

นาํทีมที� 2 (ปราณี ภูเงินช่อ) ซึ�งรับหนา้ที�เป็นพิธีกรในงานกล่าวตอ้นรับวทิยากรและขอเสียงปรบมือจากผูร่้วมวิจยั

ทุกคน หลงัจากนั�นผูว้ิจยัไดก้ล่าวประวติัของท่านโดยสังเขปให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนได้รับทราบเป็นอนัเสร็จสิ�น

ขั�นตอนการแนะนาํวิทยากร หลงัจากนั�นเวลาประมาณ 10.10 น. วิทยากรเริมตน้การบรรยายโดยเริ�มจากการ
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กล่าวถึงประสบการณ์ทาํงานของตนตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และไดก้ล่าวถึงการนาํการเปลี�ยนแปลงในเรื�องต่างๆ

โดยเฉพาะการเรียนการสอนตามหนังสือที�ท่านแต่งนํามาใช้ใน มมร. และท่านได้กล่าวชื�นชมคณะอาจารย์

ทั�งหลายใน มมร. โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นพระไดป้รับเปลี�ยนเรื�องการสอนสอนจากเดิมไปมาก โดยท่านได้

ยกตวัอยา่งวา่ขณะนี�อาจารยพ์ระแต่ละท่านมี บลอ็ก (Blog) ของตนเองเกือบทุกคนโดยท่านไดน้าํเสนอในเวบ็ไซต์

ของ มมร. นอกจากนั�นท่านยงัไดก้ล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงของตวัท่านเองโดยยกตวัอย่างว่าจากเดิมการแต่ง

หนงัสือของท่านจะนาํแหล่งขอ้มูลมาจากตาํรา แต่ปัจจุบนัโดยเฉพาะในหนงัสือที�แต่งใหม่ล่าสุดที�ทุกคนมีอยูใ่น

มือของทุกท่านนี� ร้อยละ 90 มาจากแหล่งขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต ท่านใหเ้หตุผลวา่ปัจจุบนัขอ้มูลที�มีการเปลี�ยนแปลง

ใหม่ส่วนใหญ่อยูใ่นอินเตอร์เน็ต ตาํราตามไม่ทนัแลว้ หากไปยดึติดกบัตาํราในหอ้งสมุดก็จะทาํใหต้ามโลกยคุใหม่

ไม่ทนั สมยัก่อนผมตอ้งเขา้หอ้งสมุดเพื�อหาขอ้มูลแต่ปัจจุบนัผมแค่อยูที่�หนา้จอคอมพิวเตอร์ผมก็สามารถหาขอ้มูล

ไดอ้ยา่งหลากหลายและทนัยคุทนัสมยัอีกดว้ย และท่านยงัไดพ้ดูติดตลกอีกวา่ “ท่านเคยเห็นตาํราสมยัเก่าที�ทนัสมยั

เมื�อ 100 กวา่ปีที�แลว้ แต่มาดูตอนนี� ดูลา้สมยัและเฉยมาก เช่นเดียวกนัในศตวรรษหนา้ (ศตวรรษที� 21) หรืออีก

ประมาณ 87 ปีขา้งหนา้ เครื�องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กที�ตั�งอยูข่า้งหนา้ผมอาจเป็นเรื�องลา้สมยัในยคุโนน้” หลงัจาก

นั�นท่านก็ไดเ้ริ�มตน้บรรยายเนื�อหาในหวัขอ้ “กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษที� 

21” โดยท่านไดน้าํเสนอผ่านโปรแกรม Power point ที�ท่านไดจ้ดัเตรียมไวซึ้� งใชส้ําหรับสอนนักศึกษาระดบั

ปริญญาเอกที� มมร. อีกดว้ย เนื�อหาส่วนใหญ่ถูกดึงมาจากหนงัสือที�ท่านแต่งและที�ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีอยูใ่นมือ 

สามารถสรุปเนื�อหาได้ว่า กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที� 21 ส่วนใหญ่จะเกี�ยวขอ้งกับด้าน

เทคโนโลยีเป็นหลกั เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนมากยิ�งขึ�นจากเดิม ผูเ้รียนและผูส้อน

จะตอ้งพยายามปรับเปลี�ยนตวัเองใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดยท่านไดก้ล่าววา่พวกเราที�เกิดก่อน ปี ค.ศ. 

1980 จะถูกเรียกวา่เป็น “ชาวอพยพดิจิตอล” หรือ “Digital immigrants” ส่วนพวกที�เกิดหลงัจากนั�นจะเรียกวา่เป็น 

“ชาวพื�นเมืองดิจิตอล” หรือ “Digital Natives” ส่วนใหญ่พวกเราที�นั�งฟังการบรรยายอยูต่รงนี� น่าจะเป็นแบบแรก 

ดงันั�นพวกเราจะตอ้งเรียนรู้ใหม้ากขึ�นเกี�ยวกบัการใชดิ้จิตอลเนื�องจากนกัเรียน นกัศึกษาที�พวกคุณสอนส่วนใหญ่

จะเป็นแบบหลงั แต่สาํหรับที�วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญจากที�ไดรั้บทราบมาเบื�องตน้พบวา่นกัเรียน นกัศึกษา

ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวบา้นตามอาํเภอรอบนอกอาํเภอเมือง อาจจะไม่ใช่ชาวพื�นเมืองดิจิตอลอยา่งเติมตวั แต่

เราในฐานะเป็นครูผูส้อน จาํเป็นตอ้งถ่ายทอดเกี�ยวกบัดา้นเทคโนโลยหีรือดิจิตอลให้กบัพวกเขา ไม่ใช่ซํ� าเติมพวก

เขาหรือปล่อยใหพ้วกเขาเป็นอยา่งเดิม จะตอ้งพยายามถ่ายทอดใหเ้หมือนหรือมากกวา่นกัเรียน นกัศึกษาที�อาศยัอยู่

ในอาํเภอเมืองซึ� งมีความเป็นชาวพื�นเมืองดิจิตอลมากกวา่ นอกจากนั�นการเรียนการสอนสมยัใหม่ไม่ว่าจะเป็น 

Project Base Learning หรือ Problem Base Learning จะถูกนาํมาใชม้ากขึ�น และท่านยงัไดก้ล่าวถึงการจดัการเรื�อง

ห้องเรียน อาคารสถานที� ซึ� งเป็นการจดัในรูปแบบใหม่ซึ� งแตกต่างไปจากเดิมมาก การจดัโต๊ะในห้องเรียนไม่

จาํเป็นตอ้งจดัเป็นแถวในรูปแบบเดิม แต่สามารถจดัโตะ๊ใหน้กัเรียน นกัศึกษานั�งเรียนและนั�งทาํงานเป็นกลุ่ม โตะ๊

และเกา้อี�ในห้องเรียนตอ้งมีความยืดหยุ่นในการใชง้านสูงสามารปรับเปลี�ยนเป็นกลุ่มย่อยและเป็นกลุ่มใหญ่ได ้

และที�สาํคญัคือในเรื�องของบทบาทของครู อาจารย ์จะแตกต่างไปจากเดิมมากคือ ครู อาจารย ์จะมีบทบาทในชั�น

เรียนนอ้ยลงอาจเหลือเพียงแคร้่อยละ 20-30 ซึ�งกลบักนัจากเดิม แต่ครูตอ้งใชเ้วลาไปกบัการเตรียมการสอนมากขึ�น

จากเดิม ยกตวัอยา่งเช่น หากคาบที�เราสอนจาํนวน 2 ชั�วโมง เราจะตอ้งเตรียมตวัก่อนทาํการสอนอยา่งนอ้ย 3 เท่า

ของคาบสอนเรานั�นคือ 6 ชั�วโมงนั�นเอง การบรรยายเตม็ไปดว้ยเนื�อหาที�มีความใหม่และน่าสนใจ สงัเกตจากผูร่้วม
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วิจัยแต่ละท่านต่างตั� งใจฟังและตั� งใจจดรายละเอียดอย่างขะมกัเขมน้จนเวลาการบรรยายล่วงเลยไปถึงเวลา

ประมาณ 12.10 น. ท่านวิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายซกัถามขอ้สงสัยมีท่านอาจารยท่์านหนึ� ง 

(สารภี เผ่าพงษ์สวรรค์) ถามว่า “การที�เรานาํเรื�องของเทคโนโลยีหรือดิจิตอลเขา้มามากจนเกินไป จะทาํให้ให้

นกัเรียน นักศึกษาหลงลืมวฒันธรรมของตนเองหรือไม่ อาทิเช่น เรื�องของภูมิปัญญาชาวบา้น” ท่านวิทยากรจึง

ตอบกลบัไปวา่ “เรื�องของเทคโนโลยหีรือดิจิตอลเรามาใชใ้นดา้นการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัเรื�องของเทคโนโลยหีรือดิจิตอลก็มีบทบาทในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเรามากอยูแ่ลว้ซึ� งไม่สามารถ

หลีกเลี�ยงได ้แต่เป็นคนละเรื�องของวฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที�สืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษซึ�งเรื�อง

นี� เราตอ้งรักษาไวอ้ยูแ่ลว้ ตอ้งแยกกนัให้ออก” นอกจากนั�นผูว้ิจยัยงัเสริมวา่ “หากมองในมุมกลบักนัจะพบวา่การ

นําเอาเรื� องของเทคโนโลยีหรือดิจิตอลเขา้มาอาจจะช่วยสามารถรักษาวฒันธรรมของตนเอง หรือภูมิปัญญา

ชาวบา้น ไดอี้กดว้ย ยกตวัอย่างเช่น เราสามารถนาํเอาภูมิปัญญาชาวบา้นถ่ายทอดลงสู่อินเตอร์เน็ต นอกจากให้

ลูกหลานรุ่นหลงัไดดู้และศึกษา ยงัสามารถถ่ายทอดสู่คนทั�งโลกไดอี้กดว้ย” หลงัจากนั�นไม่มีผูใ้ดซกัถามใดๆอีก

จนเวลาประมาณ 12.25 น. จึงปิดการบรรยาย แกนนาํทีมที�  2 ทาํหน้าที�ตวัแทนวิทยาลยัฯกล่าวขอบคุณท่าน

วทิยากรและเชิญวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมการบรรยายทุกท่านถ่ายภาพร่วมกนัที�บริเวณหนา้หอ้งประชุมหลงัจากนั�นผู ้

ร่วมการอบรมจึงขอตวัลาท่านวทิยากรเพื�อเดินทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            ภาพที� 138 การประชุมขอมติผูร่้วมวจิยัเรื�องการอบรม (วนัที� 3 มิถุนายน 2556)  
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      ภาพที� 139 บรรยากาศการอบรมในหวัขอ้ “กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อ 

                        การศึกษาศตวรรษที� 21” (วนัที� 18 มิถุนายน 2556) 
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            1.   กิจกรรมสร้างนวัตกรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ

วสัดุช่วยสอน 1 ชิ�นงาน/คน (โครงการที� 1) 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติั คือ 1) บริหาร

จดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ� งในงาน

ประจาํของผูร่้วมวิจัยหรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทันที โดยมี

รายละเอียดดงันี�  จากขั�นตอนการปฏิบติัในวงจรที� 1 ซึ� งผลปรากฏวา่มีผูร่้วมวิจยัส่งจาํนวนเพียง � คนคือ นางนง

นิตย ์ทวิลา และ นางสุทิน สมสมยั ส่วนผูร่้วมวิจยัคนอื�นยงัทาํไม่เสร็จ ทีมที� 1 ไดจ้ดัการประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัอีกครั� งหนึ� งในวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 โดยในวนันั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างไดร่้วมพูดคุยถึงปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆอีกครั� งที�ทาํใหกิ้จกรรมไม่สาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคซึ์� งต่างตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่เป็นปัญหา

ส่วนบุคคลเกี�ยวกบัการบริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวทิยาลยัฯและงานวจิยั และมีมติใน

ที�ประชุมร่วมกนัวา่ไม่จาํเป็นตอ้งใหม้าดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์เพียงแต่ๆคนบริหารจดัการเวลาของตนเอง

ใหม่ และไดก้ล่าวถึงงบประมาณที�ตั�งไวเ้ดิมที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 5,000 บาท วา่คงไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้นื�องจากใช้

เวลาในช่วงระหวา่งวนัในวนัทาํงานปกติ แต่คงใชเ้พียงซื�อแผน่ดีวดีีเปล่าจาํนวน 1 กล่องเป็นเงิน 500 บาท เพื�อให้

ผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านไดบ้นัทึกงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ

วสัดุช่วยสอนของตนเองที�ไดส้ร้างขึ�น หลงัจากนั�นจึงไดล้งมติกาํหนดส่งซึ� งกาํหนดเป็นวนัที� 17 มิถุนายน 2556 

จากนั�นจึงปิดการประชุม ในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 21 พฤษภาคม 2556 ผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างบริหารจดัการเวลา

ของตนเองเพื�อสร้างชิ�นงาน แต่บางคนก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ตั�งแต่ก่อนการประชุมในวนัที� 20 พฤษภาคม 

2556 ผูว้ิจยัทุกคนต่างนาํผลงานของตนเองที�บนัทึกลงในแผ่นดีวีดีมาส่งก่อนกาํหนดเวลาที�ไดน้ดัหมายร่วมกนั

โดยคนสุดทา้ยส่งในวนัที� 13 มิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียดดงัตารางที� 95-96 ทั�งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ปิดผลงานของผู ้

ร่วมวิจัยทุกคน ก็รู้สึกว่าเป็นที�น่าพอใจผลงานของแต่ละคนบ่งบอกได้ถึงความตั�งใจในการทาํงาน ถือได้ว่า

กิจกรรมสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งดีเยี�ยม เนื�องจากผลงานที�ออกมาไดอ้ยา่งดีเยี�ยมแลว้ ผูร่้วมวิจยัทุกท่าน

ยงัใชง้บประมาณรวมกนัตํ�ากวา่งบประมาณที�ไดต้ั�งไวใ้นครั� งแรกมาก (ใชเ้พียง 500 บาทจากงบประมาณที�ตั�งไว ้

จาํนวน 5,000 บาท) 

 

ตารางที� 95 นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 

ที� ชื�อ – สกลุ วชิา 
� นางนงนิตย ์ทวิลา วิชาการบญัชีเบื�องตน้ 2 วิชาการบญัชีชั�นกลาง 1 วิชาการบญัชีชั�นกลาง 2 วิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

� นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ วิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

� นางสาวปราณี ภูเงินช่อ วิชา พลงังาน 

� นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั วิชาคอมพิวเตอร์เพื�องานอาชีพ 

� นางสาวไอรินทร์ อุปลี วิชาการพฒันาเพื�อบุคลิกภาพ 

� นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง วิชาพิมพดี์ดองักฤษ 1 

� นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั วิชา การเงินส่วนบุคคล 

� นายอาํพล เดชชยั วิชาอาเซียน 

� นางสุทิน สมสมยั วิชา การสอบบญัชี 
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ตารางที� 96 นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน (ต่อ) 

ที� ชื�อ – สกลุ วชิา 
�� นายคมกริช แสนวงษ ์ วิชา พลงังาน 

�� นางสาวทศพร สิงห์ปรุ วิชาการบญัชีชั�นสูง 1 

�� นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม วิชาเวบ็เพจ วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการเบื�องตน้ 

�3 นางสาววิลาสินีย ์มากนาคา วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที� 140 บรรยากาศการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ในวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที� 141 ภาพผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและ  

                        วสัดุช่วยสอน ของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  
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           2.   กจิกรรมพฒันาระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษาผ่านทางเวบ็ไซต์ (โครงการที� 3) 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัทั�ง 2 ขอ้คือ �) 

บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวิทยาลยัฯและงานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วน

หนึ�งในงานประจาํของผูร่้วมวิจยั หรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

�) แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อใหส้มาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ โดยมีรายละเอียดดงันี�  ทีมที� 

3 ไดจ้ดัการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัขึ�นในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 โดยการประชุมในวนันั�นเป็นการทบทวน

การดาํเนินการของกิจกรรมที�ไดด้าํเนินการมาในขั�นตอนการปฏิบติัในวงจรที� 1 หลงัจากนั�นไดใ้ห้แกนนาํของทีม

คือ นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั นาํเสนอระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษาผ่านทางเวบ็ไซต ์ปัจจุบนัที�ไดด้าํเนินการ

มาแลว้ ซึ� งในการนี�ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนต่างช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบซึ� งไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์

อยา่งมาก และในกิจกรรมนี�ยงัไดผู้ร่้วมงานมาช่วยงานกิจกรรมจากทีมที� 1 อีกหนึ�งท่านคือ นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 

ซึ�งเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสร้างเวบ็ไซต ์ซึ�งในการนี� ถือวา่เป็นการร่วมกนัทาํ

กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงโดยไม่ไดค้าํนึงถึงวา่อยูค่นละทีมแลว้ทาํเฉพาะกิจกรรมของตนเองที�ไดรั้บ

มอบหมายเพียงเท่านั�น การประชุมในวนันั�นไดข้อ้สรุปที�เป็นประโยชน์อยา่งมากในการออกแบบระบบซึ�งสมาชิก

ทีมที� 3 ไดบ้นัทึกความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัไวอ้ยา่งครบถว้นและไดน้าํไปประชุมกลุ่มยอ่ยกนัภายหลงั จนระบบ

แจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และที�สําคัญคือในกิจกรรมนี� ไม่ได้ใช้

งบประมาณเพิ�มเติมจากที�ไดใ้ชใ้นขั�นตอนการปฏิบติัในวงจรที� 1 (ใชไ้ปจาํนวน 16,500 บาทจากงบประมาณที�ตั�ง

ไวจ้าํนวน 10,000 บาท) และทีมที� 3 ไดน้าํมาเสนอใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดรั้บชมกนัเมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2556 

โดยมีรายละเอียดการใชง้านพอสงัเขป ดงันี�  

 

1.   สําหรับนักเรียน 

            ขั�นตอนที� �                                                                           ขั�นตอนที� � 
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            ขั�นตอนที� 3                                                                           ขั�นตอนที� 4 

   

   

 

 

 

 

 

 
ขั�นตอนที� � ใหเ้ขา้เวบ็ของวทิยาลยั  www.ppy-tc.ac.th  หนา้หลกั 

ขั�นตอนที� � ใหเ้ลื�อนไปที�หวัขอ้ “ตรวจสอบผลการเรียน” แลว้กดเขา้ไป 

ขั�นตอนที� � ใหก้รอกรหสันกัเรียน นกัศึกษาแลว้กรอกรหสัผา่น เพื�อดูผลการเรียนของตวัเอง 

ขั�นตอนที� � หนา้แสดงผลการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา ก็จะปรากฏผลการเรียนทั�งหมดที�ไดเ้รียนมา 

 

2.   สําหรับครู 

      2.1)   การเพิ�มข้อมูลนักเรียน 

              ขั�นตอนที� �                                                                           ขั�นตอนที� � 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               ขั�นตอนที� 3                                                                     
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ขั�นตอนที� � เขา้สู่เมนูหลกั แลว้เลือกที�เมนู “เพิ�มนกัเรียน นกัศึกษา” 

ขั�นตอนที� � หนา้ของการเพิ�มขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ให้กรอกขอ้มูลนกัเรียนลงไปดงันี�  รหัสนกัเรียน

นักศึกษา ชื�อ สกุล รหัสผ่าน เริ�มเรียนปีการศึกษา ห้อง รหัสหลกัสูตร ระดับ (ปวช., ปวส.) ให้ครบถว้นและ

ถูกตอ้ง จากนั�นใหก้ด ตกลง 

ขั�นตอนที� � เมื�อขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น ก็จะแสดงขอ้ความวา่ “บนัทึกขอ้มูลเรียนร้อย” 

 

      2.2)   การบันทกึข้อมูลเกรด 

                     ขั�นตอนที� �                                                                           ขั�นตอนที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ขั�นตอนที� 3                                                                           ขั�นตอนที� 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั�นตอนที� � เขา้สู่เมนูหลกั แลว้เลือกปุ่ม “บนัทึกผลการเรียน” 

ขั�นตอนที� � หนา้ระบบบนัทึกเกรดรายบุคคล ใหก้รอกขอ้มูลของนกัเรียน นกัศึกษา โดยมี รหสันกัศึกษา 

ระดบัชั�น (เช่น ปวช. �/� ใส่ �) ภาคเรียนที� จากนั�นใหก้ดปุ่ม “ตกลง” 

ขั�นตอนที� � หนา้การเพิ�มเกรดจะมีวชิาของนกัเรียน นกัศึกษา ที�ไดเ้ลือกจากขั�นตอนที� � ในช่องเกรด ให้

กดเลือกเกรดที�นกัเรียน นกัศึกษาได ้จนครบทุกวชิาจากนั�นใหก้ดปุ่ม “ยนืยนัการบนัทึก” 

ขั�นตอนที� � ถา้ขอ้มูลถูกตอ้งก็จะมีขอ้ความบอก “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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            ภาพที� 142 บรรยากาศการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 143 ภาพการนาํเสนอระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษาผา่นทางเวบ็ไซตข์องทีมที� 3  

                   ใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดรั้บชมกนัเมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2556 
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3.   กิจกรรมจัดหาพื�นที�แสดงผลงานและนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียนและเผยแพร่

ผ่านทางเวบ็ไซต์ (โครงการที� 4) 

  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัทั�ง 2 ขอ้คือ �) 

บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหว่างงานประจาํของวิทยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วน

หนึ�งในงานประจาํของผูร่้วมวิจยั หรืออาจให้มาดาํเนินการในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที 

�) แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อใหส้มาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ โดยมีรายละเอียดดงันี�  ทีมที� 

4 ไดจ้ดัการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพื�อทบทวนการดาํเนินการที�ไดป้ฏิบติัผา่นมาในขั�นตอนการปฏิบติัในวงจร

ที� 1 ให้ไดรั้บทราบอีกครั� งหนึ�งเพื�อเป็นการทวนความจาํในวนัที� 24 มิถุนายน 2556 และการประชุมในวนันั�นได้

กาํหนดหวัขอ้ในการประชุมใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั 

2 หัวขอ้คือ 1) ขอความคิดเห็นเกี�ยวกบัสถานที�ในวิทยาลยัฯเพื�อจดัแสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์

ของนกัเรียน 2) ลกัษณะการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตว์า่ตอ้งการลกัษณะเช่นไร ซึ� งทั�ง 2 หัวขอ้ดงักล่าวไดจ้ากการ

จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อวางแผนงานกิจกรรมเมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2556 ในขั�นตอนการปฏิบติัคราวที�แลว้ การ

ประชุมในครั� งนี� ไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการดาํเนินการกิจกรรมต่อของทีมที� 4 และในการ

ประชุมครั� งนี� นอกจากไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้ยงัไดมี้การลงมติในที�ประชุมคดัเลือกพื�นที�แสดงผลงาน นวตักรรม

และสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน ไดแ้ก่ห้องสมุดของวิทยาลยัฯ หลงัจากการประชุมในวนันั�นทีมที� 4 ไดร้วบรวม

ขอ้มูลและมีการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะสมาชิกของทีมที� 4 และได้มีการแบ่งแยกงาน ภารกิจ ให้แต่ละคน

รับผิดชอบจนทาํใหง้านการจดัเตรียมพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน และการสร้าง

ระบบเผยแพร่ผลงานผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้เสร็จสมบูรณ์ โดยในการนี�สาํหรับงานภารกิจหลงัไดรั้บความช่วยเหลือ

เป็นอยา่งดีจากสมาชิกจากทีมที� 3 คือ นายวีระยทุธ โคระดา และนายวิศณุภพ ไกรแจ่ม จากทีมที� 1 เนื�องจากทั�ง

สองคนมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในดา้นการเขียนเวบ็ไซต ์ในการปฏิบติักิจกรรมในครั� งนี� ไม่ไดใ้ช้

งบประมาณเลย ไม่เกินงบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมในวงจรที� 1 (10,000 บาท) 
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      ภาพที� 145 บรรยากาศการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ในวนัที� 24 พฤษภาคม 2556 (ต่อ) 

 

4.   กจิกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมและอาคารกฬีาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเข้า

ใหม่บริเวณถนนมะลวิลัย์เพื�อประชาสัมพนัธ์วทิยาลยั ปรับปรุงเสาธงชาต ิ(โครงการที� 4) 

   ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัทั�ง 8 ขอ้คือ 1) 

จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม 2) ให้เวลากบัการติดต่อกบั

เจา้หนา้ที�ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนของราชการใหร้วดเร็วขึ�น 3) ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและวางแผน

งานใหม่ให้แลว้เสร็จภายในการปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56) 4) จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯและชื�อ

สนามหญา้เทียมบริเวณทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 5) ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์

สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 6) ก่อสร้างอาคารหอ้งฝ่ายพฒันากิจการ

นักเรียน นักศึกษาใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 7) ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

(กิจกรรมเพิ�มเติม) 8) จดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) โดยมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ดงันี�  

4.1)   จัดหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ได้มาจากรายได้ของวิทยาลัยฯเพิ�มเติม 

ผูว้ิจยัและร่วมวิจยัไดท้าํการประชุมร่วมกนัจนไดม้ติร่วมกนัคือการขอกูเ้งินจากแหล่งเงินกูภ้ายนอก โดยเงินกู้

ดงักล่าวจะถูกนาํมาใชเ้พื�อดาํเนินงานในส่วนที�เหลือใหแ้ลว้เสร็จและนาํมาใชใ้นกิจกรรมที�ดาํเนินการเพิ�มเติมจาก

แผนปฏิบติัการในวงจรที� 1 (4-8) โดยงานในส่วนนี�ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดว้ยตนเองทั�งนี� การกูเ้งินจาํนวนดงักล่าว

นอกจากจะนาํมาใชใ้นกิจกรรมที� 4 แลว้ ยงัไดน้าํมาใชใ้นกิจกรรมที� 5 (กิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และ

เครื�องถ่ายเอกสาร) และ 6 (กิจกรรมจดัอบรมใหค้วามรู้และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน) อีก

ดว้ย  
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4.2)   ให้เวลากับการติดต่อกับเจ้าหน้าที�ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนราชการให้รวดเร็วขึ�น 

ในกิจกรรมนี� ส่วนที� เกี�ยวข้องกับส่วนราชการ มีเฉพาะงานปรับปรุงทางเข้าใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์เพื�อ

ประชาสมัพนัธ์วทิยาลยั ส่วนงานก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงคไ์ดข้ออนุญาตเป็น

ที�เรียบร้อยแลว้และสามารถดาํเนินการไดเ้ลย เนื�องจากใชง้บประมาณของทางวิทยาลยัฯเอง งานในส่วนนี� งาน

ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมแลว้เสร็จสมบูรณ์แลว้ คงเหลืองานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์ดงันั�นผูว้จิยั

และผูร่้วมวจิยัไดมี้การประชุมร่วมกนัและมีการระดมสมองเพื�อหาวิธีการเร่งรัดงานในส่วนของราชการและไดมี้

มติตรงกันว่าให้ทางผู ้วิจัยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ� งมีความสนิทสนมส่วนตัวกับ ผู ้อ ํานวยการส่วน

ทรัพยากรธรรมชาติ และ รองนายกเทศมนตรีที�ควบคุมกาํกบัดูแลสาํนกัการช่าง ในการเร่งรัดใหท้างเทศบาลเขา้มา

ดาํเนินการโดยเร่งด่วนและพยายามใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2556 การดาํเนินการดงักล่าวเป็นผล โดย

ท่าน ผูอ้าํนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ไดส่้งช่างและเครื�องจกัร (รถตกั) เขา้มาที�หน้างานตั�งแต่วนัที�  6 

พฤษภาคม 2556 โดยเริ�มตน้จากการนาํท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) ขนาด 40 ซม. มาลงที�หนา้งาน หลงัจากนั�น

ทีมงานช่างไดเ้ริ�มจากงานวางท่อระบายนํ� าเป็นระยะทางยาว 70 เมตร ก่อสร้างบ่อพกันํ� าทุกระยะ 10 เมตร โดยวาง

ชิดขอบถนนฝั�งซา้ยมือ (หากหันหนา้เขา้วิทยาลยั) และทาํการเชื�อมต่อท่อระบายนํ� ากบัท่อประธานของเทศบาลฯ 

การทาํงานในขั�นตอนนี� มีอุปสรรคบา้งเลก็นอ้ย เนื�องจากเจา้ของร้านที�ติดถนนมะลิวลัยฝั์�งซา้ยมือ (หากหนัหนา้เขา้

วิทยาลยั) ไม่ตอ้งการให้ท่อระบายนํ� าอยูชิ่ดกบัอาคารของตนเอง ดงันั�นทีมที� 4 และผูว้ิจยัจึงปรึกษากบันายช่าง

เทศบาลฯจนไดข้อ้สรุปให้ทาํการยา้ยเฉพาะบริเวณที�ติดอาคารดงักล่าวให้ท่อระบายนํ� ามาอยูต่รงกลางถนนแทน 

นอกจานั�นยงัมีเรื�องของระดบัถนนซึ�งเกี�ยวพนัถึงระดบัท่อระบายนํ� าดว้ย โดยเจา้ของที�พกัอาศยัฝั�งเดียวกบัร้านคา้

ดงักล่าวตอ้งการใหร้ะดบัของถนนตํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํไดเ้นื�องจากระดบัพื�นบา้นของตนเองตํ�ากวา่ระดบัของถนน

มะลิวลัยม์าก แต่หลงัจากขดุเพื�อทาํการวางท่อปรากฏวา่ขดุลงไปพบกบัรางระบายนํ� าเดิมของวิทยาลยัฯที�เคยสร้าง

ไวใ้นสมยัก่อนหากเรื�อจะอาจสร้างความเสียหายกบักาํแพงบา้นดงักล่าวจึงสามารถทาํไดเ้พียงให้ระดบัถนนใหม่

เท่ากบัระดบัหนา้ปากทางเขา้ถนนมะลิวลัยเ์ท่านั�นซึ� งทางเจา้ของบา้นก็ยอมรับได ้แต่ขอให้ทางเทศบาลช่วยเชื�อม

ท่อระบายนํ� าของบ้านกับท่อระบายนํ� าที�วางใหม่ให้ด้วย ซึ� งทางนายช่างเทศบาลก็ได้ดาํเนินการให้ตามคาํขอ 

หลงัจากไดข้อ้สรุปดงักล่าวทีมช่างก็ดาํเนินงานต่อในขั�นตอนการปรับดินเพื�อเทคอนกรีต งานส่วนนี� มีปัญหาและ

อุปสรรคเลก็นอ้ยเนื�องจากรถตกัซึ�งทาํหนา้ที�ปรับถนนไดข้บัไปชนช่องลมซึ�งเป็นอะลูมิเนียมของร้านคา้เดิมเนื�อง

ระหวา่งการก่อสร้างเป็นช่วงเขา้ฤดูฝน มีฝนตกหลายครั� งนํ� าใหดิ้นบวม รถตกัลอ้ยางจึงไถลไปชน ซึ� งทางนายช่าง

เทศบาลฯก็ไดรั้บปากกบัเจา้ของร้านวา่จะดาํเนินการแกไ้ขให้ (แต่สุดทา้ยนายช่างบอกวา่งบประมาณไม่เพียงพอ

จึงขอใหท้างวทิยาลยัฯช่วยเหลือในส่วนนี�  ซึ�งทางผูว้จิยัก็ไดต้อบตกลงไป) ในระหวา่งขั�นตอนนี� ทีมที� 4 ไดท้าํการ

ติดตามเรื�องไฟส่องสวา่งถนนไปพร้อมกนัดว้ยโดยหลงัจากในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั ที�ผ่านมาซึ� งไดติ้ดตามเรื�อง

การเบิกจ่ายเงินของทางเทศบาลฯใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขามะลิวลัย ์ไดค้วามวา่ ปัจจุบนัทางเทศบาลฯได้

ดาํเนินการจ่ายเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขามะลิวลัย ์แลว้ครึ� งหนึ�ง ผูว้ิจยัและทีมที� 4 จึงไดเ้ดินทางไปการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขามะลิวลัยใ์นวนัที� 13 พฤษภาคม 2556 เพื�อเร่งรัดการปักเสาไฟฟ้า โดยนายช่างการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค สาขามะลิวลัย ์ไดป้ระสานงานกบัผูรั้บเหมาทนัทีและทางผูรั้บเหมาไดเ้ขา้มาที�หน้างานในวนัที� 15 

พฤษภาคม 2556 แต่เนื�องจากดินบริเวณปากทางเขา้ถนนใหม่มีสภาพบวมเนื�องจากฝนตกเกรงวา่หากนาํรถเหี�ยบ

และรถขนเสาเขา้บริเวณตาํแหน่งติดตั�งได ้และหากไปเขา้จากทางวิทยาลยัฯก็ไม่สามารถเขา้ไดเ้นื�องจากทางเขา้
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เดิมแคบรถบรรทุกเสาไฟฟ้าไม่สามารถหักเลี� ยวได้ ทางผูว้ิจยั ทีมที� 4 และนายช่างเทศบาลฯจึงตกลงกบัทาง

ผูรั้บเหมางานไฟฟ้าวา่จะเวน้หลุมปักเสาไฟฟ้าให้โดยจะเทคอนกรีตถนน คสล. ให้แลว้เสร็จก่อนจากนั�นทางงาน

ไฟฟ้าค่อยเขา้ดาํเนินการ ดงันั�นทางเทศบาลฯจึงดาํเนินการงานเทคอนกรีตถนน คสล. ต่อไป ซึ� งขั�นตอนหลงัจาก

การปรับระดบัดินแลว้เสร็จก็เป็นขั�นตอนของการวางไวเมทและเทคอนกรีต ปัญหาและอุปสรรคช่างนี� ก็มีเช่นกนั

คือ ในระหว่างการเทคอนกรีตซึ�งเป็นคอนกรีตสาํเร็จรูปมีฝนตกลงมาทาํให้การทาํงานยากมากขึ�นแต่งานก็แลว้

เสร็จไปไดด้ว้ยดี ขั�นตอนสุดทา้ยเป็นขั�นตอนการทาํปากทางเขา้บริเวณหนา้ซอย ซึ�งขั�นตอนนี� ทีมที� 4 และผูว้จิยัได้

ปรึกษาร่วมกนัวา่เมื�อพิจารณาจากฝีมือของทีมช่างเทศบาลฯที�จดัจา้งมามีฝีมือไม่คอยดีเท่าที�ควร เกรงวา่บริเวณ

ปากทางเข้าหากให้ทีมดังกล่าวดําเนินการจะทําให้งานออกมาไม่ดี และเนื�องจากเป็นบริเวณด้านหน้าหาก

ดาํเนินการไม่ดีแลว้จะให้ถนนใหม่ออกมาดูแยเ่ลยทีเดียว เนื�องจากบุคคลทั�วไปที�สัญจรผ่านไปมาส่วนหนา้หาก

ไม่ไดเ้ขา้ไปติดต่อภายในวทิยาลยัฯก็จะมองเห็นเฉพาะดา้นหนา้ ดงันั�นถา้ดา้นหนา้งานออกมาแยจ่ะทาํให้ภาพรวม

ทั�งถนนออกมาไม่ดีเลย ทีมที� 4 และผูว้จิยัไดน้าํเรื�องดงักล่าวเขา้ที�ประชุมเพื�อประชุมร่วมกบัผูว้ิจยัท่านอื�นในวนัที� 

27 พฤษภาคม ซึ� งไดม้ติออกมาเป็นเอกฉันท์ให้ทีมช่างของวิทยาลยัฯเป็นผูด้าํเนินการเองเนื�องจากมีฝีมือช่างที�

ดีกวา่มาก ดงันั�นไดด้าํเนินการให้ทีมช่างของวิทยาลยัฯดาํเนินการแทนซึ�งงานก็ออกมาสวยงามตามที�ผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวิจยัคาดไว ้หลงัจากขั�นตอนการก่อสร้างถนน คสล. และงานวางท่อระบายนํ� าพร้อมบ่อพกันํ� าแลว้เสร็จ ก็

คงเหลืองานติดตั�งไฟส่องสวา่งถนนโดยผูรั้บเหมาไดน้าํเสาไฟฟ้าขนาดความยาว 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์เขา้มา

ติดตั�งใหใ้นวนัที� 29 พฤษภาคม 2556 ทาํการปักเสาไฟฟ้าทั�งหมดจาํนวน 4 ตน้ ติดตั�งโคมไฟจาํนวน 3 จุด ในวนั

นั�นมีปัญหาและอุปสรรคเลก็นอ้ยเกี�ยวกบัการปักเสาไฟฟ้าตน้แรกที�ปากทางเขา้เนื�องจากตาํแหน่งปลายเสาชนกบั

ตาํแหน่งโครงป้ายวิทยาลยัที�ทาํการติดตั�งไวก่้อนล่วงหนา้ ดงันั�นผูรั้บเหมาจึงปักแบบเอียงให้ก่อนและจะเขา้มา

ปรับอีกครั� งหนึ�งพร้อมเชื�อมต่อไฟให ้แต่ใหท้างวทิยาลยัฯตดัฐานของโครงป้ายวิทยาลยัฯให้เสาไฟฟ้าหลบเขา้ไป

ด้านในป้ายได้ก็จะทาํให้เสาไฟฟ้าตั�งตรงได้และให้แจ้งกับทางผูรั้บเหมาอีกครั� งหนึ� ง หลงัจากนั�นในวนัที� 5 

มิถุนายน 2556 ผูรั้บเหมาไฟฟ้าจึงเขา้มาดาํเนินการใหจ้นสามารถใชไ้ฟส่องสวา่งถนนได ้เป็นอนัเสร็จสิ�นสมบูรณ์

สําหรับงานการปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยข์องวิทยาลยัฯเพื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ตลอด

ระยะเวลาการทาํงานตั�งแต่ขั�นตอนแรกจนถนนทางเขา้ใหม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ทีมที� 4 รวมทั�งตวัผูว้ิจยัไดเ้ขา้มา

สงัเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการทาํงานในขั�นตอนนี�  ซึ�งทีมที� 4 ไดผ้ลดัเปลี�ยนหมุนเวยีนกนัออกมาดูในช่วงเวลาที�

ตนเองไม่ได้สอน ส่วนตวัผูว้ิจัยมาสังเกตการณ์และกาํกับดูแลความเรียบร้อยอยู่ตอลดเวลาเกือบทั� งวนั ทั� งนี�

เนื�องจากทั�งทีมที� 4 รวมทั�งผูร่้วมวจิยัคนอื�นๆ และตวัผูว้ิจยั ต่างคาดหวงักบัทางเขา้ใหม่ทางนี�มาก ทุกคนตอ้งการ

ให้มีการเปิดใชง้านโดยเร่งด่วน เนื�องจากตอ้งการเห็นความสะดวกสบายของนกัเรียน นกัศึกษา รวมทั�งคาดหวงั

เกี�ยวกบัการประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯใหเ้ป็นที�รู้จกั ใชง้บประมาณจาํนวน 35,000 บาท (งบประมาณส่วนใหญ่เป็น

ของทางเทศบาลนครขอนแก่น) 
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ภาพที� 146 ภาพการดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย ์

                                            (วนัที� 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556) 
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ภาพที� 147 ภาพการดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย ์(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ภาพที� 148 ภาพการประชุมในวนัที� 27 พฤษภาคม 
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       ภาพที� 149 งานติดตั�งไฟส่องสวา่งถนน (วนัที� 29 พฤษภาคม และ 5 มิถุนายน 2556) 

 

4.3)   ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและวางแผนงานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในการปฏิบัติ

วงจรที� 2 (พ.ค.-ม.ิย.56)  

                                     สาํหรับในหัวขอ้นี�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัหมายความถึงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารกีฬา

อเนกประสงค ์ปรับปรุงเสาธงชาติ ซึ� งยงัไม่แลว้เสร็จในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั ของวงจรที� 1 โดยงานก่อสร้าง

อาคารกีฬาอเนกประสงคไ์ดเ้ริ�มดาํเนินการแลว้ตั�งแต่ในวงจรที� 1 แลว้ แต่งานปรับปรุงเสาธงชาติยงัไม่ไดเ้ริ�มตน้

เลย ดงันั�นผูว้จิยัจึงขออธิบายแยกเป็นรายหวัขอ้ดงันี�  

4.3.1)   งานก่อสร้างอาคารกฬีาอเนกประสงค์ สาํหรับงานดงักล่าวผูว้จิยัและทีมที� 4 ได้

ร่วมกนัจดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคก์ารประชุมเพื�อระดมสมองจากผูร่้วม

วจิยัทุกท่านโดยมีแกนนาํทีมที� 4 (นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์และนางสาวทศพร สิงห์ปรุ) เป็นประธานการประชุม 

ในวนันั�นมีการปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้งานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคเ์กิดความล่าชา้

และไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างให้แลว้เสร็จทนัตามกาํหนดตามแผนปฏิบติัการที�ไดว้างไวใ้นวงจรที� 1 ซึ� ง

หลงัจากการประชุมแลว้เสร็จไดข้อ้สรุปจากที�ประชุมดงันี�  ปัญหาเดียวที�ทาํให้งานไม่แลว้เสร็จตามกาํหนดคือ 

เรื�องของงบประมาณไม่เพียงพอ งานก่อสร้างดงักล่าวมีงบประมาณการก่อสร้างสูงถึง 1,980,000 บาท ซึ� งที�ผ่านมา
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วทิยาลยัฯเองไดน้าํเงินงบประมาณจากเงินเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ และเงินอุดหนุนรายบุคคล มาใชบ้างส่วน 

แต่เป็นเพียงส่วนนอ้ยเนื�องจากส่วนใหญ่เงินดงักล่าวจะถูกใชไ้ปกบัเงินเดือนของครูและการจดัการดา้นการศึกษา 

ส่วนมากตอ้งนาํเงินงบประมาณจากภายนอกมาเพิ�มเติม ส่วนงานควบคุมงานก่อสร้างไม่มีปัญหาในเรื�องของความ

ล่าชา้เนื�องจากทีมช่างเป็นทีมที�ทาํงานประจาํกบัวิทยาลยัฯมานาน มีความชาํนาญ ความรวดเร็ว และความขยนั

ขนัแขง็อยูแ่ลว้ จึงไม่น่ามีปัญหาอะไรในส่วนนี�  ดงันั�นในดา้นของการแกไ้ขปัญหาคือจาํเป็นตอ้งหาเงินประมาณ

เพิ�มเติมตามทางเลือกเพื�อการแกไ้ขปัญหาที�ไดเ้ลือกไว ้ซึ� งผูว้ิจยัจดัหางบประมาณจากแหล่งเงินกูย้ืมภายนอกมา

เพิ�มเติม แต่เนื�องจากเงินกูย้มืที�ไดม้านั�นมีจาํนวนไม่มากนกัและถูกใชใ้นงานหลายๆส่วนทาํให้ไม่เพียงพอสาํหรับ

งานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์ทีมที� 4 ผูว้ิจยัรวมถึงผูร่้วมวิจยัทุกคนจึงไดมี้การจดัการประชุมในวนัที� 17 

มิถุนายน 2556 เพื�อขอมติในการชะลอการก่อสร้างโครงการดงักล่าวเอาไวก่้อน ซึ� งมติจากผูร่้วมวิจยัทุกท่านก็เห็น

ดว้ยอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั�นจึงหยุดกิจกรรมการก่อสร้างก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์เอาไวก่้อน โดย

โครงการดงักล่าวไดใ้ชง้บประมาณไปแลว้ทั�งสิ�นจาํนวน 1,120,000 บาท 

4.3.2)   งานปรับปรุงเสาธงชาติ งานในส่วนนี� ได้ประชุมพร้อมกันในวนัที� 16 

พฤษภาคม 2556 โดยได้ขอ้สรุปในเรื�องของปัญหาและอุปสรรคจากการควบคมงานปรับปรุงเสาธงชาติคือ 

เนื�องจากทีมช่างก่อสร้างมีเพียงชุดเดียว และที�ผา่นมาส่วนใหญ่จะใชเ้วลากบังานใหญ่ๆก่อนจึงทาํใหง้านในส่วนนี�

ยงัไม่ไดเ้ริ�มตน้ การแกไ้ขปัญหาในส่วนนี� ทีมที� 4 และผูว้ิจยัไดป้รึกษาและไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่จะจดัการประชุม

กาํหนดแผนงานและสรุปแบบแปบนการปรับปรุงเสาธงชาติขึ�นในวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 โดยในการประชุม

ในวนันั�นไดข้อ้สรุปเรื�องแบบงานปรับปรุงเสาธงชาติและแผนในการดาํเนินการโดยจะดาํเนินการงานดงักล่าวให้

แลว้เสร็จในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัที� 1-30 มิถุนายน 2556 ซึ� งการควบคุมงานดงักล่าวเป็นไปตามแผนที�วางไว้

และแลว้เสร็จสมบูรณ์ในวนัที� 27 มิถุนายน 2556 ใชง้บประมาณทั�งสิ�นจาํนวน 28,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 150 ภาพการประชุมการระดมสมองปัญหาและอุปสรรคในควบคุมงานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

      และงานปรับปรุงเสาธงชาติ (วนัที� 16 พฤษภาคม 2556) 
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ภาพที� 151 ภาพการประชุมเพื�อขอมติในการชะลอการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์(วนัที� 17 มิถุนายน 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 152 ภาพสภาพงานกิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคที์�ยงัไม่แลว้เสร็จ 

                  (วนัที� 17 มิถุนายน 2556) 

 

4.3.3)   จัดทําป้ายกล่องไฟวิทยาลัยและสนามหญ้าเทียมวิทยาลัยทางเข้าใหม่บริเวณ

ถนนมะลวิลัย์ใหม่ (กจิกรรมเพิ�มเตมิ)  

        กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพิ�มเติมซึ� งถูกบรรจุไวใ้นโครงการที� 4 Physical 

environment development toward change ทั�งนี� เนื�องจากการประชุมในขั�นตอนที� 5 การวางแผนใหม่ ซึ�งไดจ้ดัการ

ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2556 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมเดิมที�มีอยู่แลว้ใน

โครงการที� 4 ของแผนปฏิบติัการเดิมคือ กิจกรรมที� 2 ในส่วนของการปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์

เพื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยั การประชุมในวนันั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนมีความคิดเห็นร่วมกนัและไดข้อ้สรุป

ในการประชุมครั� งนั�นวา่ หากทางเขา้ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยแ์ลว้เสร็จ ควรจดัทาํป้ายชื�อของวิทยาลยัฯ
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และชื�อสนามหญา้เทียมบริเวณหนา้ปากทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย ์นอกจากนั�นควรทาํป้ายของวิทยาลยัฯที�

ประตูทางเขา้วิทยาลยัฯอีกหนึ�งป้ายดว้ย เนื�องจากป้ายบริเวณหนา้ปากทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยน์ั�นตั�งใน

แนวตั�งฉากกบัถนนมะลิวลัย ์(ไม่สามารถก่อสร้างป้ายค่อมถนนไดเ้นื�องจากเป็นถนนสาธารณะประโยชน์) ดงันั�น

จะเห็นในกรณีที�ขบัรถผา่นไปมาที�ถนนมะลิวลัย ์แต่หากเขา้มาในถนนทางเขา้ใหม่หรือยนืหนัหนา้เขา้ถนนทางเขา้

ใหม่จะไม่เห็นป้ายนี�  จึงจาํเป็นตอ้งสร้างป้ายขึ�นอีกอนัหนึ�งที�ประตูทางเขา้ของวิทยาลยัฯ ในที�ประชุมไดมี้มติเห็น

ร่วมกนัวา่ป้ายทั�งสองอนัควรเป็นป้ายกล่องไฟ ซึ�งมองเห็นทั�งสองขา้ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  ป้ายปากทางเขา้ใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัยมี์ 2 ป้าย ป้ายแรกขนาด 40x120x650 ซม. ภายในใชห้ลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนตจ์าํนวน 

30 ชุด ขอบแสตนเลส ใชแ้ผ่นอะคริลิคจาํนวน 6 แผ่น ราคาประมาณ 40,000 บาท ป้ายที�สองขนาด 20x120x240 

ซม. ภายในใชห้ลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนตจ์าํนวน 8 ชุด ขอบแสตนเลส ใชแ้ผ่นอะคริลิคจาํนวน 2 แผ่น ราคา

ประมาณ 12,000 บาท ทั�งสองป้ายติดตั�งบนเสาเหล็กความสูงจากพื�นประมาณ 6 เมตร ตั�งในแนวตั�งฉากกบัถนน

มะลิวลัย ์ส่วนป้ายที�บริเวณประตูทางเขา้ของวิทยาลยัฯ ขนาด 30x100x350 ซม. ภายในใชห้ลอดไฟหลอดฟลูออ

เรสเซนตจ์าํนวน 12 ชุด ขอบแสตนเลส ใชแ้ผ่นอะคริลิคจาํนวน 4 แผ่น ราคาประมาณ 15,000 บาท ติดตั�งบนเสา

เหล็กของประตูทางเขา้วิทยาลยัฯมีความสูงจากพื�นประมาณ 6 เมตร งานดงักล่าวไดว้า่จา้งร้านป้ายทาํเฉพาะตวั

ป้ายส่วนเรื�องการติดตั�งใชช่้างของวิทยาลยัฯดาํเนินการเอง ร้านป้ายใชเ้วลาในการทาํป้ายในระหวา่งวนัที� 21-29 

กรกฎาคม 2556 และช่างของวทิยาลยัฯไดติ้ดตั�งระหวา่งวนัวนัที� 4-5 สิงหาคม 2556 สรุปใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�น 

80,000 บาท 

4.3.4)   ก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์สนามหญ้าเทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่ (กจิกรรมเพิ�มเตมิ)  

        กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพิ�มเติมซึ� งถูกบรรจุไวใ้นโครงการที� 4 Physical 

environment development toward change ทั�งนี� เนื�องจากการประชุมในขั�นตอนที� 5 การวางแผนใหม่ ซึ�งไดจ้ดัการ

ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2556 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมเดิมที�มีอยู่แลว้ใน

โครงการที� 4 ของแผนปฏิบติัการเดิมคือ กิจกรรมที� 2 ในส่วนของการก่อสร้างสนามหญา้เทียม การประชุมในวนั

นั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนมีความคิดเห็นร่วมกนัและไดข้อ้สรุปในการประชุมครั� งนั�นวา่เห็นควรให้ก่อสร้าง

หลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่ ในส่วนของหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้

เทียมมีเหตุผลมาจากช่วงเวลากลางวนัไม่มีที�หลบแดดหลบฝนสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาที�มาใชบ้ริการสนามหญา้

เทียม ส่วนการปรับปรุงร้านขายของใหม่มีเหตุผลมาจากการตอ้งการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่ให้สวยงาม และน่าชม 

น่ามอง ทั� งนี� เนื�องจากในส่วนของร้านขายของอยู่ในอาคารเดียวกนักับอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน 

นกัศึกษา ที�ก่อสร้างใหม่ ซึ� งอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้ใหม่ของวิทยาลยัฯ ดงันั�นจึงตอ้งการให้ผูเ้ขา้มาในวิทยาลยัฯ

รู้สึกประทบัใจในดา้นอาคารสถานที� การดาํเนินการในกิจกรรมนี�ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 มิถุนายน 

2556 – 13 สิงหาคม 2556 สรุปใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�น 95,000 บาท 
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ภาพที� 153 ภาพก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่ 

 

4.3.5)   ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเตมิ)  

       กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพิ�มเติมซึ� งถูกบรรจุไวใ้นโครงการที� 4 Physical 

environment development toward change ทั�งนี� เนื�องจากการประชุมในขั�นตอนที� 5 การวางแผนใหม่ ซึ�งไดจ้ดัการ
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ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2556 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมเดิมที�มีอยู่แลว้ใน

โครงการที� 4 ของแผนปฏิบติัการเดิมคือ กิจกรรมที� 2 ในส่วนของการปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์

เพื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ การประชุมในวนันั�นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนมีความคิดเห็นร่วมกนัวา่หากทางเขา้

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยแ์ลว้เสร็จ ควรปิดทางเขา้-ออก เดิม (มะลิวลัยซ์อย 3) และให้ใชท้างใหม่ (ถนน

มะลิวลัย)์ เป็นทางเขา้-ออกทางเดียว ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี�  1) ตอ้งการให้นกัเรียน นักศึกษา เดินเขา้และออก

ทางเขา้ใหม่ทางเดียวเพื�อเป็นการประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯกบับุคคลภายนอกทั�งนี� เนื�องจากเดิมทางเขา้-ออกที�มะลิ

วลัยซ์อย 3 เป็นถนนที�มีรถยนต ์และรถจกัรยานยนตส์ัญจรจรมาก เวลานกัเรียน นกัศึกษา เดินมาวิทยาลยัฯจึงไม่

เป็นที�สงัเกต แต่ทางใหม่หากนกัเรียน นกัศึกษา เดินออกไปจะมองเห็นทนัที 2) นกัเรียน นกัศึกษา มีความปรอด

ภยัในการเดินทางไปและกลบัจากวิทยาลยัฯ เนื�องจากไม่ตอ้งระวงัรถยนต ์และรถจกัรยานยนตส์ัญจรจร 3) การ

กาํหนดทางเขา้-ออก วทิยาลยัฯทางเดียวจะทาํใหค้วบคุมนกัเรียน นกัศึกษา ง่ายกวา่ ดงันั�นจากเหตุผลหลกัทั�งสาม

ประการขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุที�ตอ้งยา้ยห้องฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นักศึกษา มาตั�งอยูที่�บริเวณประตูทางเขา้

วิทยาลยัฯใหม่ (ถนนมะลิวลัย)์ เนื�องจากที�ตั�งของห้องฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา เดิมอยูบ่ริเวณทางเขา้

เดิม (มะลิวลัยซ์อย 3) หากใชท้างเขา้ใหม่จะไม่สามารถมองเห็นนักเรียน นักศึกษา เดินเขา้-ออกวิทยาลยัฯได้

เนื�องจากถูกอาคารเรียน 5 ชั�นของวิทยาลยัฯบงั หลงัจากไดม้ติดงักล่าวนั�นจึงไดเ้ริ�มดาํเนินการก่อสร้างโดยไดใ้ช้

โครงสร้างของห้องปฏิบติัการไฟฟ้าเดิมซึ� งปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านแลว้เนื�องจากยงัไม่ไดเ้ปิดรับนกัเรียน นักศึกษา

ใหม่ มาปรับปรุงใหม่ ดาํเนินการระหว่างวนัที� 1 มิถุนายน 2556 - 16 สิงหาคม 2556 ใชง้บประมาณทั�งสิ�น

ประมาณ 256,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 154 ภาพก่อสร้างอาคารหอ้งฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ 

 



 367 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 155 ภาพก่อสร้างอาคารหอ้งฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ (ต่อ) 
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4.3.6)   ก่อสร้างหลังคาที�จอดรถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษาใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเตมิ)  

       กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพิ�มเติมซึ� งถูกบรรจุไวใ้นโครงการที� 4 Physical 

environment development toward change ทั�งนี� เนื�องจากการประชุมในขั�นตอนที� 5 การวางแผนใหม่ ซึ�งไดจ้ดัการ

ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2556 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ดาํเนินการกิจกรรม

การก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษาใหม่ เนื�องจากได้รับการร้องเรียนจากนักเรียน 

นกัศึกษาจาํนวนมากวา่มีความเดือดร้อนจากการที�ไม่มีหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต ์ทาํให้สีรถซีดลงเร็วกวา่ปกติ 

บางคนัสีแหง้กรอบ และแตกเป็นรายงา และเวลากลบับา้นเบาะรถจะร้อนจดัจนบางครั� งลวกผิว ทางวิทยาลยัจึงได้

ดาํเนินการก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่ โดยใชง้บประมาณจาํนวน 16,800 บาท

และเริ�มดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 1-5 มิถุนายน 2556 ปัจจุบนังานแลว้เสร็จเป็นที�เรียบร้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที� 156 ภาพกิจกรรมก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่  

                         (วนัที� 1-5 มิถุนายน 2556) 
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4.3.7)   จดัซื�อรถตู้วทิยาลยัฯใหม่ (กจิกรรมเพิ�มเตมิ)  

       จากการประชุมในขั�นตอนที� 5 การวางแผนใหม่ ซึ� งไดจ้ดัการประชุมเมื�อวนัที� 

22 เมษายน 2556 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ดาํเนินการจดัซื�อรถตูว้ิทยาลยัฯใหม่ 

โดยเสนอใหข้ายรถตูข้องวทิยาลยัฯคนัเก่าจาํนวน 2 คนั แลว้นาํเงินที�ไดไ้ปดาวน์รถตูค้นัใหม่ ทั�งนี� เนื�องจากรถคนั

เก่าของวิทยาลยัฯทั�ง 2 คนัไดใ้ชง้านมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี บางครั� งไปเสียระหวา่งการเดินทางบ่อยครั� ง 

อีกทั� งเวลาใช้สําหรับออกแนะแนวตามอาํเภอทาํให้ผูพ้บเห็นเกิดภาพลักษณ์ที�อาจทําให้มองว่าวิทยาลัยฯมี

งบประมาณในการจัดการศึกษาน้อย สําหรับเหตุผลสุดท้ายคือเพื�อความสะดวกสบายสําหรับบุคลากรของ

วทิยาลยัฯหรือผูร่้วมวจิยัทุกคนในเวลาที�นาํไปใชใ้นการออกศึกษาดูงาน หรือติดต่อกบัหน่วยงานภายนอก หรือพา

บุคลากรวิทยาลยัฯไปเที�ยวก็จะสะดวกมากขึ�น เนื�องจากปัจจุบนัโรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญก็จดัซื�อรถตู ้

ใหม่เช่นกนัเป็นยี�หอ้ Toyota Commuter ดงันั�นหากเวลาโรงเรียนอนุบาลนาํบุคลากรโรงเรียนไปเที�ยวก็สามารถมา

ยืมรถรถตูใ้หม่ของวิทยาลยัฯได ้เช่นเดียวกนัหากวิทยาลยัฯนาํบุคลากรไปเที�ยวก็สามารถยืมรถตูข้องโรงเรียน

อนุบาลไปได้ ทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าเช่ารถตู ้ดงันั�นทีมที� 4 ไดด้าํเนินการจดัหาคนซื�อและขออนุมติัท่าน

ผูอ้าํนวยการเพื�อขายรถตูค้นัเก่าของวิทยาลยัฯ ซึ� งรถตูเ้ก่าคนัแรกขายไกจ้าํนวน 160,000 บาท ส่วนคนัที�สองขาย

ไดจ้าํนวน 150,000 บาท หลงัจากนั�นผูว้ิจยัและทีมที� 4 ไดข้อความเห็นจากท่านผูอ้าํนวยการวา่ท่านตอ้งการรถตู ้

ใหม่ยี�หอ้อะไร ซึ�งท่านตอบวา่ “ผมชอบรถตู ้Hyundai H1” สาํหรับราคารถตูค้นัดงักล่าวรุ่น Deluxe ราคาสดอยูที่� 

1,524,000 บาท ดาวน์ที� 304,800 บาท ดงันั�นจึงไดด้าํเนินการทาํสัญญาและจ่ายเงินดาวน์พร้อมกบัรับรถมาเมื�อ

วนัที� 29 พฤษภาคม 2556 ผ่อนทั�งหมดอยูที่� 72 งวดๆละ 19,829 บาท ดงันั�นจึงใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�นเป็นเงิน 

304,800 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     ภาพที� 157 ภาพรถตูค้นัเก่าของวทิยาลยัฯจาํนวน 2 คนัที�ขายออกไป 
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             ภาพที� 158 ภาพกิจกรรมจดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัฯใหม่ (วนัที� 29 พฤษภาคม 2556) 

 

 �.   กจิกรรมจดัหาเครื�องคอมพวิเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร (โครงการที� 4) 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัคือ การจดัหางบ

ประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดแยกออกเป็น 2 หัวขอ้

ดงันี�  

5.1)   กิจกรรมจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับกิจกรรมการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์เป็น

แผนปฏิบติัการที�ตั�งไวต้ั�งแต่วงจรที� 1 แต่การปฏิบติัในวงจรที� 1 ยงัไดด้าํเนินการใดๆ ทีมที� 4 ไดร่้วมกบัผูร่้วมวิจยั

จดัทาํแผนเกี�ยวกบัการจดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์เพิ�มเติมเพื�อให้เพียงพอกบัการเรียนการสอนแลว้เสร็จตั�งแต่วนัที� 

22 กรกฎาคม 2556 โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดงันี�  เห็นควรเพิ�มจาํนวนห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพิ�มอีก 1 

ห้อง ซึ� งจะตอ้งจดัซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะเพิ�มจาํนวน 40 เครื�อง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 500,000-

600,000 บาท กิจกรรมดงักล่าวจึงไม่ไดใ้ชง้บประมาณใดๆ 

5.1)   จดัหาเครื�องถ่ายเอกสาร กิจกรรมยอ่ยนี�จากเดิมในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการในวงจร

ที� 1 ที�ไดข้อ้สรุปการจดัซื�อดงันี� คือ คดัเลือกบริษทัที�จะจดัซื�อคือ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั และเลือกเครื�อง

ถ่ายเอกสารระบบมลัติฟังก์ชั�น ยี�ห้อ ริโก ้รุ่น MP2000L2 ความเร็ว 20 หน้าต่อนาที พร้อมชุดป้อนตน้ฉบับ

อตัโนมติั (ARDF) โดยมีเงื�อนไขในการเช่าดงันี�  1) ค่าเช่า 3,103 บาท/เดือน 2) ฟรีการใชง้าน 1,000 สาํเนาต่อเดือน 

ส่วนเกิน 1,001 คิดตามการใชง้านจริงสาํเนาละ 0.35 บาท 3) หักกระดาษเสีย 2% ต่อเดือน 4) ระยะเวลา 38 เดือน 

เมื�อครบกาํหนดสัญญาเครื�องเป็นกรรมสิทธิ� ของลูกคา้ 5) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% เงื�อนไขการบริการ 1) 

สญัญาเช่านี�รวมอะไหล่ทุกชิ�นส่วนและหมึกดาํฟรี ตลอดอายสุัญญา ยกเวน้กระดาษ ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 นี�

ทีมที� 4 ได้เชิญเจา้หน้าที�ของบริษทั ตาํแหน่ง Printing Solution Consultant มาให้ขอ้มูลอีกครั� งในวนัที� 25 

มิถุนายน 2556 โดยขอให้ทบทวนขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัเครื�องอีกครั� งเพื�อลงมติการจดัซื�อในวนันั�นเลย ในวนันั�น

เจา้หนา้ที�ของบริษทัไดน้าํขอ้มูลมาเสนออีกครั� งหนึ�งในที�ประชุมผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ช่วงทา้ยของการประชุมจึง

ไดท้าํเอกสารในการจดัซื�อและเจา้หน้าที�ของบริษทั แจง้วา่จะมีพนักงานบริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั จาก

กรุงเทพฯนําเครื�องมาส่งให้ภายใน 1 สัปดาห์ หลงัจากนั�นจึงปิดการประชุม และในวนัที� 28 มิถุนายน 2556 
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เจา้หนา้ที�จากบริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั จากกรุงเทพฯไดน้าํเครื�องมาส่งแต่กล่องใส่ของซึ�งเป็นฐานรองของ

เครื�องถ่ายเอกสารชาํรุดจึงแจง้กบัเจา้หน้าที�ของบริษทัฯและเจา้หนา้ที�ก็ไดรั้บปากว่าจะนาํของใหม่มาเปลี�ยนให ้

หลงัจากนั�นในวนัที� 8 กรกฎาคม 2556 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ที�มาสอนและอธิบาย

วิธีการใชง้านเครื�องถ่ายเอกสาร โดยทีมที� 4 ไดเ้ชิญผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัที�ไม่ติดงานสอนมาร่วมรับฟังซึ� งใชเ้วลา

ประมาณ 3 ชั�วโมงคือตั�งแต่เวลา 9.30-12.30 น. ทุกคนต่างตั�งใจฟังและต่างจดรายละเอียดที�ไดรั้บฟังจากเจา้หนา้ที�

บริษทัฯ โดยก่อนเจ้าที�บริษทัฯเดินทางกลบัได้แจว้่าหากติดขดัเรื� องการใชง้านหรือการแจ้งซ่อมสามารถแจ้ง

โดยตรงกบัผมไดเ้ลยแต่ถา้ให้ดีควรแจง้ไปที�บริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะทาํใบสั�งงานส่งมาที�ผมจะเป็นการดีกว่า

เนื�องจากจะเป็นขอ้มูลในการประเมินตวัชี�วดัของประสิทธิภาพของพนกังานตอนสิ�นปี หลงัจากนั�นจึงไดใ้ห้เบอร์

โทรศพัทมื์อถือและเบอร์ติดต่อบริษทัฯให ้นอกจากนั�นเจา้หนา้ที�ยงัไดบ้อกอีกวา่สามารถศึกษาวิธีการใชง้านตาม

คู่มือที�ใหไ้วด้ว้ยตนเองไดเ้นื�องจากคู่มือไดแ้ปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแลว้ สรุปงบประมาณที�ใชท้ั�งสิ�นเมื�อชาํระ

งวดครบ 36 งวด เป็นจาํนวน 111,708 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ภาพที� 159 ภาพเจา้หนา้ที�จาก บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั มาใหข้อ้มูลเรื�องเครื�องถ่ายเอกสาร  

                         (วนัที� 25 มิถุนายน 2556) 
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       ภาพที� 160 ภาพเจา้หนา้ที�จาก บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั มาแนะนาํการใชง้าน 

                         เครื�องถ่ายเอกสาร (วนัที� 8 กรกฎาคม 2556) 

 

 7.   กจิกรรมจดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที�จําเป็นเร่งด่วน (โครงการ

ที� 4) 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้นาํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานําไปปฏิบติัคือ จดัหางบ

ประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดดงันี�  ทีมที� 4 ได้

ดาํเนินการดงัที�ไดน้าํเสนอขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาที�แสดงไวใ้นหัวขอ้ 4.1 ซึ� งเป็นแหล่งเงินเดียวกนั หลงัจากได้

แหล่งเงินทุนดงักล่าวมาแลว้ ทีมที� 4 ไดด้าํเนินการจดัการประชุมขึ�นในวนัที� 1 กรกฎาคม 2556 เพื�อขอความเห็น

จากผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบัรายละเอียดของอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน โดยมติจากการ

ประชุมในวนันั�นไดข้อ้สรุปดังนี� คือ อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วนเห็นควรให้ดาํเนินการจัดซื�อ

เฉพาะถงัดบัเพลิง ส่วนป้ายชี� บ่งความปรอดภยัดา้นการจราจรรวมถึงกระจกนูนที�ทีมที� 4 เคยสาํรวจตาํแหน่งการ

ติดตั�งไวที้�ตาํแหน่งต่างๆภายในวิทยาลยัฯเห็นควรร่วมกนัว่ายงัไม่จาํเป็นเนื�องจากจาํนวนรถจกัรยานยนต์ของ

นกัเรียน นกัศึกษา รวมไปถึงรถยนต์ของคณะครูยงัไม่มีจาํนวนเยอะมาก หากพิจารณาเรื�องความปรอดภยัผูร่้วม

วิจัยทุกคนยงัเห็นร่วมกันว่าปัจจุบันยงัคงมีความปรอดภยัอยู่และเมื�อพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้าน

การจราจรที�เคยเกิดขึ�นภายในวทิยาลยัฯในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงัพบวา่เป็นศูนย ์หลงัจากนั�นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั

จึงไดร่้วมกนักาํหนดรูปแบบ จาํนวน รวมถึงตาํแหน่งในการติดตั�งถงัดบัเพลิงที�จะติดตั�งที�อาคารเรียน 5 ชั�น โดยมี

แกนนาํทีมที� 4 ทาํหนา้ที�ประธานในการประชุม โดยไดข้อ้สรุปวา่เห็นสมควรให้ติดตั�งถงัดบัเพลิงจาํนวน 1 ถงัต่อ 

1 ชั�น และกาํหนดให้ติดตั�งที�บริเวณบนัไดกลางของอาคาร หลงัจากการประชุมในวนันั�นทีมที� 4 ไดด้าํเนินการ
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จัดซื�อถงัดับเพลิงตามข้อสรุปรูปแบบและชนิดของถังจํานวน 5 ถังและได้มอบหมายให้ช่างของวิทยาลัยฯ

ดาํเนินการติดตั�งจนแลว้เสร็จในวนัที� 26 กรกฎาคม 2556 ใชง้บประมาณทั�งสิ�นรวม 7,500 บาท 

 

 

 

 

 

 
       ภาพที� 161 ภาพการประชุมเพื�อขอความเห็นจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกี�ยวกบัรายละเอียด 

                         ของอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน (วนัที� 1 กรกฎาคม 2556) 

 

ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละ

คนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดต่างๆที�เกิดขึ�นในวงจรที� 1 มาปรับใชใ้นการปฏิบติัใน

วงจรที� 2 โดยผูว้จิยัไดส้งัเกตจากในการประชุมแต่ละครั� งมีการหยิบยกขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นในวงจรที� 1 มาพูดคุย

ในที�ประชุมเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนัอีกว่าการปฏิบติังานกิจกรรมต่างๆ หากตอ้งการให้ประสบผลสําเร็จและ

บรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวจ้าํเป็นตอ้งเกิดจากความร่วมไมร่้วมมือจากผูร่้วมวจิยัทุกคน และทุกคนๆ จะตอ้งทาํ

ดว้ยความเต็มใจ ซึ� งการที�จะทาํให้เกิดแบบนั�นไดสิ้�งหนึ�งที�มีความสําคญัอย่างมากคือคาํว่า “การซื�อใจ” จาํเป็น

อยา่งยิ�งสาํหรับการทาํงานเป็นทีม โดยที� “การซื�อใจ” นี�ไม่มีทฤษฎีที�เขียนเอาไวช้ดัเจนและต่างกรรมต่างวาระก็ไม่

เหมือนกนั การซื�อใจนี�จะเกิดจากการสงัเกตพฤติกรรมของเพื�อนร่วมทีมวา่ตอ้งการกาํลงัใจตรงไหน และเราจะให้

กาํลงัใจเขาอยา่งไรใหเ้ขามาช่วยเราดว้ยความเตม็ใจ ยกตวัอยา่งเช่น บางครั� งการชมต่อหนา้เพื�อนร่วมงาน หรือชม

ในที�ประชุมก็มีความจาํเป็นตอ้งทาํบา้ง การพาไปเลี�ยงสังสรรคแ์ลว้มีโอกาสไดพู้ดคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการการ 

และดารเปิดใจ (การพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตวั) ก็จะทาํให้เราไดท้ราบความรู้สึกของเพื�อนร่วมงานที�มีต่อเรา 

ทาํใหเ้ราสามารถนาํไปปรับปรุงตวัเองได ้

  

วงจรที� 2: ขั�นตอนที� 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing) 

   ในขั�นตอนการสังเกตผลใหม่ ผูว้ิจยัไดย้ึดถือหลกัการที�สาํคญัเช่นเดิมเหมือนกบัในขั�นตอนที� 4 การ

สงัเกต (observing) ในวงจรที� 1 ซึ�งแบ่งการปฏิบติังานในขั�นตอนนี�ออกเป็น 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนด

รูปแบบและวธีิการสงัเกตผล 2) ขั�นตอนการสงัเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล โดย

จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัที� 3 สิงหาคม 2556  

    1)   ขั�นตอนการกําหนดรูปแบบและวิธีการ ขั�นนี� ดาํเนินการเช่นเดียวกบัขั�นตอนที� 4 การสังเกต 

(observing) ในวงจรที� 1 รวมถึงใชเ้ครื�องมือเช่นเดียวกนัคือ 1) บนัทึกภาคสนาม 2) บนัทึกอนุทิน 3) แบบบนัทึก

การประชุม 4) แบบสัมภาษณ์ 5) แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 6) แบบรายงานความกา้วหน้าของ

โครงการ 7) แบบประเมินโครงการ และสุดทา้ย 8) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  
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    2)    ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) 

ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล   

                             2.1)   ส่วนรายละเอยีดของโครงการ  

                              ทีมแกนนาํทีมที� 1-4 ดาํเนินการสังเกตการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทั�ง 4 โครงการ ซึ� ง

การสงัเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหวา่งที�กาํลงัดาํเนินการโครงการ โดยใชเ้ครื�องมือฉบบัที� 

4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ และ 2) เมื�อการดาํเนินการโครงการสิ�นสุดลง โดยใชเ้ครื�องมือฉบบัที� 5 

แบบประเมินโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละโครงการรวมกนัทั�ง 2 ระยะไดด้งันี�  

 

โครงการที� � 

Teacher development toward change 

 กิจกรรมที�ยงัไม่แลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจาํนวนเพียง 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 3 

กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 1 

ชิ�นงาน/คน หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ (re-acting) และได้

นาํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติั คือ 1) บริหารจดัการเวลาโดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํ

ของวทิยาลยัฯกบังานวิจยั หรืออาจกระทาํให้เป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผูร่้วมวิจยัหรืออาจให้มาดาํเนินการ

ในวนั เสาร์-อาทิตย ์และให้ดาํเนินการสร้างโดยทนัที ทีมที� 1 รวมทั�งผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างให้ความร่วมมือและ

ตั�งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที�ทาํให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆระหว่างดาํเนินการ จึงเป็นผลให้กิจกรรม

ดงักล่าวแลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมาย ในวนัที� 13 กรกฎาคม 2556 ก่อนกาํหนดการตามแผนที�ตั�งไว ้(วนัที� 31 

กรกฎาคม 2556) โดยใชง้บประมาณไปเพียง 500 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (5,000 

บาท) ดงันั�นใชง้บประมาณทั�งโครงการไปแลว้ทั�งสิ�นเมื�อรวมกบัการปฏิบติัในวงจรที� 1 จาํนวน 55,500 บาท ซึ� ง

ไม่เกินงบประมาณที�ตั�งเอาไวใ้นครั� งแรกในแผนปฏิบติัการแรก (85,��� บาท) 

 

โครงการที� 2 

Teaching development toward change 

 โครงการนี� ไดป้ฏิบติักิจกรรมแลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายทั�งหมดแลว้ทั�ง 3 กิจกรรม และ

ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 ไดย้ดึกิจกรรมและวธีิการดาํเนินงานดงัเดิม และมีการดาํเนินการเพิ�มเติมในกิจกรรมที� 1 

จดัอบรมใหค้วามรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิ

ภาคีและระบบปกติ �) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ �) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง โดยเพิ�มกิจกรรมในหัวขอ้ที� 3 ในกิจกรรมคือ 

การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการ

นาํไปปฏิบติัจริง โดยทีมที� 2 ไดน้าํผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัคนอื�นๆเขา้รับการอบรมอบรมในหัวขอ้ “กระบวนทศัน์

ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษที� ��” โดยวทิยากรในการอบรมคือ วโิรจน์ สารรัตนะ ในวนัที� 

วนัที� 18 มิถุนายน 2556 ที�มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั (มมร.) โดยใชง้บประมาณไปจาํนวน 20,000 บาท 
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ดงันั�นใชง้บประมาณทั�งโครงการไปแลว้ทั�งสิ�นเมื�อรวมกบัการปฏิบติัในวงจรที� 1 จาํนวน 55,000 บาท ซึ� งไม่เกิน

งบประมาณที�ตั�งเอาไวใ้นครั� งแรกในแผนปฏิบติัการแรก (28,��� บาท) 

 

โครงการที� � 

Stakeholder relationship development toward change 

 กิจกรรมที�ยงัไม่แลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจาํนวนเพียง 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมที� 1 

กิจกรรมพฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษาผา่นทางเวบ็ไซต ์หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลง

สู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ (re-acting) และไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไป

ปฏิบติัทั�ง 2 ขอ้ลงสูการปฏิบติั คือ �) บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวิทยาลยัฯกบั

งานวจิยั หรืออาจกระทาํใหเ้ป็นส่วนหนึ�งในงานประจาํของผูร่้วมวจิยั หรืออาจใหม้าดาํเนินการในวนัเสาร์-อาทิตย ์

และใหด้าํเนินการสร้างโดยทนัที �) แกนนาํของทีมตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อใหส้มาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและ

ใส่ใจ ทีมที� 3 รวมทั�งผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างให้ความร่วมมือและตั�งใจปฏิบติักิจกรรมอยา่งเต็มที� นอกจากนั�นยงั

ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกทีมที� 1 อีกหนึ� งท่านคือ นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม ซึ� งเป็นบุคคลที�มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสร้างเวบ็ไซต ์ทาํให้กิจกรรมดงักล่าวสาํเร็จและบรรลุเป้าหมาย หลงัจาก

นั�นทีมที� 3 ไดน้าํมาเสนอใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดรั้บชมกนัเมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2556 และการปฏิบติักิจกรรมนี�

ในวงจรที� 2 ไม่ไดใ้ชง้บประมาณใดๆ เลย ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (20,000 บาท) ดงันั�น

ใชง้บประมาณไปแลว้ทั�งสิ�นทั�งโครงการเมื�อรวมกบัการปฏิบติัในวงจรที� 1 จาํนวน 81,500 บาท เกินงบประมาณ

ที�ตั�งเอาไวใ้นครั� งแรกในแผนปฏิบติัการแรก (70,��� บาท) 

 

โครงการที� 4 

Physical environment development toward change 

 สาํหรับโครงการนี� เป็นโครงการเดียวจากทั�งหมด 4 โครงการที�ไม่มีกิจกรรมใดเลยที�แลว้

เสร็จและบรรลุเป้าหมาย (4 กิจกรรม) โดยจะอธิบายเป็นรายกิจกรรมดงันี�   

 กิจกรรมที� 1 จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน และ

เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ (re-

acting) และไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัทั�ง 2 ขอ้ลงสูการปฏิบติั คือ �) บริหาร

จดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาระหวา่งงานประจาํของวทิยาลยัฯกบังานวจิยั หรืออาจกระทาํใหเ้ป็นส่วนหนึ�งในงาน

ประจาํของผูร่้วมวจิยั หรือใหม้าดาํเนินการในวนัเสาร์-อาทิตย ์และใหด้าํเนินการสร้างโดยทนัที 2) แกนนาํของทีม

ตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื�อให้สมาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ ทีมที� 4 ใชว้ิธีการทาํงานดว้ยการจดัประชุม

กลุ่มยอ่ยภายในทีม และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูร่้วมวิจยัทุกคน และในเผยแพร่ผลงานและนวตักรรม

และสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียนผา่นทางเวบ็ไซตก์ารยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากสมาชิกทีมที� 1 อีกหนึ�งท่านคือ นาย

วศิณุภพ ไกรแจ่ม ทาํใหกิ้จกรรมดงักล่าวสาํเร็จและบรรลุเป้าหมาย และการปฏิบติักิจกรรมนี�ในวงจรที� 2 ไม่ไดใ้ช้

งบประมาณเลยจึงไม่เกินงบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมในวงจรที� 1 (10,000 บาท) 
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 กิจกรรมที� 2 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุง

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติั

การใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบัติใหม่ (re-acting) และไดน้ําเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการ

แกปั้ญหานาํไปปฏิบติัทั�ง 8 ขอ้ลงสูการปฏิบติั คือ �) จดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจากรายได้

ของวทิยาลยัฯเพิ�มเติม 2) ให้เวลากบัการติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วนของราชการให้รวดเร็ว

ขึ�น 3) ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและวางแผนงานใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในการปฏิบติัวงจรที� 2 (พ.ค.-มิ.ย.56) 

4) จัดทาํป้ายกล่องไฟวิทยาลยัและสนามหญา้เทียมวิทยาลยัทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์ใหม่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) 5) ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) 6) 

ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการนักเรียน นักศึกษาใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 7) ก่อสร้างหลงัคาที�จอด

รถจกัรยานยนตน์ักเรียน นกัศึกษาใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) 8) จดัซื�อรถตูว้ิทยาลยัใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) ผล

ปรากฏออกมาดงันี�  งานก่อสร้างสนามหญา้เทียมแลว้เสร็จตั�งแต่ในวงจรที� 1 ใชง้บประมาณจาํนวน 1,200,000 

บาท งานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ไม่สามารถแลว้เสร็จในวงจรที� 2 ใช้งบประมาณไปแลว้จาํนวน 

1,120,000 บาท งานปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัดาํเนินการแลว้เสร็จโดย

อาศยัทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาคือ การใหเ้วลากบัการติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ราชการเพื�อเร่งรัดงานในส่วน

ของราชการให้รวดเร็วขึ�น ใชง้บประมาณจาํนวน 35,000 บาท (งบประมาณส่วนใหญ่เป็นของทางเทศบาลนคร

ขอนแก่น) งานปรับปรุงเสาธงชาติดาํเนินการแลว้เสร็จแลว้เสร็จสมบูรณ์ในวนัที� 27 มิถุนายน 2556 โดยใช้

งบประมาณทั�งสิ�นจาํนวน 28,000 บาท ส่วนกิจกรรมเพิ�มเติมที�ไดต้ั�งขึ�นในแผนปฏิบติัการใหม่ ในวงจรที� 2 สรุป

ได้ดังนี�  งานจัดทําป้ายกล่องไฟวิทยาลยัและสนามหญา้เทียมวิทยาลยัทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์ใหม่ 

ดาํเนินการแลว้เสร็จวนัที� 4-5 สิงหาคม 2556 สรุปใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�น 80,000 บาท งานก่อสร้างหลงัคา

อฒัจันทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่  การดาํเนินการในกิจกรรมนี� ใช้ระยะเวลา

ดาํเนินการระหวา่งวนัที� 1 มิถุนายน 2556 – 13 สิงหาคม 2556 สรุปใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�น 95,000 บาท งาน

ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ดาํเนินการระหว่างวนัที� 1 มิถุนายน 2556 - 16 

สิงหาคม 2556 ใชง้บประมาณทั�งสิ�นประมาณ 256,000 บาท งานก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์นกัเรียน 

นกัศึกษาใหม่ ดาํเนินการตั�งแต่วนัที� 1-5 มิถุนายน 2556 ปัจจุบนังานแลว้เสร็จเป็นที�เรียบร้อยโดยใชง้บประมาณ

จาํนวน 16,800 บาท งานสุดทา้ยคืองานจดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัใหม่ ไดด้าํเนินการทาํสญัญาและจ่ายเงินดาวน์พร้อมกบั

รับรถมาเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 2556 ใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�นเป็นเงิน 304,800 บาท ดงันั�นในวงจรที� 2 ใช้

งบประมาณไปแลว้ทั�งสิ�น 815,600 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (2,000,000 บาท) แต่

ยงัคงเหลืองานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคที์�ยงัไม่แลว้เสร็จ และเมื�อสรุปงบประมาณที�ใชท้ั�งหมดทั�งในวงจร

ที� 1 และ 2  พบวา่ใชง้บประมาณไปแลว้ทั�งสิ�น 3,135,000 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมใน

วงจรที� 1  (4,000,000 บาท) แต่ยงัคงเหลืองานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคที์�ยงัไม่แลว้เสร็จ 

 กิจกรรมที� 3 กิจกรรมจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร หลงัจากไดจ้ดัทาํ

แผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ (re-acting) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ําเอา

ทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานําไปปฏิบติัคือ การจดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�นที�ไม่ไดม้าจาก

รายไดข้องวิทยาลยัฯเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดแยกออกเป็น 2 หัวขอ้ดงันี�  1) การจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ ไม่
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สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจากงบประมาณที�จดัหาเพิ�มเติมไม่เพียงพอ 2) การจดัหาเครื�องถ่ายเอกสาร ดาํเนินการ

แลว้เสร็จในวนัที� 8 กรกฎาคม 2556 รวมใชง้บประมาณในวงจรที� 2 จาํนวน 111,708 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�ง

ไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (600,000 บาท) แต่ยงัคงเหลืองานจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ยงัไม่แลว้เสร็จ และเมื�อ

สรุปงบประมาณที�ใชท้ั�งหมดทั�งในวงจรที� 1 และ 2  พบวา่ใชง้บประมาณไปแลว้ทั�งสิ�น 111,708 บาท เกินกวา่

งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมในวงจรที� 1  (100,000 บาท) 

กิจกรรมที� 4 กิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ (re-acting) ผูว้ิจยัและ

ผูร่้วมวจิยัไดน้าํเอาทางเลือกที�นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหานาํไปปฏิบติัคือ การจดัหางบประเมินจากแหล่งเงินทุนอื�น

ที�ไม่ได้มาจากรายได้ของวิทยาลยัฯเพิ�มเติม ดาํเนินการติดตั�งจนแลว้เสร็จในวนัที� 26 กรกฎาคม 2556 ใช้

งบประมาณในวงจรที� 2 ทั�งสิ�นรวม 7,500 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (600,000 บาท) 

ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการใหม่ (50,000 บาท) และเมื�อสรุปงบประมาณที�ใชท้ั�งหมดทั�งในวงจร

ที� 1 และ 2  พบวา่ใชง้บประมาณไปแลว้ทั�งสิ�น 27,500 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมใน

วงจรที� 1  (50,000 บาท) 

สรุปการใชง้บประมาณของโครงการที� 4 หลงัจากการปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรที� 1 และ 2 ใช้

งบประมาณรวมทั�งสิ�น 3,274,208 บาท ตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมในวงจรที� 1 (4,160,000 

บาท) แต่ยงัคงเหลืองานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคที์�ยงัไม่แลว้เสร็จ  

ดงันั�นจากการใชง้บประมาณรวมทั�งหมดของการปฏิบติัทั�ง 4 โครงการที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั

ไดร่้วมกนัปฏิบติัทั�งจากในวงจรที� 1 และ 2 พบวา่ใชง้บประมาณรวมทั�งสิ�นจาํนวน 3,466,208 บาท ทั�งนี� ต ํ�ากวา่

งบประมาณที�ตั�งไวใ้นแผนปฏิบติัการเดิมในวงจรที� 1 (4,304,000 บาท) ที�ไดร่้วมกนัตั�งไว ้แต่ยงัคงเหลืองาน

ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงคที์�ยงัไม่แลว้เสร็จซึ�งเป็นงานในกิจกรรมซึ�งเป็นกิจกรรมที� 2 (ก่อสร้างสนามหญา้

เทียมและอาคารกีฬาเอนกประสงค์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั 

ปรับปรุงเสาธงชาติ) ของโครงการที� 4 

 2.2)   รายละเอยีดเกี�ยวกบัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

                                หลงัจากที�ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัปฏิบติัในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่แลว้เสร็จ ผูร่้วมวิจยัต่าง

ไดน้าํเครื�องมือการวจิยัฉบบัที� 6 คือ แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาประเมินตนเองอีกครั� งหลงัจากที�ไดใ้ช้

ในขั�นตอนที� 4 การสังเกต ซึ� งไดท้าํการประเมินตนเองหลงัจากการดาํเนินการในขั�นตอนการที� 3 การปฏิบติั ใน

วงจรที� 1 แลว้เสร็จ สาํหรับการนาํเสนอในขั�นตอนนี�จะแสดงขอ้มูลทั�งหมดตั�งแต่การใชใ้นวงจรที� 1 โดย “ผลการ

พฒันา 1” หมายถึงการใชใ้นวงจรที� 1 ส่วน“ผลการพฒันา 2” หมายถึงการใชใ้นวงจรที� 2 สาํหรับรายละเอียด

ระดับคะแนนของผูร่้วมวิจัยแต่ละบุคคล นําเสนอตามรายชื�อเรียงลาํดับตามโครงการในแผนปฏิบัติการจาก

โครงการที� 1-4 ดงัต่อไปนี�  (ยกเวน้ผูร่้วมวิจยัที�ลาออกจากวิทยาลยัฯไปแลว้จาํนวน 4 ท่าน ดงันี�  1) นายวชัรพงศ ์

มูลมิรัตน์ 2) นางสาวอจัฉรา ยศมงคล 3) นายทองเหลือง พนัธ์โน 4) นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า) 
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ตารางที� 97 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายอาํพล เดชชยั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 29 38 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 96 60 82 89 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 29 16 24 24 

 รวม 176 163 105 144 151 
 

ตารางที� 98 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางนงนิตย ์ทวลิา 

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพัฒนา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 26 38 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 46 24 44 93 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 26 11 35 42 

 รวม 176 109 61 117 173 
 

ตารางที� 99 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวศิณุภพ ไกรแจ่ม 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 33 17 33 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 78 13 60 87 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 27 6 32 37 

 รวม 176 138 36 125 142 
 

ตารางที� 100 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสุทิน สมสมยั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 23 37 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 89 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 41 

 รวม 176 156 82 156 168 
 

ตารางที� 101 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวปราณี ภูเงินช่อ 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 16 32 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 96 30 87 96 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 42 16 25 42 

 รวม 176 176 52 144 176 
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ตารางที� 102 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวไอรินทร์ อุปลี 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 19 38 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 89 49 88 96 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 32 21 37 42 

 รวม 176 159 89 165 176 
 

ตารางที� 103 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาววลิาสิณีย ์มากนาคา  

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพัฒนา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 19 38 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 89 49 88 93 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 32 21 37 39 

 รวม 176 159 89 163 170 
 

ตารางที� 104 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 36 19 38 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 82 35 82 96 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 38 21 38 42 

 รวม 176 156 75 158 176 
 

ตารางที� 105 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายวรีะยทุธ โคระดา 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 29 13 23 33 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 71 25 59 80 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 28 15 26 36 

 รวม 176 128 53 108 149 
 

ตารางที� 106 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนายคมกริช แสนวงษ ์

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 17 35 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 90 35 78 93 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 40 19 40 40 

 รวม 176 168 71 153 171 
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ตารางที� 107 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 31 27 33 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 78 65 76 96 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 24 19 28 40 

 รวม 176 133 111 137 174 

 

ตารางที� 108 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางทศพร สิงห์ปรุ 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 23 37 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 89 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 41 

 รวม 176 157 82 156 168 

 

ตารางที� 109 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 

ลาํดบัที� รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพฒันา 
สภาพก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 38 23 37 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 91 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 39 20 39 41 

 รวม 176 156 82 156 170 

 

ตารางที� 110 คะแนนรวมทั�งหมดทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของนางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 

ลําดับที� รายละเอียด คะแนนเต็ม 
เป้าหมาย 

การพัฒนา 
สภาพก่อนพัฒนา 

ผลการ 

พัฒนา 1 

ผลการ 

พัฒนา 2 

1 สมรรถนะหลกั 38 37 23 37 38 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 96 80 39 80 90 

3 สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขา 42 38 22 38 41 

 รวม 176 155 84 155 169 
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ตารางที� 111 คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน  

ลําดับที� รายชื�อ 

ผลการพัฒนาขั�นตอนที� 3 การปฏิบัติ ในวงจรที� 1 

ผลการพฒันา

ขั�นตอนที� 7  

การปฏิบัติ ในวงจร

ที� 2 

คะแนน 

เต็ม 

เป้าหมาย 

การพฒันา 

สภาพ 

ก่อนพฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

1 นางสาวไอรินทร์ อุปลี 176 159 89 165 176 

2 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา 176 159 89 163 170 

3 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 176 156 75 158 176 

4 นางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 176 156 82 156 170 

5 นางทศพร สิงห์ปรุ 176 157 82 156 168 

6 นางสุทิน สมสมยั 176 156 82 156 168 

7 นายคมกริช แสนวงษ ์ 176 168 71 153 171 

8 นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 176 163 105 144 169 

9 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ 176 176 52 144 176 

10 นายอาํพล เดชชยั 176 163 105 144 151 

11 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ 176 133 111 137 174 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 176 138 36 125 142 

13 นางนงนิตย ์ทวิลา 176 109 61 117 173 

14 นายวีระยทุธ โคระดา 176 128 53 108 149 
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ตารางที� 112 คะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน  

ลําดับ 

ที� 
รายชื�อ 

ผลการพฒันาขั�นตอนที� 3 การปฏิบัติ ในวงจรที� 1 ผลการพฒันาหลงัจากขั�นตอนที� 7 การปฏิบัติใหม่ในวงจรที� 2 

คะแนน 

เต็ม 

เป้าหมาย 

การพฒันา 

เต็ม/ 

เป้าหมาย 

สภาพ 

ก่อนพฒันา 

เป้าหมาย/ 

ก่อนการ 

พฒันา 

ผลการ 

พฒันา 1 

เป้าหมาย/ 

ผลการ 

พฒันา 1 

ก่อนพฒันา/ 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2 

เป้าหมาย/ 

ผลการ 

พฒันา 2 

ก่อนพฒันา/ 

ผลการ 

พฒันา 2 

ผลการ 

พฒันา 2/ 

ผลการ 

พฒันา 1 

ผลการ 

พฒันา 2/ 

คะแนน 

เต็ม 

1 นางสาวไอรินทร์ อุปลี 176 159 90% 89 56% 165 104% 1.9 176 111% 2.0 1.1 100% 

2 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา 176 159 90% 89 56% 163 103% 1.8 170 107% 1.9 1.0 97% 

3 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 176 156 89% 75 48% 158 101% 2.1 176 113% 2.3 1.1 100% 

4 นางสาวภทัรพร ทิพแหม่ง 176 156 89% 82 53% 156 100% 1.9 170 109% 2.1 1.1 97% 

5 นางทศพร สิงห์ปรุ 176 157 89% 82 52% 156 99% 1.9 168 107% 2.0 1.1 95% 

6 นางสุทิน สมสมยั 176 156 89% 82 53% 156 100% 1.9 168 108% 2.0 1.1 95% 

7 นายคมกริช แสนวงษ ์ 176 168 95% 71 42% 153 91% 2.2 171 102% 2.4 1.1 97% 

8 นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 176 163 93% 105 64% 144 88% 1.4 169 104% 1.6 1.2 96% 

9 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ 176 176 100% 52 30% 144 82% 2.8 176 100% 3.4 1.2 100% 

10 นายอาํพล เดชชยั 176 163 93% 105 64% 144 88% 1.4 151 93% 1.4 1.0 86% 

11 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ 176 133 76% 111 83% 137 103% 1.2 174 131% 1.6 1.3 99% 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 176 138 78% 36 26% 125 91% 3.5 142 103% 3.9 1.1 81% 

13 นางนงนิตย ์ทวิลา 176 109 62% 61 56% 117 107% 1.9 173 159% 2.8 1.5 98% 

14 นายวีระยทุธ โคระดา 176 128 73% 53 41% 108 84% 2.0 149 116% 2.8 1.4 85% 

 เฉลี�ย  153 87% 76 50% 142 93% 2.0 142 112% 2.3 1.2 95% 
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 จากตารางแสดงคะแนนรวมทั�ง 3 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคน ยกเวน้ผูร่้วมวิจยัที�

ลาออกจากวิทยาลยัฯไปแลว้จาํนวน 4 ท่าน พบวา่ผลการพฒันาหลงัจากขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ในวงจรที� 2 

แลว้เสร็จ ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีคะแนนสูงขึ�นกวา่ขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั ในวงจรที� 1 โดยเฉลี�ยที� 1.2 เท่า แสดงวา่

แต่ละคนเกิดการพฒันา จึงเป็นผลให้ค่าเฉลี�ยของ “เป้าหมาย/ผลการพฒันา 2” มีค่าสูงกว่า “เป้าหมาย/ผลการ

พฒันา 1” คือ 112%, 93% ตามลาํดบั เช่นเดียวกนักบั “ก่อนพฒันา/ผลการพฒันา �” มีค่าสูงกวา่ “ก่อนพฒันา/ผล

การพฒันา �” คือ 2.3, 2.0 ตามลาํดบั ดงันั�นสามารถสรุปผลการพฒันาสมรรถนะของบุคคลในวิทยาลยัฯ โดยใช้

แผนพฒันารายบุคคล หรือ IDP ซึ�งยดึเอาผลคะแนนจากการพฒันาหลงัจากขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ในวงจรที� 

2 เป็นเกณฑ ์ไดด้งันี�   

ผลการพฒันาเมื�อเทียบกบัเป้าหมายมีค่าเฉลี�ยที� 112% แสดงใหว้า่ หลงัจากผูร่้วมวิจยัแต่ละ

คนได้รับการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาขึ�นในทั�ง 3 ด้าน

ค่อนขา้งมากและสามารถพฒันาตนเองเกินจากเป้าหมายที�ตนเองไดว้างไวต้ั�งแต่ก่อนลงมือปฏิบติั 

ผลการพฒันาเมื�อเทียบกบัก่อนพฒันามีค่าเฉลี�ยที� 2.3 เท่า แสดงใหว้า่ หลงัจากผูร่้วมวจิยัแต่

ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาขึ�นในทั�ง 3 ดา้น

ค่อนขา้งมากและสามารถพฒันาตนเองเกินจากเป้าหมายที�ตนเองได้วางไวต้ั�งแต่ก่อนลงมือปฏิบติัประมาณ 1 

เท่าตวั 

ผลการพฒันาเมื�อเทียบกบัคะแนนเต็มมีค่าเฉลี�ยที� 95% แสดงให้วา่ หลงัจากผูร่้วมวิจยัแต่

ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาขึ�นในทั�ง 3 ดา้น

ค่อนขา้งมากจนเกือบเท่ากบัคะแนนเตม็ 

3)   ขั�นตอนการประเมนิและสรุปผล 

             เมื�อการสังเกตผลโครงการทั�ง 4 โครงการเสร็จสิ�น ทีมประเมินทั�ง 4 ทีมไดร่้วมกนัประชุมเพื�อ

ร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยใชเ้ครื�องมือการวิจยั ฉบบัที� 5 (แบบประเมินโครงการ) โดยรายละเอียดที�ได้

นาํเสนอจะเป็นหวัขอ้เดิมตามที�ไดน้าํเสนอไปแลว้ในขั�นตอนที� 4 การสงัเกต แต่จะนาํเสนอเฉพาะสิ�งที�เห็นเพิ�มเติม

และแตกต่างจากที�ไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในวงจรที� 1 ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 โดยทีมประเมินไดน้าํมาเสนอผลการ

สังเกตผลเสนอผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจัยเพื�อขอความคิดเห็นว่าเห็นชอบดว้ยหรือไม่ และความพึงพอใจในวนัที� 9 

สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร ผลการขอความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั

ของแต่ละโครงการปรากฏผลดงันี�   

 

โครงการที� � 

Teacher development toward change 

 โครงการสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆดงันี�  

1)   กิจกรรมที�สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรที� 1 จาํนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที� 1 และ 2 ดงันี�  1) 

จดัหาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดั

อบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน ในหัวขอ้ต่างๆดังต่อไปนี�  1) การพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน  2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 
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3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนกิจกรรมที�สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรที� 2 จาํนวน 1 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที� 3 กิจกรรมการสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุ

ช่วยสอน � ชิ�นงานต่อคน 

�)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไว ้ไดด้าํเนินการครบถว้นสมบูรณ์ทั�ง 3 

กิจกรรมที�สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 

�)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบัติในวงจรที� 2 มีดังนี�  การ

เปลี�ยนแปลงในระดบัตวับุคคลพบว่าเหมือนกนักับที�นําเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสังเกต ในวงจรที� 1 การ

เปลี�ยนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีความสามคัคีในการทาํงานมากขึ�นอาจเนื�องมาจากการ

จดักิจกรรมสร้างความคน้เคยและสร้างขวญักาํลงัใจ และการเปลี�ยนแปลงระดบัองค์การพบว่าครูต่างมีความรู้ 

ความสามารถเพิ�มมากขึ�นจากการพฒันาศกัยภาพในโครงการ องคก์ารมีความแข็งแกร่งในเรื�องทรัพยากรบุคคล

เพิ�มขึ�น 

4)   ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นในการปฏิบัติในวงจรที� 2 ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนต่างให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

5)   ไม่พบปัญหาเกี�ยวกบัการใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ

จดัการในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 

6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรที� 2 คือ ในการที�จะพฒันา

บุคลากรในวทิยาลยัฯ (ผูร่้วมวจิยั) ใหบ้รรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพที�ไดว้างไว ้การสร้างความเชื�อมั�นใน

เรื�องของความมั�นคงในการทาํในองคก์ารและการ “ซื�อใจ” เป็นเรื�องที�สาํคญัและไม่ควรมองขา้ม 

7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรที� 2 คือ การนาํแผนพฒันา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรพบวา่สามารถทาํให้เห็นภาพการพฒันาของแต่

ละบุคคลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

8)   จุดเด่นโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

9)   จุดอ่อนโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

               10)  จุดที�ควรพฒันา คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

 

โครงการที� 2 

Teaching development toward change 

 จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมด 3 กิจกรรม สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�งหมดตั�งแต่ในวงจรที� 1 แต่มี

กิจกรรมที�ไดด้าํเนินการเพิ�มเติมในแผนปฏิบติัการใหม่คือ มีการดาํเนินการเพิ�มเติมในกิจกรรมที� 1 จดัอบรมให้

ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั �) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ �) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ �) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง โดยเพิ�มกิจกรรมในหวัขอ้ที� 3 ในกิจกรรมคือ การจดัการ

เรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษาอยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติั

จริง โดยทีมที� 2 ไดน้ําผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจยัคนอื�นๆเขา้รับการอบรมอบรมในหัวขอ้ “กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
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การศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที�  ��” โดยวิทยากรในการอบรมคือ วิโรจน์ สารรัตนะ โดยมี

รายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆดงันี�  

1)   โครงการสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 3 กิจกรรมในโครงการ 

�)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการไดด้าํเนินการต่างๆ

ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 

�)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีความรู้เพิ�มมากขึ�นในเรื�องการจดัการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษาอย่าง

หลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริงเพิ�มมากขึ�นจากเดิมมาก 

เนื�องจากมีกิจกรรมที�ดาํเนินการเพิ�มเติมจากกิจกรรมที�สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 3 กิจกรรมในคือ กิจกรรม

นาํผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัคนอื�นๆเขา้รับการอบรมอบรมในหัวขอ้ “กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อ

การศึกษาศตวรรษที� ��” โดยวิทยากรในการอบรมคือ วิโรจน์ สารรัตนะ การเปลี�ยนแปลงนี�สังเกตไดจ้ากผูร่้วม

วิจยัหลายคนไดน้าํการเรียนการสอนแบบใหม่ๆมาใชเ้ช่น บางคนสร้าง Blog ของตนเองขึ�นมา บางคนกลบัมา

พฒันาการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยปัจจุบนัทั�ง Blog และการเรียนรู้แบบออนไลน์ ไดน้าํมาใส่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง

วิทยาลยัฯแลว้ และมีการใชง้านจริงแลว้ในหลายวิชา ในระดบักลุ่มบุคคลพบว่าเหมือนกนักบัที�นาํเสนอไวใ้น

ขั�นตอนที�  4 การสังเกต ในวงจรที�  1 และการเปลี�ยนแปลงในระดับองค์การ (วิทยาลัยฯ) พบว่าเห็นการ

เปลี�ยนแปลงในเรื�องการจดัการเรียนการสอนที�หลากหลายขึ�น ครูมีความรู้ ความสามารถมากขึ�นในการจดัการ

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย สงัเกตไดจ้ากการเปลี�ยนแปลงในเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯ 

4)   ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นในการปฏิบัติในวงจรที� 2 ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนต่างให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

5)   ไม่พบปัญหาเกี�ยวกบัการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ

จดัการในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 

6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ ในการพฒันาและปรับเปลี�ยนการ

สอนของครูนอกจากใชก้ารสงัเกตแลว้ อาจจาํเป็นตอ้งอาศยัการนิเทศร่วมดว้ย 

7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ การพฒันาครูในเรื�องการสอนจาํเป็น

อยา่งยิ�งที�จะตอ้งพาครูออกไปศึกษาดูงานอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 ครั� ง เนื�องจากจะทาํให้ครูไดเ้ห็นตวัอยา่ง และ

เห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่การอธิบายใหฟั้งเพียงอยา่งเดียว 

8)   จุดเด่นโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

9)   จุดอ่อนโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

               10)  จุดที�ควรพฒันา คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

 

โครงการที� � 

Stakeholder relationship development toward change 

 โครงการสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆดงันี�  
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1)   กิจกรรมที�สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรที� 1 มีจาํนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที� 2 และ 3 ดงันี�  1) 

จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และผูป้กครอง 2) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชนโดยผ่านทางผูน้าํชุมชน ส่วน

กิจกรรมที�สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรที� 2 มีจาํนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที� 1 พฒันาระบบแจง้ผลการ

เรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์

�)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการไดด้าํเนินการต่างๆ

ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 

�)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบว่า ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเรื�องของการพฒันาระบบแจง้ผลการ

เรียนนกัเรียน นกัศึกษาผา่นทางเวบ็ไซตม์ากขึ�น ส่วนการเปลี�ยนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลและการเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัองคก์าร (วทิยาลยัฯ) พบวา่เห็นเหมือนกนักบัที�ไดน้าํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

4)   ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นในการปฏิบัติในวงจรที� 2 ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนต่างให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

5)   ไม่พบปัญหาเกี�ยวกบัการใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ

จดัการในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ในการปฏิบติัในวงจรที� 2 

6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของของกิจกรรมพฒันาระบบ

แจ้งผลการเรียนนักเรียน นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต ์ไดเ้รียนรู้ว่าครูของวิทยาลยัฯยงัมีความรู้และความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการเขียนเวบ็ไซตน์อ้ยมาก มีเพียง 2-3 คนจากทั�งหมด 14 คนที�สามารถเขียนได ้ดงันั�นจาํเป็นอยา่งยิ�งที�

จะตอ้งจดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในส่วนนี�  เพื�อประโยชน์ในการพฒันาเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัฯในอนาคต ส่วน

การเรียนรู้ในเรื�องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นไปตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

 7)   “ความรู้ใหม่” ที�ได้หลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ นอกจากการเชื�อมสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัวทิยาลยัฯแลว้ (ชุมชน, ผูป้กครอง และอื�นๆ) การเชื�อมสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง

กนักบับุคคลอื�นที�ไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัวิทยาลยัฯก็ถือวา่จาํเป็นตอ้งกระทาํ เนื�องจากในโลกยคุปัจจุบนัเรื�อง

ของ “การเชื�อมโยง” หรือ “connection” เป็นเรื�องสาํคญัมาก เพราะทุกวนันี� ทุกธุรกิจจะเป็นการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนั

และกนัและมีความเกี�ยวพนักนัแทบทุกเรื�อง หากวทิยาลยัฯไม่มีตรงนี�จะทาํใหไ้ม่สามารถพฒันากา้วไปขา้งหนา้ได้

อยา่งรวดเร็ว อีกทั�งการสร้างความเชื�อมโยงยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯไปในตวัอีกดว้ย ซึ� งจากเดิมทั�งตวั

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัใหค้วามสาํคญักบัส่วนนี�นอ้ยมาก  

8)   จุดเด่นโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

9)   จุดอ่อนโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

10)  จุดที�ควรพฒันา คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

 

โครงการที� 4 

Physical environment development toward change 

 โครงการสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั�ง 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆดงันี�  
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1)   ไม่มีกิจกรรมใดเลยในโครงการที�สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรที� 1 ส่วนในวงจรที� 2 กิจกรรมที�

สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั�งหมด  

�)   วิธีการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการไดด้าํเนินการต่างๆ

ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 

�)   ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดงันี�  การเปลี�ยนแปลงใน

ระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่และท่านไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจการพฒันาในเรื�องของงานอาคาร

สถานที�เพิ�มมากขึ�นนอกจากนั�นยงัมีจดักิจกรรมระดมความคิดเห็นและการทาํประชาพิจารณ์โดยการใหน้กัเรียน 

นกัศึกษา ไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมดว้ย ซึ� งจากเดิมจะเป็นการตดัสินใจเฉพาะผูอ้าํนวยการและผูจ้ดัการเท่านั�น 

การกระทาํดงักล่าวทาํให้การพฒันาตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างแทจ้ริง ผูร่้วมวิจยัแต่ละ

ท่านไดท้ราบถึงงบประมาณในการพฒันาเรื�องอาคาร สถานที� ทาํใหเ้ริ�มเขา้ใจวา่ในอดีตทาํไมถึงไม่สามารถพฒันา

หรือจดัซื�อไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัความตอ้งการ การเปลี�ยนแปลงนี�ทาํใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละท่านเขา้ใจการพฒันาในเรื�อง

ของจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคาร สถานที� มากขึ�น การเปลี�ยนแปลงในระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ ผู ้

ร่วมวจิยัแต่ละท่านมีการทาํงานแบบประสารงานและแบบร่วมมือมากขึ�น ส่วนการเปลี�ยนแปลงในระดบัองคก์าร

พบวา่ เห็นการเปลี�ยนแปลงมากเนื�องจากแต่ละกิจกรรมในโครงการนี� เป็นการพฒันาในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และ

อาคาร สถานที� ทาํให้เห็นการเปลี�ยนแปลงอยา่งชดัเจน สังเกตจากบุคคลภายนอกที�เคยเขา้มาสมยัก่อน (นกัเรียน 

นกัศึกษา ที�จบออกไป) ต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “พฒันาไปมากแบบผิดหูผิดตา” 

4)   ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นคือ งบประมาณที�จดัหามาเพิ�มเติมไม่เพียงพอทาํให้ไม่สามารถนํา

ดาํเนินการในบางกิจกรรมไดส้าํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย  

5)   การใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ พบวา่มีปัญหาในดา้นการเงิน

ซึ�งไม่พียงพอ ส่วนการจดัการในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ไม่พบปัญหาใดๆ  

6)   “การเรียนรู้” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ การที�ไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียน 

นกัศึกษา ครู ไดแ้สดงความคิดเห็นและรับทราบขอ้มูลในดา้นการพฒันาเกี�ยวกบั การจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ และงาน

ก่อสร้างอาคาร สถานที� จะทาํใหก้ารพฒันาในดา้นนี�ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบลื�นและไม่ติดขดั เนื�องจากการไดมี้

ส่วนร่วมในทุกขั�นตอนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

7)   “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ หากตอ้งการให้การพฒันาเกี�ยวกบั

ดา้นการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆของวิทยาลยัฯและงานก่อสร้างอาคาร สถานที� ตรงตามความตอ้งการของผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง และเป็นการพฒันาแบบยั�งยนืและตรงประเด็นความตอ้งการที�แทจ้ริง จาํเป็นอยา่งยิ�ง

ที�จะตอ้งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วยเสียเขา้มามีส่วนร่วมและรับทราบขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

8)   จุดเด่นโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

9)   จุดอ่อนโครงการ คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 

10)  จุดที�ควรพฒันา คือ ตามที�นาํเสนอไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ในวงจรที� 1 
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ภาพที� 162 การประชุมนาํเสนอผลการประเมินของทีมประเมินต่อผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพื�อขอความ          

คิดเห็นและความพึงพอใจ (วนัที� 9 สิงหาคม 2556) 

 

ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 8 การสังเกตใหม่ ทั�ง 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและ

วิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล เช่นเดียวกบั

ขั�นตอนที� 4 การสงัเกต สิ�งที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัส่วนใหญ่คลา้ยกบัการเรียนรู้ที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน

ขั�นตอนที� 4 การสงัเกต  

 

วงจรที� 2: ขั�นตอนที� 9 การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) 

   ในขั�นตอนการการสะทอ้นผลแบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอนย่อยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน

โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญหลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยมีรายละเอียดเกี�ยวกบัการปฏิบติังานดงันี�  

1)   การสะท้อนผลการปฏิบัตงิานโครงการหลงัการปฏิบัตแิล้วเสร็จ ในขั�นตอนยอ่ยนี�ไดจ้ดัการประชุม

ขึ�นในวนัที� 12 สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยผูร่้วมวิจยัแต่ละทีมโครงการทั�ง 4 โครงการได้

นาํเสนอรายงานที�แต่ละทีมไดส้รุปและสงัเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหที้�ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่สาํเร็จจริง

หรือไม่ ทราบถึงสิ�งที�ทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ใหม่ รวมถึง

ความรู้ใหม่ โดยผูร้ายงานเรียงลาํดบัจากทีมที� 1 ถึงทีมที� 4  
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ตารางที� 113 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที�  

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

1. Teacher 

development 

toward 

change 

 

�) จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใช้

จริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับการใช้

โปรแกรม 
  

 ที�ประชุม  

รับรองวา่

สาํเร็จตาม

เป้าหมายหรือ

สภาพที�

คาดหวงัทั�ง 3 

กิจกรรม 

2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานใน

หั ว ข้อ ต่ า ง ๆ  ดัง ต่ อ ไ ป นี�  2.� )  ก า ร พัฒ น า 

นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สื� อการสอนและวสัดุช่วยสอน 

�.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐาน

สาขาวิชา) 2.�) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  

 

3) กิจกรรมสร้างนวัตกรรมสิ� งประดิษฐ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื� อการ

สอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 

 

   

2. Teaching 

development 

toward change 

 

1) จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 

1.1) การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ

ทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 1.2) 

หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.3) การจดัการเรียนรู้

ระดับอาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับ

การนาํไปปฏิบติัจริง 

  

 ที�ประชุม  

รับรองวา่

สาํเร็จตาม

เป้าหมายหรือ

สภาพที�

คาดหวงัทั�ง 3 

กิจกรรม 

 2) จดัทาํแผนอตัรากาํลังครูและบุคลากรเพื�อ

วิเคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิ

ด้า น วิ ช า ชี พ ต่ อ ผู ้ เ รี ยน ใ น แ ต่ ล ะส า ข า วิ ช า 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 

  

 

3) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญ์ชาวบา้นให้

ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษาอย่าง

นอ้ย 1 คน/ ภาคเรียน 
  

 

3. Stakeholder 

relationship 

development 

toward change  

 

1) พัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนนักเ รียน 

นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์
 
  

 
ที�ประชุม  

รับรองวา่

สาํเร็จตาม

เป้าหมายหรือ

สภาพที�

คาดหวงัทั�ง 3 

กิจกรรม 

2) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูป้กครอง 
  

 

3) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ

เบื�องตน้กบัชุมชน โดยผา่นทางผูน้าํชุมชน   
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ตารางที� 114 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการที�ดาํเนินการในวงจรที� 1 (ต่อ) 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

4. Physical 

environment 

development 

toward change 

1) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและ

สิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน และเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์

 

   

ที�ประชุม  

รับรองวา่

สาํเร็จตาม

เป้าหมายหรือ

สภาพที�

คาดหวงัทั�ง 4

กิจกรรม 

2) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคาร

กีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเข้าใหม่

บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั

ฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 

   

3) จัดหาเครื� องคอมพิวเตอร์และเครื� องถ่าย

เอกสาร    

4) จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ด้าน

ความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน 

 

  
 

 

 จากตารางที� 113-114 พบว่า ผลการดาํเนินโครงการทั�ง 4 โครงการพบว่า สําเร็จและบรรลุผลตาม

เป้าหมายหรือสภาพที�คาดหวงัทั�ง 4 โครงการคือ โครงการที� � Teacher development toward change โครงการที� 2 

Teaching development toward change โครงการที� 3 Stakeholder relationship development toward change และ 

โครงการที� 4 Physical environment development toward change หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่จากจาํนวน

กิจกรรมทั�งหมดจาํนวน 13 กิจกรรมสําเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายทั�ง 13 กิจกรรมดงันี�  1) จดัหาโปรแกรม

สาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดัอบรมให้ความรู้

หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  2.1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 2.2) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.3) การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 3) กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอน

และวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 4) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  4.1) การ

พฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 4.2) การ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 4.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 5) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครู

และบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อัตราส่วนของผู ้สอนประจําที� มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู ้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 6) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและนกัศึกษา

อยา่งนอ้ย 1 คน/ ภาคเรียน 7) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัศึกษา ผ่านทางเวบ็ไซต ์8) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 9) เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดยผ่านทางผูน้าํชุมชน 10) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและ

นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต ์11) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้

เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ 
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ปรับปรุงเสาธงชาติ 12) จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 13) จดัอบรมให้ความรู้และจดัหาอุปกรณ์

ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน  

 

 

 

 

 

 
  ภาพที� 163 การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ (วนัที� 12 สิงหาคม 2556) 

 

2)   การสะท้อนผลผลการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญหลังนํา

แผนลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ หลงัสิ�นสุดการดาํเนินงานในขั�นตอนย่อยที� 1 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ ในวนัที� 14 สิงหาคม 2556 ผูว้จิยัและทีมประเมินไดจ้ดัการประชุมผูร่้วมวิจยัขึ�น 

ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยใชร้ะยะเวลาการประชุมระหวา่งเวลา 15.00 - 17.00 น. เพื�อนาํเสนอผลการการ

ประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจน

แลว้เสร็จในวงจรที� 2 (ผลการประเมิน�) ซึ� งทางผูว้ิจยัและทีมประเมิน (แกนนาํ) ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ที�

ประเมินโดยใชเ้ครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ) ซึ� งกําหนดไว ้� ด้าน ดังนี�  คือ 1) คุณลักษณะของครู 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 3) 

ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน) 4) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 5) 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน และไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั ซึ� งไดด้าํเนินการไปตั�งแต่ขั�นตอนที� 3 การ

ปฏิบติั (ผลการประเมิน 1) ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบ สรุปไดด้งัตารางที� 115-119 
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ตารางที� 115 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1 สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  * * * * 

1.1 การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลยี * * * * 

1.1.1 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดู การอ่านการเขียน

ภาษาไทยได ้
      

1.1.2 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การเขียน

ภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
      

1.1.3 นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม       

1.2 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข * * * * 

1.2.1 เลือกใชวิ้ธีวิเคราะห์ที�เป็นตวัเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์       

1.2.2 ประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       

1.2.3 เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลในการปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ       

1.3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร * * * * 

1.3.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้      

1.3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
      

1.4 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ * * * * 

1.4.1 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
      

1.4.2 แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
      

1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ * * * * 

1.5.1 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี       

1.5.2 ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์       

1.5.3 มีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง       

1.5.4 ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน       

1.5.5 ทาํงานเป็นทีมได ้       

1.5.6 เป็นผูน้าํทีมงานและนกัศึกษาในการทาํงานได ้       

1.6 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง * * * * 

1.6.1 คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง       

1.6.2 พฒันาตนเองในวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาได ้       

1.6.3 แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางที� 116 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) * * * * 

2.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวิชาเน้นสมรรถนะ * * * * 

2.1.1 วิเคราะห์หลกัสูตรได ้       

2.1.2 วิเคราะห์สมรรถนะจากอาชีพและจากหนา้ที�งาน       

2.1.3 วิเคราะห์งานและสมรรถนะในการปฏิบติังาน       

2.1.4 ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย       

2.1.5 ประเมินหลกัสูตรไดท้ั�งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร       

2.1.6 จดัทาํหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ       

2.1.7 จดัทาํแผนการสอนรายวิชา        

2.2 การจัดการเรียนรู้ * * * * 

2.2.1 จดัทาํแผนการเรียนรู้รายวิชาได ้       

2.2.2 ออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน       

2.2.3 เลือกใช ้สร้าง และพฒันาสื�อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน       

2.2.4 จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน       

2.2.5 วิเคราะห์ และจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เลือกวสัดุช่วยสอนที�

เหมาะสม       

2.2.6 เลือกเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้       

2.2.7 ดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       

2.2.8 ใชผ้ลประเมินเพื�อจดักลุ่มผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับ

การศึกษารายบุคคลและกลุ่มบคุคล 2       

2.2.9 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน        

2.3 จิตวทิยาสําหรับครูอาชีวศึกษา  * * * * 

2.3.1 เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน        

2.3.2 ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้ และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ        

2.3.3 ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิต ที�ดีขึ�น       

2.3.4 ส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน        

2.3.5 ใชจิ้ตวิทยาการแนะแนวอาชีพ และการให้คาํปรึกษาเพื�อพฒันาผูเ้รียน       
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ตารางที� 117 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

2.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  * * * * 

2.4.1 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง        

2.4.2 นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร        

2.4.3 วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ        

2.4.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา       

2.5 การบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื�อการเรียนรู้  * * * * 

2.5.1 มีภาวะผูน้าํ และเป็นผูต้ามที�ดี        

2.5.2 บริหารจดัการในชั�นเรียน และนอกชั�นเรียน        

2.5.3 ประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย        

2.5.4 สื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        

2.5.5 นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ       

2.6 การวจิัยทางการศึกษา * * * * 

2.6.1 นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน        

2.6.2 ทาํวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียน        

2.6.3 นาํเสนอผลงานวิจยั       

2.7 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  * * * * 

2.7.1 เลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ที�ดี 
      

2.7.3 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน       

2.8 คุณลกัษณะวชิาชีพครู  * * * * 

2.8.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และผูอื้�น        

2.8.2 อดทน และรับผิดชอบ        

2.8.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูน้าํทางวิชาการ        

2.8.4 มีวิสยัทศัน์        

2.8.5 ศรัทธาในวิชาชีพครู        

2.8.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู       

2.7.2 พฒันาเทคโนโลย ีและสารสนเทศเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี       
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ตารางที� 118 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา  * * * * 

2.9.1 จดัทาํแบบประเมินการปฏิบติังานตนเองในการประกนัคุณภาพ (SAR)        

2.9.2 ประเมินตนเองตามตวับ่งชี� ที�กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา        

2.9.3 วิเคราะห์ และนาํผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพ       

2.10 แนะแนวและจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  * * * * 

2.10.1 แนะแนว และการใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน       

2.10.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน        

2.11 การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ  * * * * 

2.11.1 การจดัการอาชีวศึกษา        

2.11.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา       

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา  

(Functional Competencies)  
* * * * 

3.1 พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา  * * * * 

3.1.1 พฒันาสื�อการสอน        

3.1.2 พฒันาวสัดุช่วยสอน        

3.1.3 สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน       

3.2 ปฏิบัติงานอาชีพเฉพาะสาขาพณิชยกรรม  * * * * 

3.2.1 ปฏิบติัวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชา เช่น บญัชี การเงิน       

3.3 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบัฝีมือและระดบัเทคนิค * * * * 

3.3.1 สอนทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวิชาชีพ ระดบัฝีมือ (ปวช.)        

3.3.2 สอนทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาวิชาชีพ ระดบัเทคนิค (ปวส.)       

3.4 บริหารจัดการในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  * * * * 

3.4.1 จดัสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม        

3.4.2 วางผงั จดัการห้องเรียน และห้องปฏิบติัการ        

3.4.3 บริหารความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ        

3.4.4 การบาํรุงรักษาเครื�องมือ เครื�องใช้ อุปกรณ์สาํนกังาน        

3.5 สร้างนวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์ทางด้านพณชิยกรรม  * * * * 

3.5.1 สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม        

3.5.2 วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง        

3.5.3 นาํผลไปใช้อยา่งคุม้ค่า       
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ตารางที� 119 ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

3.6 นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา  * * * * 

3.6.1 ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ        

3.6.2 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา        

3.6.3 เขียนรายงานการนิเทศการฝึกงาน        

3.7 ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา)  * * * * 

3.7.1 สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        

3.7.2 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ       

3.8 ประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพเฉพาะมาพฒันาการจัดการเรียนรู้  * * * * 

3.8.1 ประยกุตก์ารอาชีวศึกษาพฒันาการจดัการเรียนรู้        

3.8.2 ประยกุตค์วามรู้ในงานอาชีพพฒันาการจดัการเรียนรู้        

3.9 พฒันาตนเองในวชิาชีพ  * * * * 

3.9.1 พฒันาสมรรถนะของตนเองในสาขาวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง       

 

 จากตารางที� 115-119 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้น

ที� 1 คุณลกัษณะครู “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการ

ลงสู่การปฏิบติั” สามารถอธิปรายผลไดด้งันี�   

ด้านสมรรถนะหลกั “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 19 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 10 รายการ คือ 1) สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูด การอ่านการเขียนภาษาไทยได ้ 2) 

สื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูดการอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศได ้อย่างนอ้ย 1 ภาษา 3) 

นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม 4) เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการ

ขอ้มูลได ้5) ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 6)วิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 7) แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะ

การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 8) คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 9) พฒันาตนเอง

ในวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาได ้ 10) แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านสมรรถนะความเชี�ยวชาญ จากจาํนวนทั�งหมด 49 รายการ พบวา่มีปัญหา 8 รายการ คือ คือ 1) การ

จดัการอาชีวศึกษา 2) ประสานงานกบัหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 3) เลือกใช ้ออกแบบ 

สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 4) แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง 6) นาํผลการประเมินไป

ใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 7) วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ 8) วดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่

ไม่คงเหลือปัญหา 
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ด้านสมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา จากจาํนวนทั�งหมด 21 รายการ พบวา่มีปัญหา 8 รายการ คือ 1) 

พฒันาสื�อการสอน 2) พฒันาวสัดุช่วยสอน 3) สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน 4) สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์

ทางดา้นพณิชยกรรม 5) วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง 6) นาํผลไปใชอ้ย่างคุม้ค่า 7) สร้างเครื�องมือ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 8) ประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามสมรรถนะวชิาชีพ “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

 

ตารางที� 120 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1 ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคญั ในการฝึกทกัษะวชิาชีพมกีารฝึกปฏิบัตจิริง 
* * * * 

1.1 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆหรือจาก

ประสบการณ์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based Learning, 

Project Based Learning, Project-and problem-base learning หรือ e-

learning  ฯลฯ 

      

1.2 การจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการ และการวดัผลและประเมินผล

ตามสภาพจริง (การปรับวิธีเรียน เปลี�ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ)       

1.3 การพฒันาสื�อการสอน       

1.4 การประเมินคุณภาพการสอนของครูผูส้อน โดยนกัศึกษา       

1.5 การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ       

1.6 การจดักิจกรรมต่างๆเสริมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร       

1.7 มีการพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ       

1.8 มีการแบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามเกณฑห์รือ

ขอ้กาํหนดของกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบที�วางไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด 
      

1.9 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั�นไม่ล่าชา้

และมีความสอดคลอ้งเหมาะสม       

1.10 นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัในการเรียน

อยา่งชดัเจนและชดัแจง้       

1.11 ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ       

1.12 สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบื�อ

หน่ายต่อการเรียนการสอน       

1.13 การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือยดึ

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง       

 

 



 398 

 

 
 

ตารางที� 121 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1.14 ทาํให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั�น

เรียน       

1.15 เสรีภาพตอ้งมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํให้นกัเรียนขาด

ระเบียบและความรับผิดชอบ       

1.16 จดัให้มีการสรุปและเนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของบทเรียนเพิ�มเติม

ในเวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน       

1.17 ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํมาตรฐานระดบัสากลมาใชใ้นระบบการ

เรียนการสอน การประเมินผล และการจดัทาํหลกัสูตรอยา่งเขม้งวด 

เที�ยงตรง และเหมาะสม 
      

1.18 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน       

1.19 จดัให้ผูเ้รียนไดรั้บการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคก์รที�เป็นที�

ยอมรับ       

1.20 ส่งเสริม สนบัสนุน การสร้างสรรคผ์ลงานที�เป็นโครงงานทางวิชาชีพ 

หรือสิ�งประดิษฐ์ของผูเ้รียนที�ไดน้าํมาใช้ประโยชน์       

1.21 ส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง       

1.22 มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพ

การสอน 

      

2 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�

มกีารพฒันาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
* * * * 

2.1 ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน 
      

2.2 สถานประกอบการที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ 
      

2.3 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและจดัการ

เรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะที�กาํหนด       

3 จาํนวนสถานประกอบการที�มกีารจดัการศึกษาร่วมกบั

สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวภิาคแีละระบบปกต ิ
* * * * 

3.1 จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและ

ระบบทวิภาคี 
      

3.2 การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดั

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      

3.3 การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
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ตารางที� 122 ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

3.4 การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       

3.5 พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ       

3.6 การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ       

3.7 การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํ

ความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา 
      

4 จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผู้เชี�ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ

ปัญญาท้องถิ�นที�มส่ีวนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
* * * * 

4.1 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้

หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 
      

5 อตัราส่วนของผู้สอนประจาํที�มคุีณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียน

ในแต่ละสาขาวชิา 
* * * * 

5.1 จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกว่า 1 : 25 ที�เป็น

ขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสัญญา

จา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ 

      

 

 จากตารางที� 120-122 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้น

ที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั “ก่อนการ

นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถอธิปรายผลไดด้งันี�   

ในด้านระดบัคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการฝึกทักษะ

วิชาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริง “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 22 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 2 รายการ คือ 1) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 2) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆหรือจากประสบการณ์โดย

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและบูรราการเศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรุปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based 

Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base learning หรือ e-learning ฯลฯ “หลงัการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพัฒนาตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 3 รายการ พบว่ามีปัญหาทั�ง 2 

รายการ คือ 1) สถานประกอบที�ให้การสนับสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2) ครูสามารถพฒันา

หลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวชิาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน “หลงัการนาํแผนปฏิบติั

การลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านจํานวนสถานประกอบการที�มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกต ิ“ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบวา่มีปัญหาทั�งหมด คือ 

1) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี �) การลงนามร่วมมือกบั
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สถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี �) การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่ง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ �) การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี �) พฒันา

บุคลากรให้แก่สถานประกอบการ �) การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ �) การจดั

ประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวภิาคีและระบบปกติ

ร่วมกบัถานศึกษา “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านจาํนวนคน-ชั�วโมง ของผู้เชี�ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียน “ก่อนการนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ” จากจาํนวน 1 รายการ พบว่ามีปัญหาคือ 1) การเชิญ

ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาใหค้วามรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 

“หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านอัตราส่วนของผู้สอนประจําที�มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา จาํนวน 1 รายการ 

พบวา่มีปัญหาคือ �) จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ �: �� ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ 

พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสัญญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ � ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทางวิชาชีพ “หลงั

การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 
 

ตารางที� 123 ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

ที� ตัวชี�วัด 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1 ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา * * * * 

1.1 ร่วมมือในการอบรมสั�งสินศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชาติอยา่ง

สมํ�าเสมอ       

1.2 ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในทางดา้นวิชาการ เช่น การแนะนาํการสอน 

แนะนาํเอกสาร หรือแหล่งวิทยาการให้       

1.3 ช่วยเหลืองานส่วนตวัซึ� งกนัและกนัเท่าที�โอกาสจะอาํนวย       

1.4 ทาํหน้าที�แทนกนัเมื�อคราวจาํเป็น       

1.5 ให้กาํลงัใจในการทาํงานซึ� งกนัและกนั ซึ� งอาจจะแสดงออกในรูปของ

วาจาหรือการกระทาํก็ได ้       

1.6 กระทาํตนให้เป็นผูมี้ความสุภาพอ่อนน้อมต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนใน

ทาํนองยกตนข่มท่าน หรือแสดงว่าเราเก่งกวา่ผูอื้�นให้ความเคารพซึ�งกนั

และกนั 
      

2 ครูกบัผู้ปกครองและชุมชน * * * * 

2.1 แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหน้าของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียน

ทราบเป็นระยะๆ 
      

2.2 ติดต่อกบัผูป้กครองเพื�อช่วยแกปั้ญหาศิษยใ์นกรณีที�ศิษยมี์ปัญหา

ทางการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ อื�นๆ       

2.3 หาเวลาเยี�ยมเยยีนผูป้กครองเมื�อมีโอกาสอนัเหมาะสม เช่น เมื�อไดข้่าว

การเจ็บป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นตน้       
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ตารางที� 124 ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ต่อ)  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

2.4 เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่ง

กีฬาประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 
      

2.5 เมื�อไดรั้บเชิญไปร่วมงานของผูป้กครองนกัเรียน เช่น งานอุปสมบท 

งานขึ�นบา้นใหม่ งานมงคลสมรส เป็นตน้ ตอ้งพยายามหารเวลาวา่งไป

ให้ได ้
      

2.6 ครูควรร่วมมือทาํกิจกกรมเพื�อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผูป้กครอง

และชุมชนในทอ้งถิ�นบา้ง จะทาํให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของครู

มากยิ�งขึ�น 
      

2.7 เมื�อชุมชนไดร่้วมมือจดังานต่างๆ เช่น งานประจาํปีของวดั หรืองาน

เทศกาลต่างๆ ครูควรให้ความร่วมมืออยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ       

2.8 ครูควรแจง้ข่าวสารต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองและชุมชน โดย

ให้ทราบเป็นระยะๆ ซึ� งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติด

ประกาศตามที�อ่านหนงัสือประจาํชุมชนก็ได ้
      

2.9 นาํทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ

สอน       

2.10 ให้ความเคารพซึ�งกนัและกนัระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน       

2.11 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที�ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน       

2.12 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ให้บริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและกิจกรรม/โครงการ

ฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของประชาชน   
      

2.13 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ ที�ให้บริการ

วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

      

3 ครูกบันกัเรียน * * * * 

3.1 สอนศิษยใ์ห้เกิดความสามารถในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้มากที�สุด

เท่าที�ครูจะกระทาํได ้       

3.2 สอนนกัเรียนหรือศิษยข์องตนมีความสุขเพลิดเพลินกบัการเล่าเรียนไม่

เบื�อหน่าย อยากจะเรียนรู้อยูเ่สมอ       

3.3 อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใ์ห้อยูใ่นระเบียบวินยัหรือกรอบของ

คุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษยก์ระทาํชั�วดว้ยประการทั�งปวง       

3.4 ดูแลความทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ       

3.5  เป็นที�ปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ให้แก่ศิษย ์       
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ตารางที� 125 ดา้นที� � ความสมัพนัธ์ (ต่อ)  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

3.6 ความเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน       

3.7 การส่งเสริมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั 

หรือครูกบันกัเรียน       

3.8 สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ�นในห้องเรียนไม่มีการลาํเอียงจากครู       

3.9 ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั ให้ความ

เคารพซึ�งกนัและกนั       

 

 จากตารางที� 123-125 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้น

ที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถอธิปรายผลไดด้งันี�  

ด้านครูกบัครูและบุคลากรการศึกษา “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 6 

รายการ ไม่พบปัญหาใดๆ  

ด้านครูกับผู้ปกครองและชุมชน “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 13 

รายการ พบวา่มีปัญหา 2 รายการ คือ 1) แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียน 

ทราบเป็นระยะๆ 2) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬาประจาํปี งานแจก

ประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบว่าไม่คงเหลือ

ปัญหา 

ด้านครูกับนักเรียน จากจาํนวนทั�งหมด 9 รายการ “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ไม่พบ

ปัญหาใดๆ 

 

ตารางที� 126 ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1 ห้องเรียนทั�วไป * * * * 

1.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน        

1.2 โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียน

การสอน       

1.3 สื�อการเรียนการสอน        

1.4 การระบายอากาศภายในห้องเรียน       

1.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ        

1.6 ความปลอดภยั        
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ตารางที� 127 ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน (ต่อ) 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1.7 การจดัพื�นที�ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ความคล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยน

สาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดัมุม

ประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�ง

นกัเรียนหลายๆรูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆให้สะดวกต่อการเรียน

การสอน จดัมุมสาํหรับอ่านหนงัสือหรือพื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมี

ความหลากหลาย ฯลฯ 

      

2 ห้องปฏบิัตกิาร  * * * * 

2.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในห้องเรียน        

2.2 โต๊ะ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศัน์ศึกษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียน

การสอน        

2.3 สื�อการเรียนการสอน        

2.4 การระบายอากาศภายในห้องเรียน        

2.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ        

2.6 ความปลอดภยั        

2.7 ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์สาํหรับการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม        

2.8 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา       

 

 จากตารางที� 126-127 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้น

ที� 4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั 

“ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถอธิปรายผลไดด้งันี�  

ด้านห้องเรียนทั�วไป “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 1 รายการ คือ 1) การจดัพื�นที�ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง 

(smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดั

มุมประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆรูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้

ต่างๆให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จัดมุมสําหรับอ่านหนังสือหรือพื�นที�ค้นควา้ให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย ฯลฯ โดยในหวัขอ้นี�ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดร่้วมกนัระบุปัญหาให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื�อให้เกิดความ

ชดัเจน คือ ปัญหาขาดพื�นที�จดัแสดงผลงาน นวตักรรม และสิ�งประดิษฐ ์ของนกัเรียน “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการ

ลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ด้านห้องปฏิบัตกิาร “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 8 รายการ พบวา่มี

ปัญหา 1 รายการ คือ 1) ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา เช่นเดียวกนักบั

หัวขอ้ดา้นห้องเรียนทั�วไป ผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างร่วมกนัระบุปัญหาให้เฉพาะเจาะจงลงและเกิดความชดัเจนใน
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หัวขอ้นี�  คือ ปัญหาจาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่

คงเหลือปัญหา 

 

ตารางที� 128 ดา้นที� � สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน 

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมิน 2 

ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1 ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวชิาที�

เรียน มบีรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกดิประโยชน์

สูงสุด  

* * * * 

1.1 ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�

เรียน โดยพิจารณาจาก 1) มีการวางแผนการใชห้้องเรียน ห้อง

ปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 2) มีการใชห้้องเรียน 

ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตารางการใช ้(Do) 3) 

มีการติดตาม ประเมินผลการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน 

และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 4) มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการ

ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act) 

      

1.2 การจดัการจดัศูนยวิ์ทยบริการที�มีคุณภาพ พิจารณาจาก 1) จาํนวน

ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�มีในศูนยวิ์ทยบริการ มีสื�อที�หลากหลาย และ

ขอ้มูลการใช้งาน/2) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ

สืบคน้ 3) สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 4) 

มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

      

2 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา  

* * * * 

2.1 ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั N/A N/A N/A N/A 

2.2 ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั       

2.3 ป้ายแสดงขั�นตอนการใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร ฯลฯ สถานที�

และการจดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ ฯลฯ 
N/A N/A N/A N/A 

2.4 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื�องตน้ประจาพื�นที�นอกจากห้องพยาบาล       

2.5 บนัทึกการตรวจสภาพ บาํรุงรักษา อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร N/A N/A N/A N/A 

2.6 อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดจากการปฏิบติังาน N/A N/A N/A N/A 

2.7 ขอ้มูลหรือสถิติการเกิดอุบติัเหตุ N/A N/A N/A N/A 

 

 จากตารางที� 128 ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ดา้นที� � 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั 

“ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถอธิปรายผลไดด้งันี�  
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ด้านระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวชิาที�เรียน มบีรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ

เกดิประโยชน์สูงสุด “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 2 รายการ พบวา่มีปัญหา 1 

รายการ คือ 1) ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และ

พื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�เรียน “หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบว่าไม่คงเหลือ

ปัญหา นอกจากกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบติัการจากวงจรที� 1 นั�นยงัมีกิจกรรมเพิ�มเติมที�ผูว้ิจยัและผูร่้วม

วิจยัไดร่้วมกนัคิดเพิ�มเติมในวงจรที� 2 และไดด้าํเนินการจนแลว้เสร็จ ดงันี�  1) ปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนน

มะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ 2) จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯและชื�อสนามหญา้เทียมวิทยาลยัฯ

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 3) ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่ 4) ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษาใหม่ 5) ก่อสร้างหลังคาที�จอด

รถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่ 6) จดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัฯใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

ด้านระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ�งอํานวยความสะดวกที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวนทั�งหมด 7 รายการ พบวา่มีปัญหา 1 

รายการ คือ 1) ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั เช่นเดียวกนักบัหวัขอ้แรก ผูร่้วมวจิยัทุกคนต่าง

ร่วมกนัระบุปัญหาใหเ้ฉพาะเจาะจงลงและเกิดความชดัเจนในหัวขอ้นี�  คือ ปัญหาขาดและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

อุปกรณ์ความปลอดภยั “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” พบวา่ไม่คงเหลือปัญหา 

ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ สิ�งที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัส่วนใหญ่

คลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้ที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล แต่สิ�งที�ไดเ้รียนรู้เพิ�มเติมมี 2 ขอ้ คือ 1) ใน

ขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ จะแบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการ

หลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ และ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ซึ� งแตกต่างจากขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ซึ� งมีเพียง

ขั�นตอนเดียวคือ ขั�นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) ผลจากการลงมือ

ปฏิบติัในขั�นตอนยอ่ยที� 2 กิจกรรมการสะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ การ

นาํเอาเครื�องมือการวจิยัฉบบัที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ) มา

ใชใ้นกระบวนการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ถือวา่มีความจาํเป็นอยา่งมากทั�งระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการ

ลงสู่การปฏิบติั” และ “หลงันําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ” โดยในระยะ “ก่อนนําแผนปฏิบัติการลงสู่การ

ปฏิบติั” สามารถใชเ้ป็นใชเ้ป็น Check list ในการระบุสภาพปัญหาในขั�นตอนการวางแผน เพื�อให้การกาํหนด

สภาพปัญหามีความครอบคลุมและครบถ้วน และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการและกิจกรรมของ

แผนปฏิบติัการ ส่วนในระยะ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ใชส้าํหรับชี�วดัการเปลี�ยนแปลงหลงัจากได้

ดาํเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 

 

วงจรที� 2: ขั�นตอนที� 10 การสรุปผล (conclusion) 

    ในขั�นตอนการสรุปผลนี�  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) 

ขึ�นเมื�อวนัที� 17 สิงหาคม ���6 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั�น 4 อาคารเรียน 5 ชั�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ
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ร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานที�ผา่นมาในแง่มุมต่างๆโดยการศึกษาทบทวนผลการดาํเนินงาน

ในขั�นตอนที� � ถึง 9 รวมทั�งเพื�อหาขอ้สรุปในประเด็นเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จาก

การปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง ดงัที�ไดก้ล่าวไวใ้นตอนทา้ย  

    ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในระยะที� � ทาํให้ไดม้าซึ� งขอ้สรุป

ร่วมกันเกี�ยวกับผลการดําเนินงานพร้อมทั� งการลงความเห็นรับรองของผู ้ร่วมวิจัยในขั� นตอนที�  � ถึง  9                      

ดงัตารางที� 129-130 

 

ตารางที� 129 สรุปผลการดาํเนินงานขั�นตอนที� � – �  

ขั�นตอน กจิกรรม ผลการดําเนินงาน 
 
 

ขั�นตอนที� �  การเตรียมการ 

(preparation) 

 

มีการดาํเนินการ 3 ระยะคือ 

ระยะที� � การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มีกิจกรรมที�

ดาํเนินการ 1 กิจกรรม คือ 1) การจดัประชุมพบปะพดูคุยและ

รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั 

ระยะที� � การให้ความรู้เบื�องตน้สาํหรับการวิจยั (ระเบียบวิธีวิจยัที�ใช้

และแนวคิดเชิงเทคนิค) มีกิจกรรมที�ดาํเนินการ 2 กิจกรรมคือ �) การ

เปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั 2) การเตรียม

ความพร้อมเบื�องตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั 

ระยะที� 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ที�

ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) มีกิจกรรม

ที�ดาํเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้

ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยัและ

การจดักิจกรรมสะทอ้นผล 

 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

ขั�นตอนที� �  การวางแผน 

(planning) 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม � กิจกรรมคือ 1) การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง 2) 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan)  

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

ขั�นตอนที� � การปฏิบติั 

(acting) 

 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม � กิจกรรมคือ 

�) จดัทาํเครื�องมือในการวิจยั �) การประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั และ�) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

 
 

ขั�นตอนที� � การสงัเกตผล 

(observing) 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม � กิจกรรมคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนด

รูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน

ผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

ขั�นตอนที� � การสะทอ้นผล 

(reflecting) 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการ 1 กิจกรรมคือ �) การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน

โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์
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ตารางที� 130 สรุปผลการดาํเนินงานขั�นตอนที� � – � (ต่อ)  

ขั�นตอน กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 

ขั�นตอนที� � การวางแผน

ใหม่ (re-planning) 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม � กิจกรรมคือ �) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื�อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก

เพื�อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อการปฏิบติัใหม่ �) 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

 
 

ขั�นตอนที� � การปฏิบติัใหม ่

(re-acting)  
 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ �) การสร้างขวญักาํลงัใจ

ก่อนการปฏิบติัใหม่ �) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ �) การนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม ่

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 
 

ขั�นตอนที� � การสงัเกตผล

ใหม่ (re- observing) 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม �  กิจกรรมคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนด

รูปแบบและวิธีการสงัเกตผล 2) ขั�นตอนการสงัเกตและเสนอรายงาน

ผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 
 

ขั�นตอนที� � การสะทอ้นผล

ใหม่ (re-reflecting) 

 

มีกิจกรรมที�ดาํเนินการรวม � กิจกรรมคือ �) การสะทอ้นผลการ

ปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ �) การสะทอ้นผลการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ

หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 

บรรลุผล 

ตามวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 จากตารางที� 129-130 การสรุปผลการดาํเนินงานขั�นตอนที� �-� พบวา่ ผลการดาํเนินงานโดยภาพรวมถือ

วา่ประสบผลสาํเร็จทุกขั�นตอน และผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บรองผลสาํเร็จนั�นร่วมกนั 
ส่วนขอ้มูลสรุปผลการถอดบทเรียนเกี�ยวกบัจากการลงมือปฏิบติัที�ก่อใหเ้กิด การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้

จากการกระทาํ ทั� งในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองค์การ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการนาํ

แผนปฏิบติัการไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสวา่น 2 วงจรของกิจกรรมการวางแผน การนาํแผนไปปฏิบติั การ

สงัเกต และการสะทอ้นผล ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั�น สรุปไดด้งันี�  

1.   การเปลี�ยนแปลง (change) 

                  ขอ้สรุปที�ไดจ้ากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรื�อง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ; การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงจากการ

ปฏิบติันั�น พบวา่มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นทั�งที�เป็นการเปลี�ยนแปลงที�คาดหวงัและการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั 

ดงันี�  

�.1    การเปลี�ยนแปลงที�คาดหวงั  

                          สาํหรับ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดความคาดหวงั

การเปลี�ยนแปลงเป็น 2 ระดบั คือ 1) ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวมทั�งวิทยาลยัฯ และ 2) 

ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
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1)   ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวมทั�งวทิยาลยัฯ 

                               ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนด “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็น

ร่วมกนัวา่ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญคือ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญทั�ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณลกัษณะของครู 2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนการ

สอน 3) ดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

ภายในชั�นเรียน 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน ไดรั้บการพฒันาไปในทางที�ดีขึ�นหรือไดรั้บ

การแกไ้ขปัญหาจนไม่มีปัญหา แลว้ส่งผลใหว้ทิยาลยัฯมีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ในแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ 600 คน 

และในอนาคตให้มีจาํนวนอยู่เกณฑ์ที�ขออนุญาตไวคื้อจาํนวน 1,000 คน” ผลจากการร่วมกนักาํหนดสภาพที�

คาดหวงัจากการแก้ปัญหาดังกล่าว ในขั�นตอนที�  � (การวางแผน) ผู ้วิจัยและผู ้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันจัดทํา

แผนปฏิบัติการ (action plan) ขึ�นมา � ชุด ซึ� งประกอบด้วยโครงการจํานวน � โครงการ คือ �) Teacher 

development toward change 2) Teaching development toward change 3) Stakeholder relationship development 

toward change และ �) Physical environment development toward change และไดน้าํโครงการทั�งหมดลงสู่การ

ปฏิบติัจริงจนแลว้เสร็จพบวา่ ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญโดยใช้

เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ) หลงันาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่ปัญหาที�เคยพบในตวัชี�วดัแต่ละดา้นของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ก่อนการ

นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัปัจจุบนัหลงัจากนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัพบว่า “ไม่คงเหลือปัญหา” 

โดยสรุปไวด้งัตารางที� 131-135 ส่วนความคาดหวงัในเรื�อง “ตอ้งการใหว้ิทยาลยัฯมีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาใน

แต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ 600 คน และในอนาคตใหมี้จาํนวนนกัเรียนอยูเ่กณฑที์�ขออนุญาตไวคื้อจาํนวน �,��� คน” นั�น

ยงัไม่สามารถประเมินไดเ้นื�องจากวงจรการปฏิบติัของการวิจยันั�นคาบเกี�ยวระหว่างปีการศึกษา 2555 กบั 2556 

(เทอม 1) ซึ� งตอ้งพิจารณาในปีการศึกษา 2557 ดงันั�นจึงไม่ทนักบัขั�นตอนการสรุปผลในการวิจยัในครั� งนี�  ดงันั�น

ผูว้จิยัจึงขอละเวน้การสรุปผลในส่วนนี�  
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ตารางที� 131 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู  

ที� ตัวชี�วดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ 

พัฒนาโดย บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูด การอ่านการเขียน

ภาษาไทยได ้    
โครงการที� 1 

Teacher 

development 

 toward change 

2 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การเขียน

ภาษาต่างประเทศได ้อยา่งน้อย 1 ภาษา    

3 นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม    

4 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้    

5 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ    

6 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ    

7 แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ    

8 คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง    

9 พฒันาตนเองในวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาได ้    

10 แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ    

11 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง     

12 นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร     

13 วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ     

14 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    

15 เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ที�ดี    

16 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

17 การจดัการอาชีวศึกษา     

18 ประสานงานกบัหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา    

19 พฒันาสื�อการสอน     

20 พฒันาวสัดุช่วยสอน     

21 สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน    

22 สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม     

23 วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง     

24 นาํผลไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า    

25 สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ     

26 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ    
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ตารางที� 132 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน 

ที� รายการ 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ 

พฒันาโดย บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจาก

ประสบการณ์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based 

Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base learning 

หรือ e-learning  ฯลฯไดถู้กพฒันาจนไม่มีปัญหา 

   โครงการที� 2 

Teaching 

development 

 toward  

change 

 

2 การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ    

3 ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน    

4 สถานประกอบการที�ให้การสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ    

5 จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและ

ระบบทวิภาคี   
 

6 การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดั

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    

7 การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ    

8 การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    

9 พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ    

10 การเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ    

11 การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัให้มีการทาํ

ความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา    

12 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้ความรู้

หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา   
 

13 จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่น้อยกว่า �: �� ที�เป็น

ขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษาทาํสญัญา

จา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ � ภาคเรียน 
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ตารางที� 133 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 3 ความสมัพนัธ์  

ที� รายการ 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ 

พฒันาโดย บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหน้าของศิษยใ์ห้ผูป้กครองนกัเรียน

ทราบเป็นระยะๆ 
   โครงการที� 3 

Stakeholder 

relationship 

development 

toward change 

2 เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น การแข่ง

กีฬาประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 
   

   

ตารางที� 134 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นที�4สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

ที� รายการ 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ 

พฒันาโดย บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 การจดัพื�นที�ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ความคล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยน

สาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยได้อยา่งสะดวก จดัมุม

ประสบการณ์เสริมหลักสูตร จัดแสดงผลงานของนักเรียน จัดที�นั�ง

นกัเรียนหลายๆรูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียน

การสอน จดัมุมสาํหรับอ่านหนงัสือหรือพื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมี

ความหลากหลาย ฯลฯ 

   โครงการที� 4 

Physical 

environment 

development 

toward change 

2 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ

สาขา    

 

ตารางที� 135 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นที� 5 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพนอกชั�นเรียน 

 ที� รายการ 
ผลการพฒันา แก้ไขโดยหรือ 

พัฒนาโดย บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที�

เรียน โดยพิจารณาจาก 1) มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 2) มีการใช้ห้องเรียน 

ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตารางการใช้ (Do) 3) 

มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน 

และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 4) มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการ

ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act) 

   โครงการที� 4 

Stakeholder 

relationship 

development 

toward change  

 

2 ระบบสญัญาณเตือนภยัและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั    
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จากตารางที� 131-135 ปัญหาและผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัฯ มี

ดงันี�  

      ด้านที� 1 คุณลักษณะของครู จากปัญหาที�พบจาํนวน 26 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั�งหมด

ดงันี� คือ 1 ) สื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพูด การอ่านการเขียนภาษาไทยได ้ 2) สื�อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 3) นาํเสนอขอ้มูลดว้ย

รูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม 4) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจัดการขอ้มูลได ้ 5) 

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 6) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ

กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 7) แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 8) คิดคน้ และวิจยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 9) พฒันาตนเองในวิชาชีพ

ครูและวชิาชีพเฉพาะสาขาได ้10) แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

11) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง 12) นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการ

จดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 13) วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพ 14) วดัและประเมินผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 15) เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้ที�ดี 16) แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 17) การจดัการ

อาชีวศึกษา 18) ประสานงานกบัหน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 19) พฒันาสื�อการสอน 20) 

พฒันาวสัดุช่วยสอน 21) สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน 22) สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยก

รรม 23) วิจยัเพื�อพฒันาในสาขาวิชาชีพของตนเอง 24) นาํผลไปใชอ้ย่างคุม้ค่า 25) สร้างเครื�องมือประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 26) ประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยไดรั้บการแกไ้ขผ่านการนาํแผนปฏิบติั

การลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 1 Teacher development toward change  

ด้านที� 2 การจัดกระบวนการเรียนการสอน จากปัญหาที�พบจาํนวน 12 ขอ้ บรรลุความ

คาดหวงัทั�ง 13 ขอ้ คือ 1) ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ 

บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆหรือจากประสบการณ์ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและบูรราการเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and 

problem-base learning หรือ e-learning  ฯลฯ 2) การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ 3) ครู

สามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวชิาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน 4) สถาน

ประกอบการที�ใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 5) จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการ

ฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาและระบบทวภิาคี 6) การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือ

จดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 8) การ

นิเทศ ติดตามการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 9) พฒันาบุคลากรให้แก่สถานประกอบการ 10) การ

เทียบโอนประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรสถานประกอบการ 11) การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� 

เพื�อจดัให้มีการทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกบัถานศึกษา 12) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาใหค้วามรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวิชา 13) จาํนวน

ผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 : 25 ที�เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�
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สถานศึกษาทาํสญัญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ทั�งนี� ไดรั้บการแกไ้ขผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติัในโครงการที� 2 Teaching development toward change 

ด้านที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผู้ปกครอง และชุมชน) จากปัญหาที�พบ

จาํนวน 2 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั�ง 2 ขอ้ คือ 1) แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์ห้ผูป้กครอง

นกัเรียนทราบเป็นระยะๆ 2) เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬาประจาํปี 

งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุมศิษยเ์ก่าเป็นตน้ ทั�งนี� ไดรั้บการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติัในโครงการที� 1 Teaching development toward change 

ด้านที� 4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในชั�นเรียน จากปัญหาที�พบจาํนวน 2 ขอ้ บรรลุ

ความคาดหวงัทั�ง 2 ขอ้ คือ 1) การจดัพื�นที�ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง 

(smart, agile school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดั

มุมประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆรูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้

ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จัดมุมสําหรับอ่านหนังสือหรือพื�นที�ค้นควา้ให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย ฯลฯ 2) ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา ทั�งนี� ไดรั้บการพฒันา

ผา่นการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 4 Physical environment development toward change 

ด้านที� 5 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายนอกชั�นเรียน จากปัญหาที�พบจาํนวน 2 ขอ้ บรรลุ

ความคาดหวงัทั�ง 2 ขอ้ คือ 1) ระบบสัญญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 2) ความเหมาะสมในการจดั

อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาที�เรียน 

ทั� งนี� ได้รับการพฒันาผ่านการนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติในโครงการที� 4 Physical environment 

development toward change 

ดังนั� นจึงสรุปได้ว่า การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ เพื�อแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้นจากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�ง 5 ดา้น บรรลุความคาดหวงัทั�งหมดคือ ดา้น

ที� 1 คุณลกัษณะของครู ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน ดา้นที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากร

การศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ด้านที�  4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในชั� นเรียน และด้านที�  5 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน โดยสรุปดงัตารางที� 136 

 

ตารางที� 136 สรุปการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯเพื�อแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้น 

ด้านที� รายการ 
ผลการพฒันา 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ดา้นคุณลกัษณะของครู    

2 ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน    

3 ดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)    

4 ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน    

5 ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน    
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2)   ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบักจิกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร  

                  ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนด “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็น

ร่วมกนัวา่สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญคือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการ

ของแผนปฏิบัติการสาํเร็จและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ ทั�งนี�  หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดน้าํแผนปฏิบติัการลงสู่

การปฏิบติัจนแลว้เสร็จทุกโครงการ สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 137-138 

 

ตารางที� 137 ตารางสรุปผลการปฏิบติัตามโครงการในแผนปฏิบติัการ 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

1. Teacher  

development 

toward 

change 

 

�) จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริง รวมถึงจดัอบรม

ให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 
   

2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  

2.�) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน �.2) การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.�) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

   

3) กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 
   

2. Teaching 

development 

toward 

change 

 

1) จดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานเกี�ยวกบั 1.1) การจดัการศึกษา

ร่วมกบัสถานประกอบการทั�งการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

1.2) หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 1.3) การจดัการเรียนรู้ระดบัอาชีวศึกษา

อยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อเตรียมความพร้อม

สาํหรับการนาํไปปฏิบติัจริง 

   

2) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อตัราส่วนของ

ผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 

   

3) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและ

นกัศึกษาอยา่งน้อย 1 คน/ ภาคเรียน 
   

3. Stakeholder 

relationship 

development 

toward 

change  

1) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซต ์    

2) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

นกัเรียน นกัศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 
   

3) เสริมสร้างความสมัพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชนโดย

ผา่นทางผูน้าํชุมชน 
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ตารางที� 138 ตารางสรุปผลการปฏิบติัตามโครงการในแผนปฏิบติัการ (ต่อ) 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 

ตามที�คาดหวงั 

4. Physical 

environment 

development 

toward 

change 

1) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของ

นกัเรียน นกัศึกษา และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

 

  

 

2) ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์

และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์

วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯ

และชื�อสนามหญา้เทียมวิทยาลยัฯทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์

ใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียม

เพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขายของใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) ก่อสร้าง

อาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม ่ (กิจกรรม

เพิ�มเติม) ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษา

ใหม่  (กิจกรรมเพิ�มเติม) จดัซื�อรถตูวิ้ทยาลยัใหม่ (กิจกรรมเพิ�มเติม) 

   

3) จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร    

4) จดัอบรมให้ความรู้และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็น

เร่งด่วน 
   

 

จากตารางที� 137-138 สรุปไดว้า่ผลการดาํเนินโครงการทั�ง 4 โครงการ พบว่าสาํเร็จและ

บรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพที�คาดหวงัทั�งหมด คือ โครงการที� � Teacher development toward change 

โครงการที� 2 Teaching development toward change โครงการที� 3 Stakeholder relationship development toward 

change และโครงการที� 4 Physical environment development toward change  

หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่จากจาํนวนกิจกรรมทั�งหมดจาํนวน 13 กิจกรรม พบวา่

สาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพที�คาดหวงัทั�งหมด ดงันี�  1) จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมา

ใชจ้ริงรวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้

ต่างๆดงัต่อไปนี�  2.1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุ

ช่วยสอน 2.2) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3) 

กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน � 

ชิ�นงาน/คน 4) การจดัอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  4.1) การพฒันา นวตักรรม

สิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 4.2) การประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 4.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 5) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครูและบุคลากรเพื�อ

วเิคราะห์อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

การบญัชี) 6) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นใหค้วามรู้แก่คณะครูและนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คน/ 

ภาคเรียน 7) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผ่านทางเวบ็ไซต์ 8) จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง 9) เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดยผ่านทางผูน้าํชุมชน 10) จดัหาพื�นที�แสดงผลงานและ



 416 

 

 
 

นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของนกัเรียน และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต ์11) ก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้

เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ 

ปรับปรุงเสาธงชาติ จดัทาํป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัฯและชื�อสนามหญา้เทียมวิทยาลยัฯทางเขา้ใหม่บริเวณ

ถนนมะลิวลัยใ์หม่ (กิจกรรมยอ่ยเพิ�มเติม) ก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียมเพิ�มเติมและปรับปรุงร้านขาย

ของใหม่  (กิจกรรมย่อยเพิ�มเติม) ก่อสร้างอาคารห้องฝ่ายพฒันากิจกการนักเรียน นักศึกษา ใหม่  (กิจกรรมย่อย

เพิ�มเติม) ก่อสร้างหลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน นกัศึกษาใหม่  (กิจกรรมยอ่ยเพิ�มเติม) จดัซื�อรถตูว้ิทยาลยั

ฯใหม่ (กิจกรรมยอ่ยเพิ�มเติม) 12) จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องถ่ายเอกสาร 13) จดัอบรมให้ความรู้ และ

จดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�จาํเป็นเร่งด่วน  

�.2    การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั  

                         การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั พบว่า เกิดขึ�นใน 3 ระดบัคือ ระดบัตวับุคคล (self) ระดบักลุ่ม 

(group/team) และระดบัทั�งองคก์าร (entire organization) โดยพิจารณาทั�งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ 

พฤติกรรม และการนําไปใชป้ระโยชน์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สําหรับการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงัใน

งานวจิยันี�ผูว้จิยัไดข้อ้มูลมาจากการสงัเกตในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง และผลการประเมินโดยใช้

เครื�องมือฉบบัที� 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั�งในวงจรที� 1 และวงจรที� 2 ซึ�งไดส้รุปไวใ้นขั�นตอนที� 4 

การสงัเกต และขั�นตอนที� 8 การสงัเกตผลใหม่ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ระดับตัวบุคคล (self) ประกอบดว้ย ผูว้ิจยั ครู ผูอ้าํนวยการ มีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั

เกิดขึ�นดงันี�  

1)   ผู้วจิยั 

                  การเปลี�ยนแปลงของผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผูร่้วมวิจยัทุกท่าน 

โดยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ผูว้ิจัยมีการเปลี�ยนแปลงมากจากหน้ามือเป็นหลงัมือ” ซึ� งจริงๆแลว้การ

เปลี�ยนแปลงนี� เริ�มตน้ตั�งแต่การไดเ้ขา้มาเรียนในระดบัปริญญาเอก โดยมีการพฒันาการเปลี�ยนแปลงมาเป็นลาํดบั

และเปลี�ยนแปลงอยา่งมากหรือแบบกา้วกระโดดหลงัจากการดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ ในวงจร

ที� 2 แลว้เสร็จ โดยสรุปเป็นขอ้ๆ ดงันี�  

ก่อนดาํเนินการวจิยั  

                  พบวา่ผูว้ิจยัมีมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัหลกัการบริหารการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ไม่ค่อย

เปิดโอกาสให้ครูไดแ้สดงความคิดเห็นและปล่อยอิสระให้ครูไดล้งมือปฏิบติัตามแนวคิดของตนเองเท่าที�ควร มี

บริหารจดัการวิทยาลยัฯแบบบนลงล่าง (top-down) เนื�องมาจากมีความเชื�อมั�นในตนเองสูงและมีฐิฑิยึดความคิด

ของตนเองเป็นใหญ่ มีบุคลิกภาพเป็นคนใจร้อน พดูไวโดยไม่ค่อยไดคิ้ด 

หลงัดาํเนินการวจิยั 

                  พบวา่ผูว้ิจยัมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัหลกัการบริหารการศึกษามากขึ�นจากเดิม สังเกต

จากไดจ้ากคาํพดูเริ�มเป็นภาษาทางการศึกษามากขึ�น ซึ� งจากเดิมคาํพูดคาํจาจะมีลกัษณะการบริหารจดัการองคก์าร

ทั�วไปหรือในรูปแบบบริษทัไม่ใช่ลกัษณะการบริหารจดัการสถานศึกษา มีการรับฟังความคิดเห็นของครูมากขึ�น

จากเดิม สังเกตจากในการประชุมของวิทยาลยัฯแต่ละครั� งผูว้ิจยัจะพูดน้อยและเปิดโอกาสให้ครูพูดและแสดง

ความคิดเห็นมากกวา่หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งคือผูว้จิยัลดบทบาทตนเองลงมากทาํหนา้ที�เพียงเป็นผูด้าํเนินการประชุม
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เท่านั�น มีการเปิดโอกาส มีการปล่อยอิสระให้ครูไดป้ฏิบติัตามแนวคิดของตนเองตามหลกัการ “Learning by 

doing” และ “Trial and Error” มากขึ�นจากเดิม มีการนาํเอาหลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการบริหาร

วทิยาลยัฯ เช่น มีการจดัประชุมบ่อยครั� งขึ�นเพื�อขอรับฟังความคิดเห็นและการโหวตลงคะแนนในการตดัสินใจใน

ภารกิจต่างๆของวทิยาลยัฯ อาทิเช่น ในการรับครูเขา้มาทาํงานใหม่ผูว้จิยัไดใ้หร้องผูอ้าํนวยการทุกคนเขา้มามีส่วน

ร่วมการสมัภาษณ์และร่วมกระบวนการตดัสินใจคดัเลือก (ดงัภาพที� 11) การให้รองผูอ้าํนวยการมีส่วนร่วมในการ

กลั�นกรองการออกใบรับรองผลการเรียนสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา ที�สาํเร็จการศึกษา นอกจากนั�นยงัพบวา่ผูว้ิจยั

ให้ความสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัครู (ผูร่้วมวิจยั) มากขึ�นจากเดิม สังเกตจากมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ

มากขึ�น มีการหยอกลอ้บา้งในบางครั� ง มีการเลี�ยงสงัสรรคเ์พื�อพบปะพดูคุยและสร้างความสามคัคีบ่อยครั� งขึ�น และ

ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมงานพิธีการสาํคญัต่างๆของครูแต่ละคน (งานแต่ง งานบวช คลอดลูก) ซึ� งจากเดิมพบว่าผูว้ิจยัไม่

ค่อยให้ความสําคญัในส่วนนี� เท่าที�ควร อีกทั�งผูว้ิจัยยงัมีบุคลิกภาพที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมคือ มีความสุขุม

รอบคอบ ใจเยน็ พดูนอ้ยลง มืออ่อน มีการพดูจาแบบมีจงัหวะจะโคนไม่เร่งรีบพดูจนเกินไป มีการเก็บอารมณ์ไดดี้ 

การแสดงอารมณ์ทางสีหนา้นอ้ยลง  

 
 

 

 

 

 
ภาพที� 164 การเขา้ร่วมการสมัภาษณ์และคดัเลือกรับครูเขา้ทาํงานใหม่ของรองผูอ้าํนวยการทุกคน  

                  (วนัที� 9 มิถุนายน 2556) 

 

2)   ครู 

                  การเปลี�ยนแปลงของครูไดข้อ้มูลจากจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผูร่้วมวิจยัทุกท่าน 

และที�สาํคญัที�สุดคือ จากผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลจากการใชเ้ครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 6 (แผนพฒันา

บุคลากรรายบุคคล หรือ IDP)  

ก่อนดาํเนินการวจิยั  

พบวา่ครูแต่ละคนมีสมรรถนะในดา้นต่างๆทั�ง 3 ดา้น (สมรรถนะหลกั สมรรถนะความ

เชี�ยวชาญ สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา) อยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” พิจารณาจากผลคะแนนจากแผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) ที�ไดท้าํการประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง และมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน

เรื�องต่างๆเกี�ยวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัฯนอ้ยมาก นอกจากนั�นยงัพบวา่ครูแทบจะไม่

บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯ เลย 

หลงัดาํเนินการวจิยั 

พบว่าครูแต่ละคนมีสมรรถนะทั�ง 3 ดา้น (สมรรถนะหลกั สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 

สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา) เพิ�มมากขึ�นจากก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมาก โดยพบว่าผล
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คะแนนจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลมีผลการประเมินหลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัสูงกวา่ผล

การประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั และยงัพบวา่คะแนนมีค่าสูงกวา่เป้าหมายที�ไดว้างไวจ้น

เกือบใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็มในแต่ละดา้น มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องต่างๆเกี�ยวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ในวิทยาลยัฯมากขึ�น เนื�องจากไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานจากสถานที�จริง 

การรับฟังการบรรยายจากการอบรมสัมมนา การเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) หรือการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั�นๆในทุกขั�นตอนจากการวิจยั นอกจากนั�นพบวา่

ครูมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯมากขึ� น เช่น การพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในเรื�องของงานอาคารสถานที� นอกจากการมีส่วนร่วมของครูแลว้ยงัไดมี้การจดักิจกรรม

ระดมความคิดเห็นและการทาํประชาพิจารณ์โดยการให้นกัเรียน นกัศึกษา ไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมอีกดว้ย ซึ� ง

จากเดิมจะเป็นการตดัสินใจเฉพาะผูอ้าํนวยการและผูจ้ดัการเท่านั�น การกระทาํดงักล่าวทาํให้การพฒันาตรงตาม

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง ผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านไดท้ราบถึงงบประมาณในการพฒันาเรื�อง

อาคาร สถานที� ทาํให้เริ�มเขา้ใจวา่ในอดีตทาํไมถึงไม่สามารถพฒันาหรือจดัซื�อไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัความตอ้งการ 

การเปลี�ยนแปลงนี�ทาํใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละท่านเขา้ใจการพฒันาในเรื�องของจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงงานก่อสร้าง

อาคาร สถานที� มากขึ�น  

3)   ผู้อาํนวยการ 

การเปลี�ยนแปลงของผูอ้าํนวยการไดข้อ้มูลจากการสงัเกตและการสมัภาษณ์จากผูว้จิยัและผู ้

ร่วมวจิยั  

ก่อนดาํเนินการวจิยั  

พบวา่จากเดิมผูอ้าํนวยการมีการบริหารแบบบนลงล่าง (top-down) การตดัสินใจส่วนใหญ่

จะตดัสินใจดว้ยตนเองเป็นหลกัโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผูว้ิจยัและครู การเปิดโอกาสให้ผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) 

และครู (ผูร่้วมวจิยั) มีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯ ในดา้นต่างๆ มีนอ้ยมาก  

หลงัดาํเนินการวจิยั 

พบว่าผูอ้าํนวยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มากขึ�น เปิดโอกาสให้

ผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) ไดแ้สดงความสามารถในการพฒันามากขึ�น ยอมรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัฯ ตามแนวคิดของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) และครู (ผูร่้วมวิจยั) มีความเชื�อมั�นในตวัผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มากขึ�น 

สังเกตจากเดิมหากตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัฯในด้านต่างๆ ซึ� งเป็นความคิดเห็น

ร่วมกนัของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) และครู (ผูร่้วมวิจยั) ผูอ้าํนวยการจะตอบวา่ “เอาไวก่้อน” แต่พบวา่หลงัจากไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมต่างๆในแต่ละโครงการในแผนปฏิบติัการจนแลว้เสร็จในวงจรที� 1 นอกจากผูอ้าํนวยการจะไม่ได้

แสดงความคิดเห็นขดัแยง้ต่อการปฏิบติักิจกรรมแต่อยา่งใดแลว้ ท่านยงัไดเ้ขา้มาสอบถามผูจ้ดัการ (ผูว้จิยั) วา่ “เงิน

ที�ใชใ้นการพฒันาพอรึเปล่า? เดี�ยวจะหามาช่วยนะ แต่คงทยอยมาใหเ้ป็นส่วนๆ เนื�องจากไม่ไดมี้เป็นกอ้นทีเดียว” 

ซึ�งสิ�งนี�แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ผูอ้าํนวยการเห็นชอบและพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯ

ในดา้นต่างๆ ที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัดาํเนินการ นอกจากนั�นสิ�งที�เห็นการเปลี�ยนแปลงอยา่งชดัเจนจาก

ผูอ้าํนวยการคือ ผูอ้าํนวยการไดป้ล่อยให้ผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) บริหารดว้ยตนเองมากขึ�น โดยท่านไดล้ดบทบาทของ

ตนเองลงมาก สงัเกตไดจ้ากปัจจุบนัการตดัสินใจเกือบทุกเรื�องของวิทยาลยัฯท่านจะปล่อยให้ผูว้ิจยัตดัสินใจดว้ย
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ตนเองแทบทั�งสิ�นโดยท่านกล่าววา่ “ตดัสินใจไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งถามความเห็นท่าน” และกิจกรรมโครงการต่างๆที�

จดัขึ�นในวทิยาลยัฯท่านก็ปล่อยใหผู้ว้จิยัเป็นประธานทุกงาน นอกจากนั�นท่านยงัไดใ้หผู้ว้จิยัดาํเนินการในเรื�องการ

ทาํเรื�องเปลี�ยนชื�อผูรั้บใบอนุญาตจากชื�อท่านเป็นชื�อของผูว้จิยัอีกดว้ย 

ระดบักลุ่ม (group/team) ประกอบดว้ย กลุ่มครู มีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงัเกิดขึ�นดงันี�  

1)   กลุ่มครู 

ก่อนดาํเนินการวจิยั  

พบว่ากลุ่มครูขาดการทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีม ขาดความสามคัคีในการทาํงาน 

ขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาระงานในแต่ละฝ่ายของตนเอง ทาํงานไม่เป็นระบบและทาํงานแบบไม่มีขั�นตอน

การปฏิบติังานที�ชดัเจน 

หลงัดาํเนินการวจิยั 

พบวา่กลุ่มครูไดป้รับเปลี�ยนการทาํงานจากเดิมในลกัษณะแบบแบ่งงานแลว้แยกกนัไปทาํ

เปลี�ยนเป็นการทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมมากขึ�น มีการทาํงานแบบประสานงานและแบบร่วมมือมากขึ�น 

สงัเกตไดมี้การจดัประชุมเพื�อระดมสมองในการปฏิบติังานโครงการ มีการจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยหลายต่อหลาย

ครั� งก่อนการลงมือปฏิบติังานจริง เขา้ใจลกัษณะการทาํงานเป็นทีมมากขึ�น กลุ่มครูมีความสมคัรสมานสามคัคีกนั

มากขึ�นจากเดิมในการปฏิบติังานกลุ่ม สงัเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือ

เบื�องตน้กบัชุมชน ในโครงการที� 3 ซึ�งกิจกรรมที�จดัขึ�นในวนันั�นผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างร่วมไมร่้วมมือกนัอยา่งเต็มที�

โดยไม่มีการเกี�ยงงานซึ� งกนัและกนั ทาํให้กิจกรรมที�จดัขึ�นในวนันั�นออกมาไดผ้ลเกินความคาดหมาย เกินจาก

เป้าหมายที�วางแผนไวม้าก และประสบผลสาํเร็จอยา่งสูง ชุมชนมาร่วมงานกนัเยอะมาก (มากกวา่ 100 คน) และ

ไดรั้บเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี (นายธีระศกัดิ�  ฑีฆายพุนัธ์) ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทศบาลนครขอนแก่น 

นอกจากนั�นยงัมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น (นายจกัริน พฒันดาํรงจิตร) ให้เกียรติมาร่วมงานอีก

ดว้ย ซึ�งทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคนรู้สึกปราบปลื�มเป็นอยา่งมาก และทาํใหห้ายเหนื�อยไปเลย ซึ�งความสามคัคี

ดงักล่าวอาจเกิดจากการจดักิจกรรมการจดัประชุมพบปะพดูคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ในขั�นตอนที� 1 

การเตรียมการ และกิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ นอกจากนั�น

ยงัเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในทีม ความสนิทสนม ความสามคัคี กนัมากขึ�นจากเดิมโดยสังเกตจากการ

พดูคุยจากเดิมจะใชค้าํพูดระหวา่งกนัค่อนขา้งเป็นทางการ แต่ปัจจุบนัเริ�มใชค้าํพูดแบบที�เป็นลกัษณะเป็นกนัเอง

มากขึ�น สุดทา้ยพบว่ากลุ่มครูยงัมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาระงานในแต่ละฝ่ายของตนเองเพิ�มมากขึ�นและมี

การทาํงานในรูปแบบการนาํหลกัการนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการปฏิบติังาน สังเกตไดจ้ากผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมี

การวางแผนงานและการดาํเนินการแลว้เสร็จเร็วกวา่แผนงานหลายวนัหรือกาํหนดแลว้เสร็จ ซึ� งจากเดิมจะแลว้

เสร็จก่อน 1-2 วนั (การเสนอโครงการ การขออนุมติังบประมาณ การออกคาํสั�งการปฏิบติังาน การประชุม

จดัเตรียมงาน)  

ระดับทั�งองค์การ (entire organization) ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ มีการ

เปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงัเกิดขึ�นดงันี�  

1)   วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ 

 ก่อนดาํเนินการวจิยั 
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 งานทรัพยากรบุคคลของวทิยาลยัฯค่อนขา้งอ่อน ครูของวทิยาลยัฯขาดการเอาใจใส่ในเรื�อง

ของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู การจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพทั�งภายในชั�นเรียนและภายนอกชั�นเรียนไม่ไดรั้บการพฒันา วิทยาลยัฯขาด

การปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัชุมชนในบริเวณโดยรอบทาํให้วิทยาลยัฯไม่ค่อยเป็นที�รู้จกั และสุดทา้ยการบริหารจดัการ

วทิยาลยัฯขาดความเป็นระบบ 

 หลงัดาํเนินการวจิยั 

 พบวา่วทิยาลยัฯมีทรัพยากรบุคคลที�มีศกัยภาพและแขง็แกร่งมากขึ�น มีการจดัการเรียนการ

สอนที�หลากหลายขึ�น เช่น มีการพฒันาการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจดัทาํ Blog ของครูแต่ละท่าน ครูแต่ละคนมี

การพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน เป็นตน้  

วทิยาลยัฯเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในเรื�องของการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ วิทยาลยัฯเป็นที�รู้จกัมากขึ�นโดยเฉพาะ

ในชุมชนเขต 4 ภาพลกัษณ์ของชุมชนโดยรอบที�มีต่อวิทยาลยัฯดีขึ�นมาก สังเกตไดจ้ากหลงัจากการจดักิจกรรม 

“พงษภิ์ญโญชุมชนสมัพนัธ์ครั� งที� 1” ในโครงการที� 3 แลว้เสร็จ หลงัจากนั�นไดมี้ประธานชุมชนในเขต 4 หลายต่อ

หลายท่านเชิญผูว้จิยัไปร่วมงานต่างๆของชุมชนตนเองอยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานบวช งานแต่ง งานศพ งานรด

นํ� าดาํหัวผูใ้หญ่ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้ ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบจากเดิมจะมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะนี� นอ้ยมาก 

และอีกสิ�งหนึ�งที�เห็นไดช้ดัเจนคือ ครูของวทิยาลยัฯ (ผูร่้วมวจิยั) สามารถแนะแนว นกัเรียน นกัศึกษาภายในชุมชน

และบริเวณโดยรอบเขา้มาเรียนที�วทิยาลยัฯไดเ้ป็นจาํนวนมาก โดยผูร่้วมวจิยัแต่ละท่านต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่

เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมในวนันั�น นอกจากนั�นยงัพบว่าเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างมากในเรื�องของอาคาร

สถานที�ซึ� งเป็นผลมาจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยมีการเปลี�ยนแปลงดงันี�  1) สนามฟุตบอลหญา้

เทียม 2) อาคารกีฬาอเนกประสงค ์(กาํลงัดาํเนินการแต่ยงัไม่แลว้เสร็จ) 3) ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ 4) เสาธงชาติใหม่ 5) ป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวิทยาลยัและชื�อสนามหญา้เทียมวิทยาลยัฯ 

ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 6) หลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียม 7) ปรับปรุงร้านขายของใหม่บริเวณ

สนามหญา้เทียม 8) อาคารหอ้งฝ่ายพฒันากิจกการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ 9) หลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนตน์กัเรียน 

นกัศึกษาใหม่ 10) จดัซื�อรถตูว้ิทยาลยัฯใหม่ นอกจากนั�นยงัพบวา่จากการสังเกตจากบุคคลภายนอกที�เคยเขา้มา

สมยัก่อน (นกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองที�จบออกไป) ต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “พฒันาไปมากแบบผิดหูผิด

ตา” และสุดทา้ยพบว่ามีการบริหารจดัการวิทยาลยัฯเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ�นเนื�องจากมีการนาํระบบ

สารสนเทศมาใชช่้วยในการจดัการฐานขอ้มูล มีการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชใ้นงานดา้นต่างๆของวิทยาลยัฯ 

เช่น งานวชิาการ งานพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 2.   การเรียนรู้ (learning) 

 การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นพบวา่เกิดขึ�นทั�งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัทั�งองคก์าร เป็นการเรียนรู้

จากการกระทาํ (action learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกัน

แกปั้ญหานั�นๆในทุกขั�นตอนจาการวจิยั วา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้เพื�อที�รู้อนัจะนาํไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหา

ที�ดียิ�งขึ�น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สําหรับการเรียนรู้ในงานวิจยันี�  ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลมาจากการสังเกตในการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงทั�งในวงจรที� 1 และวงจรที� 2 ซึ� งไดส้รุปไวใ้นขั�นตอนที� 4 การสังเกต และ
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ขั�นตอนที� 8 การสงัเกตผลใหม่ นอกจากนั�นยงัรวมไปถึงการสงัเกตจากการปฏิบติัในแต่ละขั�นตอนของการวจิยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (ขั�นตอนที� 1-9) ซึ�ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 ระดบัตวับุคคล (self) ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงันี�  

 1)   ผู้วจิยั 

 1.1)   ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่ในการที�จะพฒันาบุคลากรในวิทยาลยัฯให้บรรลุตามเป้าหมายที�ไดว้าง

ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการควบคุมให้การพฒันาเป็นไปตามแผนที�ได้วางไวแ้ลว้ อาจจาํเป็นตอ้งใช้

วิธีการอื�นๆมาเสริมเพิ�มไปอีกทางหนึ� งดว้ย เช่น การพยายามหาแรงจูงใจอื�นๆในการพฒันามาใชเ้พื�อสร้างแรง

กระตุน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัร่วมดว้ย การสร้างความเชื�อมั�นในเรื�องของความมั�นคงในการทาํในองคก์าร และการ “ซื�อ

ใจ” กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นเรื�องที�สาํคญัและไม่ควรมองขา้ม 

 1.2)   ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่ในการที�จะพฒันาครูในวิทยาลยัฯในเรื�องของการปรับเปลี�ยนวิธีการ

สอนจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) หลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ และการจดัการเรียนการสอนแบบทวภิาคี นอกจากการพฒันาตามกิจกรรมของโครงการในแผนปฏิบติั

การดงักล่าวแลว้ อาจจาํเป็นตอ้งเชิญวิทยากรเขา้มาเสริมเพื�อช่วยในการเปลี�ยนแปลงทศันคติของผูร่้วมวิจยัร่วม

ดว้ยอีกทางหนึ�ง และนาํการนิเทศการสอนมาร่วมในการติดตามสงัเกตผล 

1.3)  ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการใชจิ้ตวิทยาการในการพูดคุย การปฏิสัมพนัธ์ การ

ประนีประนอม การอ่อนนอ้มถ่อมตน ในการประสานงานร่วมกบัผูร่้วมวจิยั และผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียอื�นๆภายนอก

วทิยาลยัฯเพื�อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 1.4)   ผูว้ิจัยได้เรียนรู้ว่าการสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีที�เป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการที�ไม่เป็นทางการเขา้มาช่วยมากกวา่ปกติ เช่น การร่วมรับประทาน

อาหาร การชวนเล่นกีฬาร่วมกนั (ซึ� งที�วิทยาลยัฯมีสนามหญา้เทียมจึงไดร่้วมเล่นดว้ยกนั) นอกจากนี�หากมีงานที�

ไดรั้บเชิญจากผูร่้วมวจิยัตอ้งพยายามไปทุกงาน เพราะนั�นจะแสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัเขาและจะเป็นสิ�งที�เขา

จดจาํ เช่น งานแต่ง งานบวช งานขึ�นบา้นใหญ่ เวลาเจ็บป่วย ตามหลกัการและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ อีกทั�งเป็น

เรื�องที�ตอ้งอาศยัเวลา  

 1.5)   ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้วา่การยกมือไหวก่้อนถือเป็นวิธีการสร้างความคุน้เคยและความสนิทสนม

เป็นกนัเองไดง่้ายและมีประสิทธิผลที�สุดโดยที�ไม่ตอ้งลงทุนใดๆเลย โดยแนวคิดดงักล่าวไดจ้ากผูอ้าํนวยการ (นาย

เสรี พงษภิ์ญโญ) โดยสงัเกตวา่การยกมือไหวก่้อนไม่วา่บุคคลนั�นจะอายมุากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ ทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ที�

เกิดขึ�นหลงัจากนั�นเกิดความลื�นไหล ไม่ติดขดั นอกจากนั�นการไหวเ้ป็นการถึงการใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั  

1.6)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนการนาํเสนอหรือเปิดตวัโครงการใดๆแก่ผูร่้วมวิจยั หรือบุคคล

อื�นๆที�ร่วมรับฟัง ควรจดัเตรียมเอกสารรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการนั�นให้อ่านก่อนล่วงหน้า หรืออยา่ง

นอ้ยตอ้งมีใหใ้นวนัที�นาํเสนอ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการรับฟัง 

1.7)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กบัครู (ผูร่้วมวิจยั) ของ

วิทยาลยัฯ บุคคลนั�นควรมีประสบการณ์ในการนาํทฤษฎีนั�นๆลงสู่การปฏิบัติจริงมาแลว้ เนื�องจากจะสามารถ

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งลึกซึ� งและมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้รั้บฟังการบรรยายเขา้ใจไดดี้ยิ�งขึ�น 
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1.8)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การที�จะไดม้าซึ� งแนวคิดดีๆหรือความรู้ใหม่ๆจากผูร่้วมวิจยั จาํเป็น

อยา่งยิ�งที�จะตอ้งปล่อยอิสระใหเ้ขาไดคิ้ดและแสดงออกมาก่อนโดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือแนะนาํเขาก่อน  

1.9)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยันั�น ควรเริ�มจากการ

ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัที�จะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานเสียก่อน จากนั�นจึงให้ผูร่้วมวิจัย

ระดมสมองร่วมกนัเพื�อจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการขึ�นมา 1 ชุด ตาม

แนวทางที�พวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกนันั�น และที�สาํคญัปฏิทินการดาํเนินงานนี�สามารถที�จะปรับเปลี�ยนไป

ตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั�นตอนที�อาจเกิดขึ�นไดใ้นภายหลงั  

1.10)   ผูว้ิจัยเกิดการเรียนรู้ว่าในขั�นตอนที� 2 การวางแผน ในการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง พบวา่ในหวัขอ้ “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” สามารถรวมเป็นหัวหัวเดียวไดคื้อ “สภาพ

ปัญหาที�สําคญัเกี�ยวกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบัน” เนื�องจากเป้าประสงค์หลกัคือ ปัญหาเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

1.11)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลของขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ 

นอกจากจะเป็นการทบทวนเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัแลว้ ยงั

ช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งในปัจจุบนัและอนาคต  

1.12)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการประชุมร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่จะเป็นผูป้กครอง

หรือชุมชน “ควรระมดัระวงัในเรื�องการการใชค้าํพูดเนื�องจากจิตใจของคนมีความละเอียดอ่อน” อาทิเช่น ในการ

ประชุมร่วมเมื�อทางฝ่ายผูป้กครองหรือชุมชนเสนอเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการที�ตอ้งใชง้บประมาณ ทางวิทยาลยัฯควร

รับฟังไวก่้อน ไม่ควรพดูวา่ “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ หรือ “งบเราไม่พอครับ” หรือ “งบเราไม่มี” เช่นเดียวกบัเรื�องของ

ชุมชนและผูป้กครองที�มีความตอ้งการในการขอโน่นขอนี�เหมือนกนั ทางวิทยาลยัฯควรรับฟังไวก่้อน ส่วนเรื�องมี�

วา่ “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ นั�นควรนาํกลบัมาประชุมกนักบับุคลากรภายในวทิยาลยัฯในภายหลงั เพื�อไม่ให้บรรยากาศ

การประชุมเสียและเสียความรู้สึกสาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มาเขา้ร่วมการประชุม ณ เวลานั�น นอกจากนั�นยงัจะ

ทาํใหบ้รรยากาศการประชุมดาํเนินต่อไปดว้ยความราบรื�นจนจบการประชุมได ้

1.13)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่สาํหรับการไดม้าซึ�งขอ้มูล “สภาพที�เคยเป็นมา” ในขั�นตอนที� 2 การ

วางแผน บุคคลที�สามารถใหข้อ้มูลไดดี้ที�สุด คือ ผูก่้อตั�ง เพราะเป็นบุคคลที�ทราบที�มาที�ไปอยา่งละเอียด เพราะหาก

สมัภาษณ์จากผูรั้บใบอนุญาตหรือผูอ้าํนวยการ ทั�งสองตาํแหน่งอาจเป็นการวา่จา้งมาทาํงานดงันั�นอาจจะไม่ไดอ้ยู่

ตั�งแต่ก่อตั�งทาํใหไ้ม่ทราบความเป็นมาโดยละเอียด 

1.14)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่สาํหรับการไดม้าซึ� งขอ้มูล “สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหา” ใน

ขั�นตอนที� 2 การวางแผน บุคคลที�สามารถใหข้อ้มูลไดดี้ที�สุดตอ้งเป็นบุคลากรที�มีอายงุานพอสมควร มีความพร้อม

ทั�งคุณวุฒิและวยัวฒิุ มีประสบการณ์ทั�งในระดบัปฏิบติัการ และบริหาร เนื�องจากจะทาํให้มองปัญหาไดช้ดัเจน 

ตรงประเด็น และคลาดเคลื�อนนอ้ย 

1.15)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่สาํหรับ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ตอ้งเกิดจากความเห็น

ร่วมที�เกิดจากทั�งตวัผูว้ิจยัเองและผูร่้วมวิจยัทุกคน และหากเป็นไปไดส้ภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหานั�นมีผล

พลอยไดที้�ตกกบัผูร่้วมวจิยัทุกคนแลว้ยิ�งทาํใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความกระตือรือร้นและกระหายที�อยากจะทาํ 
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1.16)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่การสาํหรับ “ทางเลือกหลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” และ “การ

ประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั�น การมานั�งประชุมในห้องประชุมอยา่งเดียวแลว้ร่วมกนั

คิดให้ไดข้อ้สรุปเลยนั�นเป็นการยาก เนื�องจากถูกจาํกดัทั�งเรื�องของเวลา และแหล่งขอ้มูลให้ทาํการสืบคน้ ดงันั�น

ทางออกที�ดีที�สุดคือการใหผู้ร่้วมวจิยัทุกๆคนกลบัใหค้น้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองที�บา้นก่อนจากนั�นจึงนาํขอ้มูลมา

อภิปรายร่วมกนัในที�ประชุม และร่วมกนัลงคะแนนเสียงคดัเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาที�ดีที�สุด ซึ� งแต่ละคนอาจมี

ทางเลือกเพื�อการแกปั้ญหามากกวา่ 1 ขอ้ในแต่ละขอ้ของปัญหาก็เป็นไปได ้

1.17)    ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนที�จะดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั�นหากไดมี้การเชิญผูที้�มี

ความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคในการเขียนแผนปฏิบติัการและมีประสบการณ์ในการนาํแผนปฏิบติัการนั�นลงสู่การปฏิบติั

จริงมาแลว้ จะทาํใหผู้ร่้วมวจิยัไดม้องเห็นภาพที�ชดัเจนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ สามารถจดัทาํแผนปฏิบติัการ

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็นกบัความตอ้งการในการพฒันา นอกจากนั�นท่านยงัสามารถแนะนาํและชี� จุดที�

ตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ เพื�อลดขอ้ผิดพลาดตอนลงมือปฏิบติัจริง ดงัเช่นในงานวจิยันี�ผูว้จิยัโดยไดเ้รียนเชิญ นายศิริ

กุล นามศิริ ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ ความเชี�ยวชาญในดา้นการจดัทาํแผนปฏิบติังานโครงการของสํานักงานเขตพื�นที

ประถมศึกษา เขต 1 จงัหวดัขอนแก่น มาให้ความรู้และแนะนาํแนวทางในการดาํเนินงานในเรื�องดงักล่าวให้แก่ผู ้

ร่วมวจิยัทุกคนไดรั้บฟัง จึงทาํให้กระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสมบูรณ์ และ

ก่อนการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั�น จาํเป็นอย่างยิ�งที�ผูร่้วมวิจยัควรจะจดัทาํ

แผนปฏิบติัการใหอ้อกมาเป็นโครงร่างโดยสงัเขปเสียก่อน เพื�อที�วา่ในการรับฟังการบรรยายจะทาํให้สามารถมอง

ภาพออก  

1.18)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่เครื�องมือการวิจยัคือ สิ�งที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ครบถว้น เพียงพอ และใชใ้นการสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ได้

กาํหนดไว ้นอกจากนั�นยงัสามารถระบุถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั

จริงไดอี้กดว้ย 

1.19)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั�น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�

ที�ตอ้งดาํเนินการประเมินสภาพโดยทั�วไปของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เสียก่อน เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบผล

ที�เกิดขึ�นหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพราะจะทาํใหท้ราบถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น และการประเมิน

ดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการไดต้ั�งแต่ในการขั�นตอนที� 2 ขั�นตอนการวางแผน (ในงานวิจยันี� ดาํเนินการใน

ขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั) เพราะนอกจากจะใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผลการ

ประเมินดงักล่าวยงัสามารถนาํมาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์ “สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาที�สาํคญั” และจะเป็น

ที�มาของกิจกรรมต่างๆในโครงการพฒันาอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากผลจากการประเมินในครั� งนี�ทั�ง 5 ดา้น ในหวัขอ้

ที� “ไม่มี” นั�นจะตรงกบัหวัขอ้กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการนั�นเอง 

1.20)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการปฏิบติัในขั�นตอนที� 4 การสังเกต ทั�ง 3 ขั�นตอน คือ 1) 

ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการ

ประเมินและสรุปผล จริงๆแลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั�นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(ขั�นตอนที� 1-9) แต่การสังเกตในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติัจะใชร้ะยะเวลาที�ยาวนานกว่าขั�นตอนอื�น มีกิจกรรม

เกิดขึ� นมากมาย สลับซับซ้อน และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกับทุกโครงการและทุกกิจกรรม ดังนั� นผูว้ิจัย
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จาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื�อไม่ใหเ้กิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดการ

ทบัถมของภูเขาขอ้มูล นอกจากนั�นยงัจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ย่างชดัเจนก่อนเริ�มการ

บนัทึกอนุทินเพื�อให้มีกรอบในการบนัทึก ไม่เช่นนั�นจะทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัสับสนว่าควรจะบนัทึกหัวขอ้

อะไรบา้ง และอาจทาํใหเ้สียเวลาบนัทึกในสิ�งที�ไม่สาํคญั และไม่มีประโยชน์ ซึ� งการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผล

ทาํไดด้ว้ยการร่วมกนัจดัทาํเครื�องมือการวจิยั ซึ� งในการวิจยัครั� งนี� ใชเ้ครื�องมือการวิจยัจาํนวน 6 ฉบบัมาใชใ้นการ

สังเกต ดงันี� คือ 1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 4) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5) แบบประเมินโครงการ 6) 

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan ;IDP) ดงันั�นเครื�องมือการวิจยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จ

อยา่งนอ้ยก่อนขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั  

1.21)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ถือไดว้า่เป็นขั�นตอนที�สาํคญัมาก 

เนื�องจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทั�งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ ปัญหา 

อุปสรรค สิ�งที�ควรปรับปรุงแก้ไข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ที� เกิดขึ�น ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นหลงัจากการนํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพื�อนาํผลจากการสงัเคราะห์ไปใชใ้นการวางแผนใหม่ หากการปฏิบติัในขั�นตอนนี�

ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถว้น สมบูรณ์ ของแผนปฏิบติัการที�จดัทาํขึ�นใหม่เช่นกนั 

1.22)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่กิจกรรมที�ไม่สาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นวงจรที� 1 ถูก

นาํมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ในวงจรที� 2 

1.23)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่การจดักิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ ใน

ขั�นตอนที� 7 การปฏิบัติใหม่ นอกจากมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูร่้วมวิจัยทุกคนไดผ้่อนคลายภายหลงัจากการ

ดาํเนินการวิจยัในวงจรที� 1 แลว้เสร็จ เพื�อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความ

กระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่ในวงจรที� 2 เพื�อสร้างสมคัรสมานสามคัคี ความสนิทสนมกลมเกลียว

กนัระหวา่งผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัแลว้ ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื�อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาํเนินการ

วจิยัที�ผา่นมาของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ซึ�งสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวนี�ไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขใน

ขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.24)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การจดักิจกรรมเพื�อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัในขั�นตอนที� 

7 (การปฏิบติัใหม่) ถือไดว้า่มีความสาํคญัยิ�ง เนื�องจากเป็นการนาํเอาขอ้มูลเดิมที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 3 (การปฏิบติั) 

มาพิจารณาประกอบในการทบทวนแกไ้ขปรับปรุง และเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆให้มีความพร้อม

มากที�สุดก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ทั�งนี�หวงัผลใหก้ารปฏิบติัสามารถบรรลุเป้าหมายตามที�ไดต้ั�ง

ไว ้ 

1.25)  ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ผลจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ในขั�นตอนที� 7 

(การปฏิบติัใหม่) นั�น แต่ละคนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดต่างๆที�เกิดขึ�นในวงจรที� 1 

มาปรับใชใ้นการปฏิบติัในวงจรที� 2 โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากในการประชุมแต่ละครั� งมีการหยิบยกขอ้ผิดพลาดที�

เกิดขึ�นในวงจรที� 1 มาพดูคุยในที�ประชุมเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนัอีกวา่การปฏิบติังานกิจกรรมต่างๆหากตอ้งการ

ใหป้ระสบผลสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวจ้าํเป็นตอ้งเกิดจากความร่วมไมร่้วมมือจากผูร่้วมวจิยัทุกคน 

และทุกคนๆจะตอ้งทาํดว้ยความเตม็ใจ ซึ�งการที�จะทาํใหเ้กิดสภาพแบบนั�นไดสิ้�งหนึ�งที�มีความสาํคญัอยา่งมากคือ
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คาํวา่ “การซื�อใจ” และ “การไดใ้จ” จากผูร่้วมวิจยั ทั�ง 2 สิ�งนี� ไม่มีทฤษฎีที�เขียนเอาไวช้ดัเจน และต่างกรรมต่าง

วาระก็ไม่เหมือนกนั “การซื�อใจ” และ “การไดใ้จ” นี� จะเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูร่้วมวิจยัวา่ตอ้งการ

กาํลงัใจตรงไหน และเราจะใหก้าํลงัใจเขาอยา่งไรใหเ้ขามาช่วยเราดว้ยความเตม็ใจ ยกตวัอยา่งเช่น บางครั� งการชม

ต่อหนา้เพื�อนร่วมงานในที�ประชุมก็มีความจาํเป็นตอ้งกระทาํบา้ง การพาไปเลี�ยงสังสรรคแ์ลว้มีโอกาสไดพู้ดคุย

กนัอยา่งไม่เป็นทางการการ และการเปิดใจ (การพดูแสดงความคิดเห็นส่วนตวัแบบเปิดอก) ก็จะทาํให้เราไดท้ราบ

ความรู้สึกของเพื�อนร่วมงานที�มีต่อเรา และเป็นการแสดงถึงวา่เราใหค้วามเคารพต่อความคิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั 

1.26)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ พบวา่ใน

ขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงั

การปฏิบติัแลว้เสร็จ และ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญหลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ซึ�งแตกต่างจากขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ซึ� งมีเพียงขั�นตอนเดียวคือ 

ขั�นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั�นตอนยอ่ย

ที� 2 กิจกรรมการสะท้อนผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญหลงันํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่การใชเ้ครื�องมือการวจิยั

ฉบบัที� 3 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ มาใชใ้นการประเมินสภาพ

การเปลี�ยนแปลงของการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ถือวา่มีความจาํเป็น

อยา่งมากทั�งระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” และ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” โดยใน

ระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถใชเ้ป็นใชเ้ป็น Check list ในการระบุสภาพปัญหาใน

ขั�นตอนการวางแผน เพื�อให้การกาํหนดสภาพปัญหามีความครอบคลุมและครบถว้น และใชเ้ป็นแนวทางในการ

จดัทาํโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบติัการ ส่วนในระยะ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ใชส้าํหรับ

ชี�วดัการเปลี�ยนแปลงหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 

1.27)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ในที�ประชุมกบัผูร่้วมวจิยัในการปฏิบติัในขั�นตอนต่างๆควรตอ้งพดู

ให้น้อยที�สุดและลดบทบาทของตนเองลง เพื�อให้ผูร่้วมวิจัยมีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นให้มากที�สุด 

นอกจากนั�นยงัตอ้งทาํหน้าที�คอยกระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยับางคนที�มีส่วนร่วมน้อยไดแ้สดงทศันะให้บ่อยมากขึ�น 

ไม่เช่นนั�นก็จะเห็นแต่ผูร่้วมวิจยัหนา้เดิมๆที�แสดงทศันะในการประชุมทุกครั� ง และที�สาํคญัผูว้ิจยัตอ้งพยายามลด

ช่องวา่งระหวา่งคาํวา่ “หวัหนา้” กบั “ลูกนอ้ง” ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้เพราะบางทีความเกรงใจทาํใหผู้ร่้วมวิจยั

ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

1.28)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การที�ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา ครู ไดแ้สดงความคิดเห็น

และรับทราบขอ้มูลในดา้นการพฒันาเกี�ยวกบั การจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ และงานก่อสร้างอาคาร สถานที� จะทาํให้

การพฒันาในดา้นนี�ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบลื�นและไม่ติดขดั เนื�องจากเป็นการให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการวทิยาลยัฯ 

  2)   ครู 

                2.1)   ครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมที� 2 ในโครงการที� 4 คือ กิจกรรมการก่อสร้าง

สนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์เพื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ โดยเฉพาะในกิจกรรมย่อย การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนน
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มะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯวา่ ในการปฏิบติักิจกรรมจาํเป็นอยา่งยิ�งในการใชศิ้ลปะและจิตวิทยาส่วน

บุคคลในการประสานกบัเจา้ของพื�นที�ที�ติดกบัถนนทางเขา้ใหม่ที�กาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง เนื�องจากถนนดงักล่าว

เป็นถนนสาธารณะประโยชน ์ดงันั�นจะตอ้งพยายามประสานให้ผูที้�ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกนัพอใจทุกฝ่าย

ทั�งในเรื�องของแบบแปลนการก่อสร้างและการใชง้านจริงหลงัการดาํเนินการแลว้เสร็จ ซึ� งในการปฏิบติัจริงมี

หลายต่อหลายครั� งที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งไปไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึ�นในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง

ระหวา่งช่างเทศบาลฯกบัเพื�อนบา้นผูใ้ชถ้นนสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั แต่ทุกครั� งก็จบลงไดด้ว้ยดีเนื�องจากการ

ใชค้าํพดูที�สุภาพ อ่อนโยน และถ่อมเนื�อถ่อมตวั (ตามแบบของผูอ้าํนวยการ)  

2.2)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัและประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการวจิยัในครั� งนี�  โดยสงัเกตไดจ้ากการให้ความสนใจและการร่วมแสดง

ความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการนาํเสนอกรอบแนวคิดเสร็จสิ�นลง 

2.3)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆที�ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ ไม่วา่จะเป็นเทคนิค

การระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ เทคนิค

การถอดบทเรียน เป็นตน้ โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะทาํงาน เช่น ความสามารถในการจดักิจกรรมการ

ระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

2.4)   ครูเกิดการเรียนรู้วา่เกี�ยวกบัความรู้ใหม่ในเรื�องอื�นๆนอกเหนือจากเรื�องการศึกษา เช่น 

การควบคุมงานก่อสร้าง ซึ�งจากเดิมครูแต่ละคนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องดงักล่าวเลยแมแ้ต่นอ้ย 

2.5)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการเรื�องของการให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั

วทิยาลยัฯ ซึ�งจากเดิมครูไม่เคยไดต้ระหนกัและใส่ใจกบัเรื�องนี�มากเท่าที�ควร นอกจากนั�นครูแต่ละคนยงัไดรั้บการ

พฒันาในเรื�องของการเขา้หาชุมชนและผูป้กครองโดยการใชจิ้ตวทิยา รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง

กนัและกนัดว้ย ซึ� งการพฒันาดงักล่าวเป็นผลดีอยา่งยิ�งกบัทางวิทยาลยัฯ เนื�องจากทาํให้ชุมชนและผูป้กครองใน

บริเวณโดยรอบวิทยาลยัฯได้รู้จกัวิทยาลยัฯมากขึ�นคลา้ยกบัโครงการเปิดบ้านหรือ “open house” และเป็น

ประโยชน์สาํหรับเรื�องของการแนะแนวหานกัศึกษาเขา้มาเรียนที�วิทยาลยัฯ เนื�องจากที�ผ่านมานกัเรียน นกัศึกษา

ของวทิยาลยัฯร้อยละ 90 มาจากต่างอาํเภอ ภายในอาํเภอเมืองมีนอ้ยมาก และจากการที�นกัเรียน นกัศึกษาไม่ไดอ้ยู่

ในอาํเภอเมืองก็จะทาํให้เกิดปัญหาในเรื�องการเดินทางมาเรียนเนื�องจากมีระยะทางที�ไกล และหากพิจารณาจาก

เดิมการทาํงานในดา้นนี� ส่วนใหญ่จะทาํในลกัษณะในเชิงรับมากกวา่เชิงรุก หมายถึงหากชุมชนหรือผูป้กครองไม่

เดินเขา้มาหาเรา (วทิยาลยัฯ) เราก็จะไม่เดินไปหาเขา ทาํใหง้านดา้นนี�ขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุผล 

 ระดบักลุ่ม (group/team) ประกอบดว้ย กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงันี�  

 1)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม และการประสานงานกนัไม่วา่ระหวา่งภายใน

ทีมโครงการหรือระหว่างแต่ละทีมโครงการ สังเกตได้จากการที�ผูร่้วมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ

ผลดัเปลี�ยนหมุนเวยีนกนัทาํงานร่วมกนักบัทีมโครงการอื�นๆ ตลอดระยะเวลาของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั โดย

ที�ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนักนัคือเพื�อให้การดาํเนินงานทุกโครงการมีความเชื�อมโยงกนั ขบัเคลื�อนไปพร้อมๆ 

กนัเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั  
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 2)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้ว่าในการทาํงานในลกัษณะทีมโครงการ หากตอ้งการให้การปฏิบติั

ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที�ได้วางแผนไวจ้าํเป็นอย่างยิ�งที�แกนนํากลุ่มอาจจะตอ้งสร้างแรงจูงใจเป็นการ

กระตุน้การปฏิบติัใหก้บัสมาชิกภายในทีม  

 3)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้ว่าในการทาํงานในลกัษณะทีมโครงการ การตดัสินใจในภายในทีม

บางครั� งไม่สามารถตดัสินใจไดใ้นทุกเรื�องในบางเรื�องจาํเป็นตอ้งขอคาํแนะนาํจากผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ ผูรั้บ

ใบอนุญาตผูว้จิยั เช่น เรื�องเกี�ยวกบังบประมาณในการดาํเนินการโครงการ 

 4)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน การ

พฒันาสมรรถนะของบุคคลในวิทยาลยัฯโดยใชแ้ผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan; 

IDP)  

 5)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ที�เป็นระบบ สงัเกตไดจ้ากการที�กลุ่มครู

มีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ การเขียนแผนแผนการสอน และการปฏิบติัการสอนไดดี้ขึ�นกวา่เดิม 

ระดับทั�งองค์การ (entire organization) ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เกิดการ

เรียนรู้จากการปฏิบติัดงันี�  

                      1)   วิทยาลยัฯการเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการแกปั้ญหาและพฒันางานเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการที�เป็นระบบ ซึ�งในครั� งนี� คือการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

                      2)  วิทยาลยัฯเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกับแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยการใช้

กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

                      3)   วทิยาลยัฯเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนวิธีคิดหรือวิธีการทาํงานใหม่ที�เป็นการทาํงานที�เป็น

ระบบมากขึ�น 

                      4)   วทิยาลยัฯเกิดการเรียนรู้ในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการ และการทบทวนเพื�อการวางแผน

ใหม่ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว ้ 

 3.   ความรู้ใหม่ (new knowledge)  

 เป็นความรู้ใหม่ที�เกิดจากการกระทาํ (action) เป็นความรู้ชั�วคราวชั�วขณะในบริบทหนึ�งๆ (specialize 

knowledge) ความรู้ใหม่จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ�นไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของผูว้ิจยั

และผูร่้วมวิจัย “จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที�มีความรู้เชิงทฤษฎีกับผูร่้วมวิจัยที�มีความรู้เชิง

ประสบการณ์ในพื�นที�” เพื�อแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในแต่ละขั�นตอนของการทาํงาน เมื�อประมวลภาพโดยรวมแลว้ได้

ก่อให้เกิด “นวตักรรม” ที�นาํมาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากที�เคยทาํกนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” 

ความรู้ใหม่ (new knowledge) ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการรวบรวมขอ้มูล (data) 

และสารสนเทศ (information) ที�เกิดจากการปฏิบติังาน (action) ในแต่ละส่วนงาน (parts) เมื�อนาํมาเชื�อมโยงกนั 

(connection of parts) จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (a whole) ซึ� งความรู้ใหม่ที�ไดรั้บนี�  หากเชื�อมโยงกนัหลากหลาย 

(joining of wholes) คงที�และใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป จะเป็นภูมิปัญญา (wisdom) เพื�อการเผยแพร่ไปยงัแหล่งอื�นๆ 

ได ้(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ความรู้ใหม่จากการวิจยัในครั� งนี� เกิดขึ�นใน 3 ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบั
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หลกัการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่เกี�ยวกับประสบการณ์ที�ได้จากการนํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 3) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ สรุปไดด้งันี�  

1)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม  

เป็นขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการศึกษาที�เป็นขอ้คน้พบในบริบทเฉพาะ (specific context) ตามหลกัการ

หนึ� งของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงไม่สามารถนาํไปอา้งอิงเพื�อใชใ้นวิทยาลยัฯอื�นไดโ้ดยทั�วไป 

(generalization)  แต่ผูที้�สนใจอาจนาํเอาผลการวจิยันี�ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางหรือนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบั

บริบทของหน่วยงานตนเองได ้ซึ� งขอ้คน้พบใหม่นี� เป็นความรู้ใหม่เกี�ยวกบั “ขั�นตอนการดาํเนินงาน � วงจร �� 

ขั�นตอน” ที�เกิดขึ�นจากการจดักระทาํร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ซึ�งสรุปไดด้งันี�  

วงจรที� � 

ขั�นตอนที� � การเตรียมการ (preparation)  

มีกิจกรรมและการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะมีกิจกรรมยอ่ยดงันี� คือ  

ระยะที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มี 1 กิจกรรมคือ การจดัประชุมพบปะพูดคุย

และรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั 

ระยะที� 2 การใหค้วามรู้เบื�องตน้สาํหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัที�ใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค) มี 2 

กิจกรรมคือ 1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั และ 2) การเตรียมความพร้อมเบื�องตน้

ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

ระยะที� 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเต็มที�ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วน

บุคคลที�มีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) มี 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยู่

เดิม 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวจิยัและการจดักิจกรรมสะทอ้นผล 

ขั�นตอนที� � การวางแผน (planning)  

มี 2 กิจกรรมคือ �) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที�ต้องการพฒันาหรือตอ้งการ

เปลี�ยนแปลง �) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan) 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัต ิ(acting)  

มี �  กิจกรรมคือ �) จดัทาํเครื�องมือในการวิจยั �) การประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัฯเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั และ �) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั 

ขั�นตอนที� � การสังเกตผล (observing)  

มี 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและ

เสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผล (reflecting)  

มี 1 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 

วงจรที� � 

ขั�นตอนที� � การวางแผนใหม่ (re-planning)   
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มี � กิจกรรมคือ �) การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพฒันางาน และ �) การจัดทํา

แผนปฏิบติัการใหม่ 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัตใิหม่ (re-acting)   

มี 3 กิจกรรมคือ 1) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 2) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั 

และ 3) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ 

ขั�นตอนที� �  การสังเกตผลใหม่ (re-observing)  

มี 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและ

เสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting)  

มี 2 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) การ

สะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติัแลว้เสร็จ 

ขั�นตอนที� �� การสรุปผล (conclustion)  

มี 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled)  

2)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ได้จากการนําแผนปฏิบัตกิารลงสู่การปฏิบัต ิ

1)   การพฒันาบุคลากรในวทิยาลยัฯ (ผูร่้วมวจิยั) ไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการอบรมสมัมนาเพียงอยา่ง

เดียว สามารถใชไ้ดว้ิธีการอื�นๆไดอี้กหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกปฏิบติั การสอนงาน การ

มอบหมายงานเป็นโครงการ การติดตามหวัหนา้งาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ การอภิปราย การปรึกษาหารือ การ

สบัเปลี�ยนหมุนเวยีนงาน การเปลี�ยนตาํแหน่งหนา้ที� การดูงานนอกสถานที� การปฏิบติังานโดยเป็นคณะกรรมการ

หรือคณะทาํงานต่าง เป็นตน้ 

2)   การนาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรพบวา่

สามารถทาํใหเ้ห็นภาพการพฒันาของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3)   การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบทวภิาคี ควรจดัในระดบั ปวส. เนื�องจากนกัศึกษามีวยัวฒิุ

และคุณวฒิุเพียงพอ ดงัตวัอยา่งการจดัการศึกษาที�ไดด้าํเนินงานจนสาํเร็จมาแลว้ที�วทิยาลยัเทคโนโลยอีีสานเหนือ 

4)   การพฒันาครูในเรื�องกระบวนการสอนจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งนาํครูออกไปศึกษาดูงานอยา่ง

นอ้ยปีการศึกษาละ 1 ครั� ง เนื�องจากจะทาํให้ครูไดเ้ห็นตวัอย่าง และเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน มากกว่าการอบรม

สมัมนาเพียงอยา่งเดียว 

5)   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่จะเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบวทิยาลยัฯหรือผูป้กครองนกัศึกษาทั�งที�

กาํลงัศึกษาอยู่และที�จบออกไปแลว้ ถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ�งที�จาํเป็นจะตอ้งจดักิจกรรมเชื�อมสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกนัและตอ้งมีแผนการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง อยา่งนอ้ย 1 ครั� งต่อปีการศึกษา เนื�องจากพวกเขาเหล่านี� จะ

ทาํหนา้ที�เสมือนกองประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัฯ ช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กบัวิทยาลยัฯของเรา ซึ� งถือว่า

เป็นการลงทุนดา้นการประชาสัมพนัธ์ที�คุม้ค่ามาก นอกจากนั�นพวกเขาเหล่านี� ยงัจะทาํหน้าที�เสมือนเป็นเกราะ

ป้องกนัภยัใหก้บัวทิยาลยัฯ หากพวกเขาเหล่านี�ไดเ้ขา้มาดูระบบบริหารจดัการรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของ
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วทิยาลยัฯ เวลามีคนภายนอกมาพดูนั�นพูดนี�ที�เสื�อมเสียต่อทางวิทยาลยัฯ พวกเขเหล่านี� แหละจะสามารถทาํหนา้ที�

ปกป้องและแกไ้ขขอ้มูลที�คนอื�นไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารที�ผิดพลาดมาไดใ้หเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

6)   นอกจากการเชื�อมสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัวทิยาลยัฯแลว้ (นกัเรียน 

นกัศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง และอื�นๆ) การเชื�อมสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนักบับุคคลอื�นที�ไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั

วิทยาลัยฯก็ถือว่าจําเป็นต้องกระทําเช่นกัน เนื�องจากในโลกยุคปัจจุบันเรื� องของ “การเชื�อมโยง” หรือ 

“connection” ถือเป็นเรื�องสาํคญัมาก เพราะทุกวนันี� ทุกธุรกิจจาํเป็นตอ้งอาศยัการพึ�งพาซึ� งกนัและกนั ไม่สามารถ

ทาํธุรกิจอยู่คนเดียวโดดๆได ้จะมีความเกี�ยวพนักนัแทบทุกเรื�อง หากวิทยาลยัฯไม่มีตรงนี� จะทาํให้ไม่สามารถ

พฒันากา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั�งการสร้างความเชื�อมโยงยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯไปในตวั

อีกดว้ย ซึ�งจากเดิมทั�งตวัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัใหค้วามสาํคญักบัส่วนนี�นอ้ยมาก  

7)   สาํหรับเรื�องศิลปะและจิตวทิยาในการพดูกบัคนอื�นถือไดว้า่มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�ง

สาํหรับบุคลากรทางการศึกษา สําหรับใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จะตอ้งใช้

คาํพดูที� สุภาพ อ่อนโยน ถ่อมเนื�อถ่อมตวั และใชบุ้คลิกลกัษณะที�อ่อนนอ้มถ่อมตน อยา่งมาก และจาํเป็นตอ้งพึง

ระลึกไวเ้สมอว่าเราไม่สามารถทาํให้ทุกคนพอใจในทุกๆเรื� องและทั� งหมดทุกคนแมก้ระทั�งตวัเราเอง แต่ตอ้ง

พยายามหาจุดยนืร่วมกนัที�ทุกคนยอมรับได ้ซึ�งบางทีอาจขดักบัสิ�งที�เราตอ้งการไปบา้งก็ตาม ดงันั�นทิฐิส่วนบุคคล

ของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัแต่ละคนตอ้งยอมลดลงมาบา้ง อนัไหนพอยอมไดบ้า้งก็ตอ้งพยายามอลุ่มอร่วยกนัไป สิ�งนี�

นอกจากนํามาใช้ในงานวิจัยแล้วยงักล่าวรวมไปถึงการการนําไปใช้ในการทาํงานประจาํที�สถานศึกษาและ

ชีวิตประจาํวนัของตนเองอีกดว้ย ถา้เราตึงเกินไปคนอื�นที�ทาํงานร่วมกนัก็จะอยูด่ว้ยยาก อีกสิ�งหนึ� งคือเรื�องของ

อารมณ์ คืออย่าใชอ้ารมณ์ในการพูด หากขณะนั�นกาํลงัเกิดอารมณ์ที�ไม่พอใจก็หลีกเลี�ยงการพูดจากบัคนอื�นไป

ก่อน รอใหอ้ารมณ์เยน็ลงแลว้ค่อยไปพดูใหม่ ไม่เช่นนั�นหากพดูอะไรออกไปแลว้ดว้ยถอ้ยคาํที�หยาบคาย ดูหมิ�น ดู

ถูก ไม่ให้เกียรติกัน และเป็นคาํพูดที�เสียดแทงจิตใจเพื�อนร่วมงานหรือบุคคลอื�นที�ทาํงานร่วมกัน จะทาํให้มี

ผลกระทบกบัการทาํงานที�กาํลงัดาํเนินการอยูห่รือมีผลร้ายแรงถึงขนาดทาํให้งานหยดุชะงกัลงเลยได ้หรืออาจทาํ

ใหเ้กิดการถอนตวัของผูร่้วมงานได ้ความรู้สึกเดิมๆที�ดีๆของผูร่้วมงานที�เคยมีใหก้นัก็จะหายไปโดยไม่สามารถทาํ

กลบัมาใหเ้หมือนดงัเดิมได ้

8)   หากตอ้งการใหก้ารพฒันาเกี�ยวกบัดา้นการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆของวิทยาลยัฯและงาน

ก่อสร้างอาคาร สถานที� ตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง และเป็นการพฒันาแบบยั�งยืน

และตรงประเด็นความต้องการที�แท้จริง จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ผูมี้ส่วนได้ส่วยเสียเขา้มามีส่วนร่วมและ

รับทราบขอ้มูลการพฒันาอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

จากความรู้ใหม่ที�นาํเสนอขา้งตน้นาํมาบูรณาการกบัผลการเปลี�ยนแปลง และการเรียนรู้ที�ได้

นาํเสนอมาแลว้ก่อนหนา้นี�  ทาํให้ไดข้อ้สรุปเกี�ยวกบั “หลักการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิผล 13 ประการ” ดงันี�  

1)   การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนอยา่งมีประสิทธิผล ควรใช้

ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเนื�องจากการพฒันาทั�ง 5 ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

ร่วมมือจากทุกคนที�มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษา 
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2)   หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวขอ้งกบั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ รวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ เป็นสิ�งที�ผูร่้วมพฒันาจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนเริ�มการ

พฒันา 

3)   การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ด้านคุณลกัษณะของครู จาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งใช้

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นเครื�องมือในการพฒันาเนื�องจากสามารถวดัการเปลี�ยนแปลงที�เป็น

รูปธรรมได ้

4)   “แรงจูงใจ” เป็นแรงกระตุน้การพฒันา 

5)   “การซื�อใจ” ผูร่้วมการพฒันาเพื�อการพฒันาแบบ “เตม็ใจ” 

6)   การใชจิ้ตวทิยากบัผูร่้วมการพฒันา 

7)   การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติัทุกขั�นตอนของผูร่้วมการพฒันา 

8)   การปล่อยใหผู้ร่้วมการพฒันาไดมี้อิสระในความคิดเห็น และการทดลองปฏิบติัตามแนวคิด

ของตนเอง 

9)   การสร้างความสามคัคี ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง ขวญักาํลงัใจ การทาํงานเป็นทีม ใน

กลุ่มผูร่้วมการพฒันาดว้ยกิจกรรมที�ไม่เป็นทางการ 

10)  การมีสมัมาคารวะ มืออ่อน การรับฟังความเห็น จิตวิทยาในการพูดและมนุษยส์ัมพนัธ์ ของ

ผูร่้วมการพฒันาที�มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษา 

11)   เวลาที�จาํกดัทาํใหก้ารพฒันามีขีดจาํกดั 

12)   การผสมผสานระหวา่งทฤษฎีและประสบการณ์จาํเป็นสาํหรับการพฒันา 

13)   ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ

พฒันา 

3)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

           เป็นขอ้คน้พบในบริบทเฉพาะ (specific context) ตามหลกัการหนึ�งของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม จึงไม่สามารถนาํไปอา้งอิงเพื�อใชใ้นวิทยาลยัฯอื�นไดโ้ดยทั�วไป (generalization) แต่ผูที้�สนใจอาจ

นาํเอาผลการวิจยันี� ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางหรือนาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานตนเองได ้

สรุปไดด้งันี�  

รูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ประกอบดว้ย 

1)   การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจติวทิยา (Psychological environment) 

ประกอบดว้ย 

ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู 

- สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

- สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) 

- สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวชิา (Functional Competencies) 

ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน 
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- ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ใน

การฝึกทกัษะวชิาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง 

- ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

- จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา

ระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

- จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วม

ในการพฒันาผูเ้รียน 

- อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

ดา้นที� 3 ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน)  

- ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา 

- ครูกบัผูป้กครองและชุมชน 

- ครูกบันกัเรียน 

2)   การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านกายภาพ (Physical environment) ประกอบดว้ย 

ดา้นที� 4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน  

- หอ้งเรียนทั�วไป 

- หอ้งปฏิบติัการ 

ดา้นที� 5 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน  

- ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อ

ต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ� งอาํนวยความ

สะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

จากความรู้ใหม่ที�ไดใ้น 3 ลกัษณะขา้งตน้ คือ 1) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัหลกัการของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ไดจ้ากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 3) 

ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ นาํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุปที�เรียกวา่ 

“กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” (ภาพที� 165) นอกจากนั�นผูว้ิจยัยงัไดต้่อยอดความรู้ใหม่ดงักล่าวจนได ้“รูปแบบการ

จดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” ซึ� ง

เป็นเสมือนกรอบการพฒันาของวทิยาลยัแผนเพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย (ดงัตารางที� 139-141 และภาพที� 166) 
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ตารางที� 139 สรุปแนวคิด “รูปแบบการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model”  

ลาํดบัที� สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สรุปแนวคดิ 

1 คุณลกัษณะของครู  1) สมรรถนะหลกั  - จดัการพฒันาศกัยภาพครูอยา่งต่อเนื�องดว้ยการกระบวนการอบรมและศึกษาดูงาน อยา่งน้อย 1 

ครั� ง/ปีการศึกษา  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู 

- Ability  

- Participation 2) สมรรถนะความเชี�ยวชาญ  

3) สมรรถนะในหนา้ที�เฉพาะสาขาวิชา  

2 การจัดกระบวนการเรียนการสอน 1) ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่ง

หลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึก

ทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง 

- จดัการศึกษาอยา่งหลากหลายเพื�อให้นกัเรียนนกัศึกษาเลือกในแบบที�เหมาะกบัตนเอง โดยจดั

การศึกษาเป็น 3 รูปแบบคือ ปกติ สมทบและเทียบโอนประสบการณ์ และทวภิาคี ทั�งในระดบั 

ปวช. และ ปวส. ภายใต้แนวคดิ “choose your choice” 

- จดัการศึกษาโดยเนน้หลกัสูตรฐานสมรรถนะและปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้

ความหลากหลายและรูปแบบใหม่ที�เป็นสากลมาใช ้เช่น Problem Based Learning, Project 

Based Learning, Project-and problem-base learning หรือ E-learning ฯลฯ  

- นาํระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดักระบวนการเรียนการสอน.ให้เกิดความยดืหยุน่และ

คล่องตวั 

- Diversity 

- Competency  

  & new format  

-Information 

technology 

- Experts 

- Ratio 

2) ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

3) จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษา

ร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ  

�) จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ 

หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันา

ผูเ้รียน 

- นาํอาจารยพิ์เศษ (ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น) ที�มีความรู้เกี�ยวกบัแต่ละวิชา

มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้นกัเรียน นกัศึกษาเพื�อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจมากยิ�งขึ�นอยา่ง

นอ้ย 1คน/วิชา/เทอม 

�) อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิดา้น

วิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
- จดัการอตัรากาํลงัและควบคุมให้อตัราส่วนจาํนวนสาขาวิชา/สาขางานที�ผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุ

ทางวิชาชีพต่อผูเ้รียน อยูใ่นเกณฑที์� สอศ. กาํหนด (ผูส้อน � คน/ผูเ้รียน �� คน/สาขาวิชา) 
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ตารางที� 140 สรุปแนวคิด “รูปแบบการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” (ต่อ) 

ลาํดบัที� สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สรุปแนวคดิ 

3 ความสัมพันธ์ (ครูและบุคลากร

การศึกษา, ผู้ปกครอง และชุมชน) 

1) ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา - ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษาโดยจดัให้มีกิจกรรมอยา่งน้อย � 

กิจกรรม/เทอม 

- Activity 

relationships 

- Network 2) ครูกบัผูป้กครองและชุมชน - ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาลยักบัผูป้กครองโดยจดักิจกรรมที�ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม

อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม/เทอม  

- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทางวิทยาลยักบัชุมชนโดยจดักิจกรรมที�ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่ง

นอ้ย 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา  

- สร้างเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน 

3) ครูกบันกัเรียน - ส่งเสริม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของนกัเรียน นกัศึกษา โดยส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งครูกบันกัเรียนอื�นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมงานโครงการของวิทยาลยัที�ปฏิบติัตามปกติ เช่น การจดั

เวทีแสดงความสามารถช่วงพกัเที�ยง การจดักิจกรรมคอนเสิร์ตที�นกัเรียน นกัศึกษา โหวตเลือกศิลปินเอง สร้าง

ความแขง็แกร่งของสภานกัเรียน นกัศึกษา เพื�อให้เป็นส่วนหนึ�งในการสะทอ้นความตอ้งการที�แทจ้ริงของ

นกัเรียน นกัศึกษา 

- สร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่า 

4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

ภายในชั�นเรียน 

ชั�นเรียน - จดัห้องเรียนรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ที�มีความ

หลากหลายมากขึ�น  เช่น  เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and problem-base 

learning หรือ E-learning   

- จดัพื�นที�ภายในห้องเรียนให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคล่องตวัสูง (smart, agile 

school) เช่น สามารถปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยไดอ้ยา่งสะดวก จดัมุม

ประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงานของนกัเรียน จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆ รูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้

ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน จดัมุมสาํหรับอ่านหนงัสือหรือพื�นที�คน้ควา้ให้น่าดึงดูดและมีความ

หลากหลาย ฯลฯ 

- Smart 

- Agile  

-Adequate 

 

ห้องปฏิบติัการ - จดัระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาให้เหมาะสมและเพียงพอ 
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ตารางที� 141 สรุปแนวคิด “รูปแบบการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” (ต่อ) 

ลาํดบัที� 
สภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ 

องค์ประกอบ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

การการจัดการ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สรุปแนวคดิ 

5 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ

ภายนอกชั�นเรียน) 

1) ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสม

กบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และ

เกิดประโยชน์สูงสุด  

- จดับรรยากาศภายนอกชั�นเรียนให้เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบ 

อินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ความเร็วสูง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ลานพลาซ่าสาํหรับส่งเสริมการ

แสดงออกของนกัเรียน นกัศึกษา 

-Learning 

-Safety 

2) ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของ

สภาพแวดลอ้ม สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา  

- จดัการระบบความปรอดภยัให้เหมาะสมและเพียงพอ ควบคุมและตรวจเช็คอยา่งต่อเนื�อง โดย

คาํนึงถึงความปรอดภยัของนกัเรียน นกัศึกษาเป็นหลกั และควบคุมให้อุบติัเหตุในวิทยาลยัฯให้

เป็นศูนย ์
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กระบวนการแก้ปัญหา 2 วงจร 10 ขั�นตอน ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลกัการ

1) ทฤษฎีสงัคมสาสตร์เชิงวิพากษแ์ละทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม 2) 10 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 3) 10 จรรยาบรรณของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 4) 10 บทบาทของนกัวิจยั

ขั�นตอนที� 1 

การเตรียมการ 

1) การจดัประชุมพบปะพดูคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั

2) การเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั

3) การเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั

4) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม

5) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวจิยัและการจดักิจกรรม
สะทอ้นผล

ขั�นตอนที� 2 

การวางแผน 

1) การวิเคราะห์สภาพ LE ที�
ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการ
เปลี�ยนแปลง

2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ
(action plan)

ขั�นตอนที� 3 

การปฏิบัต ิ

1) จดัทาํเครื�องมือในการวิจยั 

2) การประเมินสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ของวิทยาลยัฯ
เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ก่อนนาํ
แผนลงสู่การปฏิบติั

3) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั

ขั�นตอนที� 4

การสังเกตผล 

1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบ
และวิธีการสงัเกตผล 

2) ขั�นตอนการสงัเกตและเสนอ
รายงานผล 3) ขั�นตอนการ
ประเมินและสรุปผล

ขั�นตอนที� 5 

การสะทอ้นผล 

1) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานโครงการหลงัการ
ปฏิบติัแลว้เสร็จ

ขั�นตอนที� 6 

การวางแผนใหม่ 

1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน 

2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ใหม่

ขั�นตอนที� 7 

การปฏิบัตใิหม่ 

1) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อน
การปฏิบติัใหม่ 

2) การกาํหนดแนวปฏิบติั
ร่วมกนั 

3) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั
ใหม่

ขั�นตอนที� 8  

การสังเกตผลใหม่ 

1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบ
และวิธีการสงัเกตผล

2) ขั�นตอนการสงัเกตและเสนอ
รายงานผล 

3) ขั�นตอนการประเมินและ
สรุปผล

ขั�นตอนที� 9 

การสะท้อนผลใหม่ 

1) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานโครงการหลงัการ
ปฏิบติัแลว้เสร็จ 

2) การสะทอ้นผลการพฒันา
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ
วิทยาลยัฯเทคโนโลยพีงษ์
ภิญโญหลงันาํแผนลงสู่การ
ปฏิบติัแลว้เสร็จ

ขั�นตอนที� 10 

การสรุปผล 

1) กิจกรรมการถอดบทเรียน 

ภาพที� 165 “กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” 

“หลักการ พัฒนาสภ าพแวดล้ อมการเ รียน รู้ใน สถานศึก ษาอย่าง มี

ประสิทธิผล” 13 ประการ  

ประกอบดว้ย 1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนอยา่งมีประสิทธิผล ควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมเนื�องจาก การพฒันาทั�ง 5 ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือ

จากทุกคนที�มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษา 2) หลกัการ แนวคิด และ

ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวข้องกบั การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การ

พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ รวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ เป็นสิ�งที�ผู ้

ร่วมพฒันาจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนเริ�มการพฒันา 3) การพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะของครู จาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งใชแ้ผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) เป็นเครื� องมือในการพฒันาเนื�องจากสามารถวัดการ

เปลี�ยนแปลงที�เป็นรูปธรรมได ้4) “แรงจูงใจ” เป็นแรงกระตุน้การพฒันา 5) 

“การซื�อใจ” ผูร่้วมการพฒันาเพื�อการพฒันาแบบ “เต็มใจ” 6) การใชจิ้ตวิทยา

กบัผูร่้วมการพฒันา7) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนั

ปฏิบติัทุกขั�นตอนของผูร่้วมการพฒันา 8) การปล่อยใหผู้ร่้วมการพฒันาไดมี้

อิสระในความคิดเห็น และการทดลองปฏิบติัตามแนวคิดของตนเอง 9) การ

สร้างความสามคัคี ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง ขวญักาํลงัใจ การทาํงาน

เป็นทีม ในกลุ่มผูร่้วมการพฒันาด้วยกิจกรรมที�ไม่เป็นทางการ 10) การมี

สัมมาคารวะ มืออ่อน การรับฟังความเห็น จิตวิทยาในการพูดและมนุษย์

สมัพนัธ ์ของผูร่้วมการพฒันาที�มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษา 11) 

เวลาที�จาํกดัทาํใหก้ารพฒันามีขีดจาํกดั 12) การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ

ประสบการณ์จาํเป็นสาํหรับการพฒันา 13) ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียของสถานศึกษาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา 

 

เป้าหมาย 

1. การเปลี�ยนแปลง 

ตามจุดมุ่งหมาย 

ที�คาดหวงัร่วม 

�. การเรียนรู้จากการ 

กระทาํ ในระดบัตวั 

บุคคล ระดบักลุ่ม 

และระดบัองคก์าร 

�. ความรู้ใหม่จากการ 

ใชแ้นวคิดหลกั 

4. สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดีขึ�นทั�ง 5 ดา้น 

5. วิทยาลยัฯมีจาํนวน

นกัเรียนเพิ�มมากขึ�น 

 ภาพที� 72 “กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
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ภาพที� 166 “รูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” 
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บทที� � 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

จากการดาํเนินการวจิยัเรื�อง การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ; การ

วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในครั� งนี�  โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั�นตอน

ที�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการนั�นเสร็จสิ�นทุกขั�นตอนแลว้ จึงไดท้าํการสรุปเรียงผลตามลาํดบัเพื�อการนาํเสนอดงันี�  

1. พื�นที�และเป้าหมายในการวจิยั 

2. คาํถามการวจิยั 

3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

5. ขั�นตอนการวจิยั 

6. สรุปผลการวจิยั 

7. อภิปรายผลการวจิยั 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 

1. พื�นที�และเป้าหมายในการวจัิย 
                การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเรื�อง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญ จงัหวดัขอนแก่น” เป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (school-wide) ที�ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม

คุณลกัษณะ � ประการคือ 1) เป็นวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที�ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินภายนอกรอบที� 2 

(พ.ศ.2549-2553) ที�ผา่นมา 2) เป็นวทิยาลยัที�มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดว้ยการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยผูรั้บใบอนุญาตและคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนที�ผูว้ิจัยทาํงานอยู่ จึงมีความสะดวกและความเป็นไปไดต้่อการที�จะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที�ดาํเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอด

ระยะเวลาที�จะทาํการวิจยั ซึ� งผลจาการเลือกไดส้ถานที�ที�จะดาํเนินการวิจยั คือ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 

จงัหวดัขอนแก่น 

 ทั�งนี� เนื�องจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนี� เป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ภายใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ อีกทั�งเป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดผูร่้วมวิจยั (research 

participant) เป็นบุคลากรเฉพาะภายในวทิยาลยั คือ คณะครู จาํนวนรวมทั�งสิ�น 18 คน ประกอบดว้ย 1) นางนงนิตย ์

ทวลิา 2) นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์3) นางสาวปราณี ภูเงินช่อ 4) นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั 5) นางสาวไอรินทร์ อุปลี 6) 

นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง 7) นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั 8) นายอาํพล เดชชยั 9) นางสุทิน สมสมยั 10) นายค

มกริช แสนวงษ ์ 11) นางสาวทศพร สิงห์ปรุ 12) นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม 13) นายวีระยทุธ โคระดา 14) นางสาว

อจัฉรา ยศมงคล 15) นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา 16) นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา 17) นายวชัรพงศ์ มูลมิรัตน์ 
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18. นายทองเหลือง พนัธ์โน แต่ระหวา่งการดาํเนินการวิจยัมีผูร่้วมวิจยัไดล้าออกจาํนวน 4 คนเนื�องจากปัญหา

ส่วนตวั ซึ�งประกอบดว้ย 1) นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา 2) นายวชัรพงศ์ มูลมิรัตน์ 3) นายวีระยทุธ โคระดา 4) 

นายทองเหลือง พนัธ์โน ดงันั�นจึงเหลือผูร่้วมวิจยัจาํนวน 14 คน โดยผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยัมีสถานะเท่าเทียมกนัใน

การร่วมกนัคิด ปฏิบติั สงัเกตผล และสะทอ้นผลของการวจิยัทั�ง 2 วงจร 10 ขั�นตอน 

 

2. คําถามการวจัิย 
ผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนดเป็นอยา่งไร การ

ดาํเนินงานนั�นก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง  

 

3. วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที�กาํหนด 

2. เพื�อศึกษาผลการเปลี�ยนแปลงตามสภาพที�คาดหวงั การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในตวับุคคล กลุ่มบุคคล 

และวทิยาลยั และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเครื�องมือเพื�อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills (����) ซึ� ง

จาํแนกเป็นสามกลุ่ม ดงันี�  1) แบบสังเกต (Observation form) มี � ฉบบั คือ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 4 แบบ

รายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม 

(focus group interview) มี 1 ฉบบั เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 2 แบบสัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก 

(Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) แผนที� (Maps) เครื�องบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes 

and videotapes) หลกัฐานสิ�งของ (Artifacts) บนัทึกภาคสนาม (Field notes) เครื�องการวิจยัฉบบัที� 1 แบบบนัทึก

การประชุม เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 3 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ แบบรายงานความกา้วหนา้ของ

โครงการ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 5 แบบประเมินโครงการ เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 6 แผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan ;IDP) 

 

5. ขั�นตอนการวจัิย 
                การวจิยัครั� งนี�  มี � วงจร �� ขั�นตอน ในปีงบประมาณ 2555 ระหวา่งภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา ���5 และ

ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา ���6 ไดด้าํเนินการในแต่ละขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นตอนที� � การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะประกอบดว้ยกิจกรรม

ต่างๆดงัรายละเอียดดงันี�   

ระยะที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) เสริมสร้างความเป็นกนัเอง 

ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดขึ�น 2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ 3) ลดความขดัแยง้ที�จะ
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เกิดขึ�นในอนาคต ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การจัดประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกัน โดย

ดาํเนินการในวนัที� � กนัยายน �555 และ 25 ตุลาคม 25�� 

ระยะที�  2 การให้ความรู้เบื�องต้นสําหรับการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัยที�ใช้และแนวคิดเชิงเทคนิค) 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ �) การเปิดตัวโครงการวิจัยและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

1.1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื�อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 1.2) เสริมพลงัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยดาํเนินการในวนัที� �� พฤศจิกายน 25�� และ 2) การ

เตรียมความพร้อมเบื�องต้นให้กับผู้ ร่วมวิจัย มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ที�สําคญัสามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคที�ไดม้า

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน โดยดาํเนินการในวนัที� 19, 26 พฤศจิกายน 25�� 

ระยะที� 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ที�ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลที�มี

อยูเ่ดิม (Tacit knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที�มี

อยู่ เดิม มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1.1) เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาอยา่งเต็มที�ก่อน 1.2) เพื�อให้ทราบถึง

พื�นฐานของแต่ละคนที�มีอยู ่อีกทั�งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆที�ซ่อนอยูใ่นตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทาง

ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั�นความคิดภายในของเขาได ้และที�สาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัชี�วดัพฒันาการของแต่

ละคนได ้โดยดาํเนินการในวนัที� �, ��, ��, �� ธนัวาคม 25�� และ 2) จัดทาํปฏิทินการดาํเนินงาน มีวตัถุประสงค์

เพื�อ 2.1) เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัทั�ง �� ขั�นตอน �.2) เพื�อถอดบทเรียนที�ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม

ร่วมกนัโดยดาํเนินการในวนัที� 26 ธนัวาคม 25�� 

ขั�นตอนที� � การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ �) การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที�ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี�ยนแปลง มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัวิเคราะห์ “สภาพ

ของสภาพสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมา” “สภาพปัญหาที�สําคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

ปัจจุบนั” “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา”  “ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” 

โดยดาํเนินการในวนัที� � มกราคม 2556 และ 2) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกนัจดัทาํ

แผนปฏิบติัการเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันา โดยดาํเนินการในวนัที� 24-27 มกราคม 2556 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัติการ (Acting) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดทําเครื� องมือในการวิจัย มี

วตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันจัดทาํเครื� องมือในการวิจัยเพื�อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากากรปฏิบัติงาน โดย

ดาํเนินการในวนัที� �-� กุมภาพนัธ์ 25�� 2) การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ ก่อนนาํแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวตัถุประสงค์เพื�อการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ยเครื�องมือที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้

ร่วมกนัจดัทาํขึ�น เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการดาํเนินงานในระยะต่อๆ ไป โดยดาํเนินการในวนัที� 

9 กุมภาพนัธ์ 25��  3) การนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันลงมือปฏิบัติตาม

แผนปฏิบติัการที�ไดจ้ากการจดักระทาํร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัที� � กมุภาพนัธ์ -�� มีนาคม 25�� 

ขั�นตอนที� � การสังเกตผล  (Observing) ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและ

วิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดาํเนินงานที�
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คาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

และร่วมกบัสรุปสิ�งที�กระทาํสาํเร็จ ไม่สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้

ใหม่ที�เกิดขึ�น โดยดาํเนินการในวนัที� 1 เมษายน 2556 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงค์

เพื�อใหมี้การสงัเกตผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วน

รายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยดาํเนินการในวนัที� 5 เมษายน 

2556 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัสรุปผลการสงัเกตผลและขอมติเห็นชอบ และ

ความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการในวนัที� 8 เมษายน 2556 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 1 ขั�นตอนยอ่ยดงันี� คือ 1) การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื�อสะท้อนผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาทั� งหมด 

เพื�อใหท้ราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ที�เกิดขึ�น โดยดาํเนินการในวนัที� 

18 เมษายน2556 

ขั�นตอนที� � การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบดว้ย � กิจกรรมคือ �) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบันของการพัฒนางาน มีวตัถุประสงคเ์พื�อทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานในทุกขั�นตอนที�ผ่านมา พร้อมทั�งได้

นาํเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามผลการประเมินทั�งก่อนและหลงัการนาํ

แผนลงสู่การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพื�อชี� ให้เห็นข้อมูลเกี�ยวกับ สภาพการเปลี�ยนแปลงของการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญตามตวัชี�วดัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมพฒันาขึ�น ซึ� ง

กาํหนดไว ้� ด้าน โดยใช้เครื� องมือการวิจัยฉบับที� 3 (แบบประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ) ให้แก่ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบ รวมทั�งนาํเสนอให้เห็นถึงสิ�งที�บรรลุความคาดหวงัและสิ�งที�

ยงัไม่บรรลุความคาดหวงั ก่อนที�จะร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื�อนาํไปกาํหนด 

“สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา”  “การระบุทางเลือกที�หลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก” และ �) 

การจัดทาํแผนปฏิบัติการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํทางเลือกที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัประเมินนาํมาจดัทาํ

แผนปฏิบติัการใหม่ โดยทั�ง 2 กิจกรรมดาํเนินการในวนัที� 22 เมษายน ���5 

ขั�นตอนที� � การปฏิบัตใิหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย � กิจกรรมคือ �) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการ

ปฏิบติัใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระหายและฮึกเหิม

ในการลงมือปฏิบติั โดยดาํเนินการในวนัที� ��, �� เมษายน 25�6 �) การกาํหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีวตัถุประสงค์

เพื�อ 2.1) ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื�อให้แผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 2.2) ร่วมกนัพิจารณาทบทวน

แกไ้ขเครื�องมือการวิจยัเพื�อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ โดยดาํเนินการในวนัที� 29, 30 

เมษายน 56 �) การนาํแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ที�ได้

จากการจดัทาํร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัที� � พฤษภาคม -�6 สิงหาคม 25�6 

ขั�นตอนที� � การสังเกตผลใหม่ (Re-observing)  ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนด

รูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการ

ดาํเนินงานที�คาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไขดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม และร่วมกบัสรุปสิ�งที�กระทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข และการเปลี�ยนแปลง 

การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�น2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้มีการสังเกต
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ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของ

โครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงค์

เพื�อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการใน

วนัที� 3 สิงหาคม 2556 

ขั�นตอนที� � การสะท้อนผลใหม่  (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 2 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) การสะท้อนผล

การปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื�อนําเสนอรายงานที�แต่ละทีมได้สรุปและ

สังเคราะห์ความรู้มาแลว้ให้ที�ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองว่าสาํเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงสิ�งที�ทาํสาํเร็จ ทาํไม่

สาํเร็จ สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ใหม่ รวมถึงความรู้ใหม่ โดยดาํเนินการในวนัที� 12 

สิงหาคม 2556 2) การสะท้อนผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญหลังนาํ

แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํเสนอผลการการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรที� 2 โดยใชเ้ครื�องมือ

การวิจัยฉบับที�  3 (แบบประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ) และนํามา

เปรียบเทียบกบัผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ก่อนนาํแผนปฏิบติั

การลงสู่การปฏิบติั ซึ�งไดด้าํเนินการไปตั�งแต่ขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั ให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและลงมติให้ความ

เห็นชอบ โดยดาํเนินการในวนัที� 14 สิงหาคม 2556 

ขั�นตอนที� �� การสรุปผล (conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน (lesson distilled) 

มีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมกันทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานที�ผ่านมาในแง่มุมต่างๆโดยการศึกษา

ทบทวนผลการดาํเนินงานในขั�นตอนที� � ถึง  9  รวมทั�งเพื�อหาขอ้สรุปในประเดน็เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงจากการ

ปฏิบติัจริง  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง โดยดาํเนินการในวนัที� 17 สิงหาคม  

���6   

 

6. สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวจิยั นาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เรียงตามลาํดบัดงันี�  

6.1   สรุปผลเกี�ยวกับ สภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัญหาที�สําคัญเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน

ปัจจุบัน สภาพที�คาดหวงั ทางเลอืกเพื�อแก้ปัญหา และการประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที�

คาดหวงัของการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ จงัหวดัขอนแก่น 

  6.1.1   “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัที�เคยเป็นมา” สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 

3 ช่วงคือ ช่วงเริ�มตน้ (พ.ศ. ��26-��37) ช่วงเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ. ��37-��45) ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ��45-��50) ซึ� ง

ประเมินตามองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ซึ� งประกอบด้วย ด้านจิตวิทยา (psychological 

environment) ประกอบดว้ย �) คุณลกัษณะของครู �) การจดักระบวนการเรียนการสอน �) ความสัมพนัธ์ (ครู, 

ผูป้กครอง &ชุมชน) และดา้นกายภาพ (physical environment) ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มในชั�นเรียน �) 

สภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

   ช่วงเริ�มต้น (พ.ศ. ��26-��37) เป็นช่วงเริ�มเปิดดาํเนินการใหม่ โดยก่อตั�งเมื�อปี 2526 เดิมใช้

ชื�อวา่ “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” โรงเรียนในขณะนั�นจดัตั�งบนเนื�อที�โดยประมาณ 72 ไร่ เลขที� 279 ก.ม. 4 ถ.
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มิตรภาพ-ท่าพระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ปัจจุบนัคือพื�นที�บริเวณตรงขา้มห้างTesco Lotus) ขณะนั�นว่า 

“โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�งดา้นจิตวิทยาและดา้นกายภาพพบวา่อยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” 

พบวา่เป็นผลมาจากปัญหาการดาํเนินกิจการในลกัษณะหุน้ส่วน และพื�นที�ที�ดาํเนินการเป็นการเช่าพื�นที� 

ช่วงเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ. ��37-��45) เป็นช่วงหลงัจากที�มีการเปลี�ยนชื�อโรงเรียนจาก “โรงเรียน

บณัฑิตแก่นนคร” เป็น “โรงเรียนพงษภิ์ญโญเทคโนโลยี” และเปลี�ยนสถานที�ตั�งจากที�เดิมมาสร้างใหม่ ณ ที�ตั�ง

ปัจจุบนั (เลขที� 167 ถ. มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น) บนพื�นที� 6 ไร่ ซึ� งเป็นพื�นที�กรรมสิทธิ� ของ

ผูอ้าํนวยการและผูรั้บใบอนุญาต (นายเสรี พงษภิ์ญโญ) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” ทั�ง

เรื�องอาคารสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นผลมาจากการสามารถก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐานและระบบสา

ธารณูประโภคแบบถาวรได ้แต่สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นจิตวทิยาพบวา่ยงัอยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” เช่นเดิม 

ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ����-����) เป็นช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนที�ท่านผูอ้าํนวยการและผูรั้บใบอนุญาต

จะเขา้มาบริหารดว้ยตนเอง สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพที�เคยอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” มีสภาพลดตํ�าลง เนื�องจาก

ไม่มีการปรับปรุงในเรื�องอาคาร สถานที� และไม่มีการปรับปรุง ซ่อมบาํรุง อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

เครื�องพิมพดี์ด เครื�องคาํนวณ เครื�องคอมพิวเตอร์ จึงอยูใ่นสภาพชาํรุดและลา้สมยั ส่วนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ดา้นจิตวทิยาพบวา่ยงัอยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” และแยล่งจากเดิมทาํให้จาํนวนนกัเรียนจึงลดลงมาเรื�อยๆ จนกระทั�งเหลือ

ไม่ถึง 100 คน  

 6.1.2   “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั” (พ.ศ. ��50-��54) เป็น

ช่วงที�ผูอ้าํนวยการและผูรั้บใบอนุญาตไดเ้ขา้มาบริหารดว้ยตนเอง สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนัทั�งดา้น

กายภาพและจิตวทิยาในภาพรวมถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์“พอใช”้ ยงัคงพบปัญหาในแต่ละดา้นทั�ง 5 ดา้นอยู ่โดยสภาพ

ปัญหาที�สาํคญัไดจ้ากการร่วมกนัระบุปัญหาตามตวัชี�วดัที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัสังเคราะห์ขึ�นในทั�ง 5 ดา้น 

สรุปไดด้งันี�  �) คุณลกัษณะของครู จาํนวน 89 ขอ้พบปัญหา 26 ขอ้ �) การจดักระบวนการเรียนการสอน จาํนวน 

34 ขอ้พบปัญหา 13 ขอ้ �) ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) จาํนวน 28 ขอ้พบ

ปัญหา 2 ขอ้ 4) สภาพแวดลอ้มภายในชั�นเรียน จาํนวน 15 ขอ้พบปัญหา 2 ขอ้ 5) สภาพแวดลอ้มภายนอกชั�นเรียน 

จาํนวน 9 ขอ้พบปัญหา 2 ขอ้ จึงสรุปไดว้า่วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญมีปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�ง 5 

ดา้น 

 6.1.3   “สภาพที�คาดหวงั” คือ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญทั�ง � ดา้น 

คือ �) ดา้นคุณลกัษณะของครู �) ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน �) ดา้นความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากร

การศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) �) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน �) ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพภายนอกชั�นเรียน ไดรั้บการพฒันาไปในทางที�ดีขึ�นหรือไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจนไม่มีปัญหา แลว้ส่งผล

ใหว้ทิยาลยัฯมีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ในแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ ��� คน และในอนาคตให้มีจาํนวนอยูเ่กณฑที์�ขอ

อนุญาตไวคื้อจาํนวน �,��� คน 

 6.1.4   “การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพที�คาดหวงั” จากสภาพปัญหาที�

สาํคญัที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัระบุปัญหาตามตวัชี�วดัที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกนัสังเคราะห์ขึ�นในทั�ง 5 

ดา้น พบวา่จากตวัชี�วดัของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จาํนวนทั�งหมด 185 ขอ้ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญพบ

ปัญหาจาํนวน 45 ขอ้กระจายตามสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในทั�ง 5 ดา้น จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัได้
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ร่วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อการแกปั้ญหาและไดป้ระเมินประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาแลว้

ไดจ้ดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการการพฒันาสภาพแวดลอ้การเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญขึ�นมา � ชุด ซึ� ง

ประกอบดว้ยโครงการจาํนวน � โครงการ เพื�อนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือบรรลุสภาพที�คาดหวงั ดงันี� คือ 

โครงการที� � Teacher development toward change โครงการที� 2 Teaching development toward change โครงการ

ที� 3 Stakeholder relationship development toward change และ โครงการที� � Physical environment development 

toward change โดยที� โครงการที� 1 มุ่งแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะของครู โครงการที� 2 มุ่ง

แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน โครงการที�  3 มุ่งแก้ปัญหา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ส่วนโครงการ

ที� 4 มุ่งแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มในชั�นเรียนและดา้นสภาพแวดลอ้มนอกชั�นเรียน 

6.2   การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัตจิริง 

         6.2.1   การเปลี�ยนแปลง  

    1)   การเปลี�ยนแปลงที�คาดหวงั 

                          ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงเป็น 2 ระดบั คือ 

1) ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวมทั�งวิทยาลยัฯ และ 2) ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงใน

ระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ 

                           1.1   ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวมทั�งวทิยาลยัฯ  

                                   การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญบรรลุ

ความคาดหวงัทั�ง 5 ดา้น คือ ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน ดา้นที� 3 

ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ดา้นที� 4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�น

เรียน และด้านที� 5 สภาพแวดลอ้มด้านกายภาพภายนอกชั�นเรียน ซึ� งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี�  ด้านที� 1 

คุณลกัษณะของครู จากปัญหาที�พบจาํนวน 10 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั�งหมด โดยไดรั้บการแกไ้ขผ่านการนาํ

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 1 Teacher development toward change ดา้นที� 2 การจดักระบวนการ

เรียนการสอน จากปัญหาที�พบจาํนวน 13 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั� งหมดโดยไดรั้บการแก้ไขผ่านการนํา

แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 2 Teaching development toward change ดา้นที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครู

และบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) จากปัญหาที�พบจาํนวน 2 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั�งหมด โดย

ไดรั้บการพฒันาผา่นการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 1 Teaching development toward change  

ดา้นที� 4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน จากปัญหาที�พบจาํนวน 2 ขอ้ ยงัไม่บรรลุความคาดหวงั

ทั�งหมด โดยไดรั้บการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 4 Physical environment 

development toward change ดา้นที� 5 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน จากปัญหาที�พบจาํนวน 2 ขอ้ 

บรรลุความคาดหวงัทั�งหมด 1 โดยไดรั้บการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการที� 4 

Physical environment development toward change 

 1.2   ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบักจิกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

สําหรับความคาดหวังการเปลี�ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือโครงการใน

แผนปฏิบติัการคือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ โดย
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หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้าํแผนสู่การปฏิบติัแลว้พบวา่ ผลการดาํเนินโครงการทั�ง 4 โครงการ พบวา่สาํเร็จ

และบรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพที�คาดหวงัทั�งหมด คือ โครงการที� � Teacher development toward change 

โครงการที� 2 Teaching development toward change และโครงการที� 3 Stakeholder relationship development 

toward change และโครงการที� 4 Physical environment development toward change หากพิจารณาเป็นราย

กิจกรรมพบวา่ จากกิจกรรมทั�งหมดจาํนวน 13 กิจกรรม สาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ั�งหมด ดงันี�  1) จดัหา

โปรแกรมสาํเร็จรูประบบบริหารมาใชจ้ริงรวมถึงจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรม 2) การจดัอบรมให้

ความรู้หรือศึกษาดูงานในหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  2.1) การพฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 2.2) การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวิชา) 2.3) การวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ 3) กิจกรรมสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการ

สอนและวสัดุช่วยสอน � ชิ�นงาน/คน 4) การจดัอบรมใหค้วามรู้หรือศึกษาดูงานในหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี�  4.1) การ

พฒันา นวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน 4.2) การ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) 4.3) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 5) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัครู

และบุคลากรเพื�อวิเคราะห์อัตราส่วนของผู ้สอนประจําที� มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู ้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบญัชี) 6) การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญและปราชญช์าวบา้นให้ความรู้แก่คณะครูและนกัเรียน 

นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คน/ ภาคเรียน 7) พฒันาระบบแจง้ผลการเรียนนกัเรียน นกัศึกษา ผ่านทางเวบ็ไซต ์8) จดั

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูป้กครอง 9) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน โดยผ่านทางผูน้าํชุมชน 10) จดัหา

พื�นที�แสดงผลงานและนวตักรรมและสิ�งประดิษฐข์องนกัเรียน และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์11) ก่อสร้างก่อสร้าง

สนามฟุตบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัย์เพื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ 13) จดัอบรมให้ความรู้ และจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที�

จาํเป็นเร่งด่วน  

2)   การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั 

                                         การเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงัพบวา่ เกิดขึ�นใน 3 ระดบัคือ ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม 

และระดบัทั�งองคก์าร ดงันี�  

         ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้ิจัย ครู ผูอ้าํนวยการ มีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงั

เกิดขึ�นดงันี�  

1)   ผูว้จิยั 

พบว่าผูว้ิจยัมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัหลกัการบริหารการศึกษามากขึ�นจากเดิม 

สังเกตจากไดจ้ากคาํพูดเริ�มเป็นภาษาทางการศึกษามากขึ�น ซึ� งจากเดิมคาํพูดคาํจาจะมีลกัษณะการบริหารจดัการ

องคก์ารทั�วไปหรือในรูปแบบบริษทัไม่ใช่ลกัษณะการบริหารจดัการสถานศึกษา มีการรับฟังความคิดเห็นของครู

มากขึ�นจากเดิม สังเกตจากในการประชุมของวิทยาลยัฯแต่ละครั� งผูว้ิจยัจะพูดนอ้ยและเปิดโอกาสให้ครูพูดและ

แสดงความคิดเห็นมากกวา่หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งคือผูว้ิจยัลดบทบาทตนเองลงมากทาํหนา้ที�เพียงเป็นผูด้าํเนินการ

ประชุมเท่านั�น มีการเปิดโอกาส มีการปล่อยอิสระให้ครูไดป้ฏิบติัตามแนวคิดของตนเองตามหลกัการ “Learning 

by doing” และ “Trial and Error” มากขึ�นจากเดิม มีการนาํเอาหลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการ
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บริหารวิทยาลยัฯ เช่น มีการจดัประชุมบ่อยครั� งขึ�นเพื�อขอรับฟังความคิดเห็นและการโหวตลงคะแนนในการ

ตดัสินใจในภารกิจต่างๆของวทิยาลยัฯ อาทิเช่น ในการรับครูเขา้มาทาํงานใหม่ผูว้ิจยัไดใ้ห้รองผูอ้าํนวยการทุกคน

เขา้มามีส่วนร่วมการสัมภาษณ์และร่วมกระบวนการตดัสินใจคดัเลือก (ดงัภาพที� 11) การให้รองผูอ้าํนวยการมี

ส่วนร่วมในการกลั�นกรองการออกใบรับรองผลการเรียนสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา ที�สาํเร็จการศึกษา นอกจากนั�น

ยงัพบวา่ผูว้จิยัใหค้วามสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัครู (ผูร่้วมวจิยั) มากขึ�นจากเดิม สังเกตจากมีการพูดคุยแบบไม่

เป็นทางการมากขึ�น มีการหยอกลอ้บา้งในบางครั� ง มีการเลี� ยงสังสรรค์เพื�อพบปะพูดคุยและสร้างความสามคัคี

บ่อยครั� งขึ�น และผูว้จิยัไดเ้ขา้ร่วมงานพิธีการสาํคญัต่างๆของครูแต่ละคน (งานแต่ง งานบวช คลอดลูก) ซึ� งจากเดิม

พบวา่ผูว้ิจยัไม่ค่อยให้ความสาํคญัในส่วนนี� เท่าที�ควร อีกทั�งผูว้ิจยัยงัมีบุคลิกภาพที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมคือ มี

ความสุขมุรอบคอบ ใจเยน็ พดูนอ้ยลง มืออ่อน มีการพูดจาแบบมีจงัหวะจะโคนไม่เร่งรีบพูดจนเกินไป มีการเก็บ

อารมณ์ไดดี้ การแสดงอารมณ์ทางสีหนา้นอ้ยลง  

2)   ครู 

         พบวา่ครูแต่ละคนมีสมรรถนะทั�ง 3 ดา้น (สมรรถนะหลกั สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 

สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขา) เพิ�มมากขึ�นจากก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมาก โดยพบว่าผล

คะแนนจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลมีผลการประเมินหลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัสูงกวา่ผล

การประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั และยงัพบวา่คะแนนมีค่าสูงกวา่เป้าหมายที�ไดว้างไวจ้น

เกือบใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็มในแต่ละดา้น มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องต่างๆเกี�ยวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ในวิทยาลยัฯมากขึ�น เนื�องจากไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานจากสถานที�จริง 

การรับฟังการบรรยายจากการอบรมสัมมนา การเรียนรู้จากการกระทาํ (action learning) หรือการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั�นๆในทุกขั�นตอนจากการวิจยั นอกจากนั�นพบวา่

ครูมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯมากขึ� น เช่น การพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในเรื�องของงานอาคารสถานที� นอกจากการมีส่วนร่วมของครูแลว้ยงัไดมี้การจดักิจกรรม

ระดมความคิดเห็นและการทาํประชาพิจารณ์โดยการให้นกัเรียน นกัศึกษา ไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมอีกดว้ย ซึ� ง

จากเดิมจะเป็นการตดัสินใจเฉพาะผูอ้าํนวยการและผูจ้ดัการเท่านั�น การกระทาํดงักล่าวทาํให้การพฒันาตรงตาม

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง ผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านไดท้ราบถึงงบประมาณในการพฒันาเรื�อง

อาคาร สถานที� ทาํให้เริ�มเขา้ใจวา่ในอดีตทาํไมถึงไม่สามารถพฒันาหรือจดัซื�อไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัความตอ้งการ 

การเปลี�ยนแปลงนี�ทาํใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละท่านเขา้ใจการพฒันาในเรื�องของจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงงานก่อสร้าง

อาคาร สถานที� มากขึ�น  

3)   ผูอ้าํนวยการ 

          พบวา่ผูอ้าํนวยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มากขึ�น เปิดโอกาส

ใหผู้จ้ดัการ (ผูว้จิยั) ไดแ้สดงความสามารถในการพฒันามากขึ�น ยอมรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัฯ ตามแนวคิดของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) และครู (ผูร่้วมวิจยั) มีความเชื�อมั�นในตวัผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) มากขึ�น 

สังเกตจากเดิมหากตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัฯในด้านต่างๆ ซึ� งเป็นความคิดเห็น

ร่วมกนัของผูจ้ดัการ (ผูว้ิจยั) และครู (ผูร่้วมวิจยั) ผูอ้าํนวยการจะตอบวา่ “เอาไวก่้อน” แต่พบวา่หลงัจากไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมต่างๆในแต่ละโครงการในแผนปฏิบติัการจนแลว้เสร็จในวงจรที� 1 นอกจากผูอ้าํนวยการจะไม่ได้
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แสดงความคิดเห็นขดัแยง้ต่อการปฏิบติักิจกรรมแต่อยา่งใดแลว้ ท่านยงัไดเ้ขา้มาสอบถามผูจ้ดัการ (ผูว้จิยั) วา่ “เงิน

ที�ใชใ้นการพฒันาพอรึเปล่า? เดี�ยวจะหามาช่วยนะ แต่คงทยอยมาใหเ้ป็นส่วนๆเนื�องจากไม่ไดมี้เป็นกอ้นทีเดียว” 

ซึ�งสิ�งนี�แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ผูอ้าํนวยการเห็นชอบและพึงพอใจต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯ

ในดา้นต่างๆ ที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัดาํเนินการ นอกจากนั�นสิ�งที�เห็นการเปลี�ยนแปลงอยา่งชดัเจนจาก

ผูอ้าํนวยการคือ ผูอ้าํนวยการไดป้ล่อยใหผู้จ้ดัการ (ผูว้ิจยั) บริหารดว้ยตนเองมากขึ�น โดยท่านไดล้ดบทบาทของ

ตนเองลงมาก สงัเกตไดจ้ากปัจจุบนัการตดัสินใจเกือบทุกเรื�องของวิทยาลยัฯท่านจะปล่อยให้ผูว้ิจยัตดัสินใจดว้ย

ตนเองแทบทั�งสิ�นโดยท่านกล่าววา่ “ตดัสินใจไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งถามความเห็นท่าน” และกิจกรรมโครงการต่างๆที�

จดัขึ�นในวทิยาลยัฯท่านก็ปล่อยใหผู้ว้จิยัเป็นประธานทุกงาน นอกจากนั�นท่านยงัไดใ้หผู้ว้จิยัดาํเนินการในเรื�องการ

ทาํเรื�องเปลี�ยนชื�อผูรั้บใบอนุญาตจากชื�อท่านเป็นชื�อของผูว้จิยัอีกดว้ย 

ระดบักลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มครู มีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่คาดหวงัเกิดขึ�นดงันี�  

1)   กลุ่มครู 

          พบวา่กลุ่มครูไดป้รับเปลี�ยนการทาํงานจากเดิมในลกัษณะแบบแบ่งงานแลว้แยกกนั

ไปทาํเปลี�ยนเป็นการทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมมากขึ�น มีการทาํงานแบบประสานงานและแบบร่วมมือมาก

ขึ�น สังเกตไดมี้การจดัประชุมเพื�อระดมสมองในการปฏิบติังานโครงการ มีการจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยหลายต่อ

หลายครั� งก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง เขา้ใจลกัษณะการทาํงานเป็นทีมมากขึ�น กลุ่มครูมีความสมคัรสมาน

สามคัคีกนัมากขึ�นจากเดิมในการปฏิบติังานกลุ่ม สังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และ

ความร่วมมือเบื�องตน้กบัชุมชน ในโครงการที� 3 ซึ� งกิจกรรมที�จดัขึ�นในวนันั�นผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างร่วมไมร่้วมมือ

กันอย่างเต็มที�โดยไม่มีการเกี�ยงงานซึ� งกันและกัน ทําให้กิจกรรมที�จัดขึ� นในวนันั� นออกมาได้ผลเกินความ

คาดหมาย เกินจากเป้าหมายที�วางแผนไวม้าก และประสบผลสําเร็จอย่างสูง ชุมชนมาร่วมงานกันเยอะมาก 

(มากกวา่ 100 คน) และไดรั้บเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี (นายธีระศกัดิ�  ฑีฆายพุนัธ์) ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา

ทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนั�นยงัมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น (นายจกัริน พฒันดาํรงจิตร) ให้

เกียรติมาร่วมงานอีกดว้ย ซึ� งทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนรู้สึกปราบปลื�มเป็นอยา่งมาก และทาํให้หายเหนื�อย

ไปเลย ซึ�งความสามคัคีดงักล่าวอาจเกิดจากการจดักิจกรรมการจดัประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเยน็

ร่วมกนั ในขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ และกิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ ในขั�นตอนที� 7 การ

ปฏิบติัใหม่ นอกจากนั�นยงัเกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในทีม ความสนิทสนม ความสามคัคี กนัมากขึ�นจาก

เดิมโดยสังเกตจากการพูดคุยจากเดิมจะใชค้าํพูดระหวา่งกนัค่อนขา้งเป็นทางการ แต่ปัจจุบนัเริ�มใชค้าํพูดแบบที�

เป็นลกัษณะเป็นกนัเองมากขึ�น สุดทา้ยพบวา่กลุ่มครูยงัมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาระงานในแต่ละฝ่ายของ

ตนเองเพิ�มมากขึ�นและมีการทาํงานในรูปแบบการนาํหลกัการนาํระบบ PDCA มาใชใ้นการปฏิบติังาน สังเกตได้

จากผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการวางแผนงานและการดาํเนินการแลว้เสร็จเร็วกวา่แผนงานหลายวนัหรือกาํหนดแลว้

เสร็จ ซึ� งจากเดิมจะแลว้เสร็จก่อน 1-2 วนั (การเสนอโครงการ การขออนุมติังบประมาณ การออกคาํสั�งการ

ปฏิบติังาน การประชุมจดัเตรียมงาน)  

ระดบัทั�งองคก์าร ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ มีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่

คาดหวงัเกิดขึ�นดงันี�  

1)   วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 
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         พบว่าวิทยาลยัฯมีทรัพยากรบุคคลที�มีศกัยภาพและแข็งแกร่งมากขึ�น มีการจดัการ

เรียนการสอนที�หลากหลายขึ�น เช่น มีการพฒันาการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจดัทาํ Blog ของครูแต่ละท่าน ครูแต่

ละคนมีการพฒันานวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา สื�อการสอนและวสัดุช่วยสอน เป็น

ตน้  วิทยาลยัฯเปลี�ยนแปลงอย่างมากในเรื� องของการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ วิทยาลยัฯเป็นที� รู้จักมากขึ� น

โดยเฉพาะในชุมชนเขต 4 ภาพลกัษณ์ของชุมชนโดยรอบที�มีต่อวิทยาลยัฯดีขึ�นมาก สังเกตไดจ้ากหลงัจากการจดั

กิจกรรม “พงษภิ์ญโญชุมชนสมัพนัธ์ครั� งที� 1” ในโครงการที� 3 แลว้เสร็จ หลงัจากนั�นไดมี้ประธานชุมชนในเขต 4 

หลายต่อหลายท่านเชิญผูว้จิยัไปร่วมงานต่างๆของชุมชนตนเองอยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานบวช งานแต่ง งาน

ศพ งานรดนํ� าดาํหัวผูใ้หญ่ในเทศกาลสงกรานต ์เป็นตน้ ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบจากเดิมจะมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะนี�

นอ้ยมาก และอีกสิ�งหนึ� งที�เห็นไดช้ดัเจนคือ ครูของวิทยาลยัฯ (ผูร่้วมวิจยั) สามารถแนะแนว นักเรียน นกัศึกษา

ภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบเขา้มาเรียนที�วิทยาลยัฯไดเ้ป็นจาํนวนมาก โดยผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกนัวา่เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมในวนันั�น นอกจากนั�นยงัพบวา่เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในเรื�อง

ของอาคารสถานที�ซึ� งเป็นผลมาจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยมีการเปลี�ยนแปลงดงันี�  1) สนาม

ฟุตบอลหญา้เทียม 2) อาคารกีฬาอเนกประสงค ์(กาํลงัดาํเนินการแต่ยงัไม่แลว้เสร็จ) 3) ทางเขา้ใหม่บริเวณถนน

มะลิวลัยเ์พื�อประชาสมัพนัธ์วทิยาลยัฯ 4) เสาธงชาติใหม่ 5) ป้ายกล่องไฟแสดงชื�อวทิยาลยัและชื�อสนามหญา้เทียม

วทิยาลยัฯ ทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยใ์หม่ 6) หลงัคาอฒัจนัทร์สนามหญา้เทียม 7) ปรับปรุงร้านขายของใหม่

บริเวณสนามหญา้เทียม 8) อาคารหอ้งฝ่ายพฒันากิจกการนกัเรียน นกัศึกษา ใหม่ 9) หลงัคาที�จอดรถจกัรยานยนต์

นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ 10) จดัซื�อรถตูว้ทิยาลยัฯใหม่ นอกจากนั�นยงัพบวา่จากการสังเกตจากบุคคลภายนอกที�เคย

เขา้มาสมยัก่อน (นกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองที�จบออกไป) ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “พฒันาไปมากแบบ

ผิดหูผิดตา” และสุดทา้ยพบว่ามีการบริหารจดัการวิทยาลยัฯเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ�นเนื�องจากมีการนาํ

ระบบสารสนเทศมาใช้ช่วยในการจัดการฐานขอ้มูล มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในงานด้านต่างๆของ

วทิยาลยัฯ เช่น งานวชิาการ งานพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

6.2.2   การเรียนรู้  

              การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นพบวา่เกิดขึ�นทั�งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัทั�งองคก์าร ดงันี�  

              ระดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงันี�  

1)   ผูว้จิยั 

 1.1)   ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้วา่ในการที�จะพฒันาบุคลากรในวิทยาลยัฯให้บรรลุตามเป้าหมายที�

ไดว้างไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากการควบคุมให้การพฒันาเป็นไปตามแผนที�ไดว้างไวแ้ลว้ อาจจาํเป็นตอ้ง

ใชว้ธีิการอื�นๆมาเสริมเพิ�มไปอีกทางหนึ�งดว้ย เช่น การพยายามหาแรงจูงใจอื�นๆในการพฒันามาใชเ้พื�อสร้างแรง

กระตุน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัร่วมดว้ย การสร้างความเชื�อมั�นในเรื�องของความมั�นคงในการทาํในองคก์าร และการ “ซื�อ

ใจ” กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นเรื�องที�สาํคญัและไม่ควรมองขา้ม 

 1.2)   ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่ในการที�จะพฒันาครูในวิทยาลยัฯในเรื�องของการปรับเปลี�ยน

วธีิการสอนจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) หลกัสูตร

ฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี นอกจากการพฒันาตามกิจกรรมของโครงการใน
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แผนปฏิบติัการดงักล่าวแลว้ อาจจาํเป็นตอ้งเชิญวทิยากรเขา้มาเสริมเพื�อช่วยในการเปลี�ยนแปลงทศันคติของผูร่้วม

วจิยัร่วมดว้ยอีกทางหนึ�ง และนาํการนิเทศการสอนมาร่วมในการติดตามสงัเกตผล 

 1.3)  ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการใชจิ้ตวิทยาการในการพูดคุย การปฏิสัมพนัธ์ 

การประนีประนอม การอ่อนน้อมถ่อมตน ในการประสานงานร่วมกบัผูร่้วมวิจยั และผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียอื�นๆ

ภายนอกวทิยาลยัฯเพื�อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 1.4)   ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้วา่การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีที�เป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการที�ไม่เป็นทางการเขา้มาช่วยมากกวา่ปกติ เช่น การร่วมรับประทาน

อาหาร การชวนเล่นกีฬาร่วมกนั (ซึ� งที�วิทยาลยัฯมีสนามหญา้เทียมจึงไดร่้วมเล่นดว้ยกนั) นอกจากนี�หากมีงานที�

ไดรั้บเชิญจากผูร่้วมวจิยัตอ้งพยายามไปทุกงาน เพราะนั�นจะแสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัเขาและจะเป็นสิ�งที�เขา

จดจาํ เช่น งานแต่ง งานบวช งานขึ�นบา้นใหญ่ เวลาเจ็บป่วย ตามหลกัการและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ อีกทั�งเป็น

เรื�องที�ตอ้งอาศยัเวลา  

 1.5)   ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่การยกมือไหวก่้อนถือเป็นวิธีการสร้างความคุน้เคยและความ

สนิทสนมเป็นกันเองได้ง่ายและมีประสิทธิผลที�สุดโดยที�ไม่ต้องลงทุนใดๆเลย โดยแนวคิดดังกล่าวได้จาก

ผูอ้าํนวยการ (นายเสรี พงษภิ์ญโญ) โดยสังเกตวา่การยกมือไหวก่้อนไม่วา่บุคคลนั�นจะอายมุากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ 

ทาํใหป้ฏิสมัพนัธ์ที�เกิดขึ�นหลงัจากนั�นเกิดความลื�นไหล ไม่ติดขดั นอกจากนั�นการไหวเ้ป็นการถึงการใหเ้กียรติซึ� ง

กนัและกนั  

 1.6)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนการนาํเสนอหรือเปิดตวัโครงการใดๆแก่ผูร่้วมวิจยั 

หรือบุคคลอื�นๆที�ร่วมรับฟัง ควรจดัเตรียมเอกสารรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการนั�นให้อ่านก่อนล่วงหน้า 

หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีใหใ้นวนัที�นาํเสนอ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการรับฟัง 

 1.7)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การเชิญวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้กบัครู (ผูร่้วมวจิยั) 

ของวทิยาลยัฯ บุคคลนั�นควรมีประสบการณ์ในการนาํทฤษฎีนั�นๆลงสู่การปฏิบติัจริงมาแลว้ เนื�องจากจะสามารถ

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งลึกซึ� งและมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้รั้บฟังการบรรยายเขา้ใจไดดี้ยิ�งขึ�น 

 1.8)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การที�จะไดม้าซึ�งแนวคิดดีๆหรือความรู้ใหม่ๆจากผูร่้วมวิจยั 

จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งปล่อยอิสระใหเ้ขาไดคิ้ดและแสดงออกมาก่อนโดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือแนะนาํเขาก่อน  

 1.9)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยันั�น ควรเริ�ม

จากการทบทวนกรอบแนวคิดในการวจิยัที�จะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานเสียก่อน จากนั�นจึงให้ผูร่้วม

วจิยัระดมสมองร่วมกนัเพื�อจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการขึ�นมา 1 ชุด ตาม

แนวทางที�พวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกนันั�น และที�สาํคญัปฏิทินการดาํเนินงานนี�สามารถที�จะปรับเปลี�ยนไป

ตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั�นตอนที�อาจเกิดขึ�นไดใ้นภายหลงั  

 1.10)   ผูว้ิจัยเกิดการเรียนรู้ว่าในขั�นตอนที� 2 การวางแผน ในการจัดกิจกรรมการ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�ตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง พบวา่ในหัวขอ้ “สภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ในปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” สามารถรวมเป็นหัวหัวเดียวได้

คือ “สภาพปัญหาที�สําคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั” เนื�องจากเป้าประสงค์หลกัคือ ปัญหา

เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  
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 1.11)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลของขั�นตอนที� 1 การ

เตรียมการ นอกจากจะเป็นการทบทวนเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วม

วจิยัแลว้ ยงัช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งในปัจจุบนัและอนาคต  

 1.12)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการประชุมร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่จะเป็น

ผูป้กครองหรือชุมชน “ควรระมดัระวงัในเรื�องการการใชค้าํพูดเนื�องจากจิตใจของคนมีความละเอียดอ่อน” อาทิ

เช่น ในการประชุมร่วมเมื�อทางฝ่ายผูป้กครองหรือชุมชนเสนอเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการที�ตอ้งใชง้บประมาณ ทาง

วิทยาลยัฯควรรับฟังไวก่้อน ไม่ควรพูดว่า “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ หรือ “งบเราไม่พอครับ” หรือ “งบเราไม่มี” 

เช่นเดียวกบัเรื�องของชุมชนและผูป้กครองที�มีความตอ้งการในการขอโน่นขอนี�เหมือนกนั ทางวิทยาลยัฯควรรับ

ฟังไวก่้อน ส่วนเรื�องมี�ว่า “ได”้ หรือ “ไม่ได”้ นั�นควรนาํกลบัมาประชุมกนักับบุคลากรภายในวิทยาลยัฯใน

ภายหลงั เพื�อไม่ใหบ้รรยากาศการประชุมเสียและเสียความรู้สึกสาํหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มาเขา้ร่วมการประชุม 

ณ เวลานั�น นอกจากนั�นยงัจะทาํใหบ้รรยากาศการประชุมดาํเนินต่อไปดว้ยความราบรื�นจนจบการประชุมได ้

 1.13)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าสําหรับการไดม้าซึ� งขอ้มูล “สภาพที�เคยเป็นมา” ใน

ขั�นตอนที� 2 การวางแผน บุคคลที�สามารถให้ขอ้มูลไดดี้ที�สุด คือ ผูก่้อตั�ง เพราะเป็นบุคคลที�ทราบที�มาที�ไปอยา่ง

ละเอียด เพราะหากสัมภาษณ์จากผูรั้บใบอนุญาตหรือผูอ้าํนวยการ ทั�งสองตาํแหน่งอาจเป็นการว่าจา้งมาทาํงาน

ดงันั�นอาจจะไม่ไดอ้ยูต่ ั�งแต่ก่อตั�งทาํใหไ้ม่ทราบความเป็นมาโดยละเอียด 

1.14)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่สาํหรับการไดม้าซึ� งขอ้มูล “สภาพปัจจุบนัและสภาพ

ปัญหา” ในขั�นตอนที� 2 การวางแผน บุคคลที�สามารถใหข้อ้มูลไดดี้ที�สุดตอ้งเป็นบุคลากรที�มีอายงุานพอสมควร มี

ความพร้อมทั�งคุณวฒิุและวยัวฒิุ มีประสบการณ์ทั�งในระดบัปฏิบติัการ และบริหาร เนื�องจากจะทาํให้มองปัญหา

ไดช้ดัเจน ตรงประเด็น และคลาดเคลื�อนนอ้ย 

1.15)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่สาํหรับ “สภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ตอ้งเกิดจาก

ความเห็นร่วมที�เกิดจากทั�งตวัผูว้จิยัเองและผูร่้วมวจิยัทุกคน และหากเป็นไปไดส้ภาพที�คาดหวงัจากการแกปั้ญหา

นั�นมีผลพลอยไดที้�ตกกบัผูร่้วมวจิยัทุกคนแลว้ยิ�งทาํใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความกระตือรือร้นและกระหายที�อยากจะทาํ 

1.16)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าการสาํหรับ “ทางเลือกหลากหลายเพื�อการแกปั้ญหา” 

และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื�อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั�น การมานั�งประชุมในหอ้งประชุมอยา่งเดียวแลว้

ร่วมกนัคิดใหไ้ดข้อ้สรุปเลยนั�นเป็นการยาก เนื�องจากถูกจาํกดัทั�งเรื�องของเวลา และแหล่งขอ้มูลให้ทาํการสืบคน้ 

ดงันั�นทางออกที�ดีที�สุดคือการให้ผูร่้วมวิจยัทุกๆคนกลบัให้คน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองที�บา้นก่อนจากนั�นจึงนาํ

ขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกนัในที�ประชุม และร่วมกนัลงคะแนนเสียงคดัเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาที�ดีที�สุด ซึ� งแต่ละ

คนอาจมีทางเลือกเพื�อการแกปั้ญหามากกวา่ 1 ขอ้ในแต่ละขอ้ของปัญหาก็เป็นไปได ้

1.17)    ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนที�จะดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั�นหากไดมี้

การเชิญผูที้�มีความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคในการเขียนแผนปฏิบติัการและมีประสบการณ์ในการนาํแผนปฏิบติัการนั�นลง

สู่การปฏิบติัจริงมาแลว้ จะทาํให้ผูร่้วมวิจยัไดม้องเห็นภาพที�ชดัเจนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ สามารถจดัทาํ

แผนปฏิบติัการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็นกบัความตอ้งการในการพฒันา นอกจากนั�นท่านยงัสามารถ

แนะนาํและชี� จุดที�ตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ เพื�อลดขอ้ผิดพลาดตอนลงมือปฏิบติัจริง ดงัเช่นในงานวิจยันี� ผูว้ิจยัโดย

ไดเ้รียนเชิญ นายศิริกุล นามศิริ ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้ ความเชี�ยวชาญในดา้นการจดัทาํแผนปฏิบติังานโครงการของ
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สาํนกังานเขตพื�นทีประถมศึกษา เขต 1 จงัหวดัขอนแก่น มาให้ความรู้และแนะนาํแนวทางในการดาํเนินงานใน

เรื�องดงักล่าวใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บฟัง จึงทาํใหก้ระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

และสมบูรณ์ และก่อนการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั�น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ผูร่้วม

วจิยัควรจะจดัทาํแผนปฏิบติัการให้ออกมาเป็นโครงร่างโดยสังเขปเสียก่อน เพื�อที�วา่ในการรับฟังการบรรยายจะ

ทาํใหส้ามารถมองภาพออก  

1.18)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่เครื�องมือการวจิยัคือ สิ�งที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้

อยา่งครบถว้น เพียงพอ และใชใ้นการสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ที�ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนั�นยงัสามารถระบุถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติัจริงไดอี้กดว้ย 

1.19)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั�น จาํเป็น

อย่างยิ�งที�ที�ตอ้งดาํเนินการประเมินสภาพโดยทั�วไปของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เสียก่อน เพื�อใช้เป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบผลที�เกิดขึ�นหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพราะจะทาํให้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น 

และการประเมินดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการไดต้ั�งแต่ในการขั�นตอนที� 2 ขั�นตอนการวางแผน (ในงานวิจยันี�

ดาํเนินการในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั) เพราะนอกจากจะใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ ผลการประเมินดงักล่าวยงัสามารถนาํมาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์ “สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาที�สาํคญั” 

และจะเป็นที�มาของกิจกรรมต่างๆในโครงการพฒันาอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากผลจากการประเมินในครั� งนี� ทั�ง 5 

ดา้น ในหวัขอ้ที� “ไม่มี” นั�นจะตรงกบัหวัขอ้กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการนั�นเอง 

1.20)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการปฏิบติัในขั�นตอนที� 4 การสงัเกต ทั�ง 3 ขั�นตอน คือ 

1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการ

ประเมินและสรุปผล จริงๆแลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั�นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(ขั�นตอนที� 1-9) แต่การสังเกตในขั�นตอนที� 3 การปฏิบติัจะใชร้ะยะเวลาที�ยาวนานกว่าขั�นตอนอื�น มีกิจกรรม

เกิดขึ� นมากมาย สลับซับซ้อน และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกับทุกโครงการและทุกกิจกรรม ดังนั� นผูว้ิจัย

จาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื�อไม่ใหเ้กิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดการ

ทบัถมของภูเขาขอ้มูล นอกจากนั�นยงัจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ย่างชดัเจนก่อนเริ�มการ

บนัทึกอนุทินเพื�อให้มีกรอบในการบนัทึก ไม่เช่นนั�นจะทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัสับสนว่าควรจะบนัทึกหัวขอ้

อะไรบา้ง และอาจทาํใหเ้สียเวลาบนัทึกในสิ�งที�ไม่สาํคญั และไม่มีประโยชน์ ซึ� งการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผล

ทาํไดด้ว้ยการร่วมกนัจดัทาํเครื�องมือการวจิยั ซึ� งในการวิจยัครั� งนี� ใชเ้ครื�องมือการวิจยัจาํนวน 6 ฉบบัมาใชใ้นการ

สังเกต ดงันี� คือ 1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 4) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5) แบบประเมินโครงการ 6) 

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan ;IDP) ดงันั�นเครื�องมือการวิจยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จ

อยา่งนอ้ยก่อนขั�นตอนที� 3 การปฏิบติั  

1.21)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่ขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ถือไดว้า่เป็นขั�นตอนที�สาํคญั

มาก เนื�องจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทั�งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงสิ�งที�ทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ 

ปัญหา อุปสรรค สิ�งที�ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ที�เกิดขึ�น ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํ
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แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพื�อนาํผลจากการสงัเคราะห์ไปใชใ้นการวางแผนใหม่ หากการปฏิบติัในขั�นตอนนี�

ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถว้น สมบูรณ์ ของแผนปฏิบติัการที�จดัทาํขึ�นใหม่เช่นกนั 

1.22)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่กิจกรรมที�ไม่สาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นวงจรที� 

1 ถูกนาํมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ในวงจรที� 2 

1.23)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การจดักิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 

ในขั�นตอนที� 7 การปฏิบติัใหม่ นอกจากมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดผ้่อนคลายภายหลงัจากการ

ดาํเนินการวิจยัในวงจรที� 1 แลว้เสร็จ เพื�อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความ

กระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่ในวงจรที� 2 เพื�อสร้างสมคัรสมานสามคัคี ความสนิทสนมกลมเกลียว

กนัระหวา่งผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัแลว้ ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื�อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาํเนินการ

วจิยัที�ผา่นมาของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ซึ�งสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวนี�ไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขใน

ขั�นตอนการปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.24)   ผูว้จิยัเกิดการเรียนรู้วา่การจดักิจกรรมเพื�อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัใน

ขั�นตอนที� 7 (การปฏิบติัใหม่) ถือไดว้า่มีความสาํคญัยิ�ง เนื�องจากเป็นการนาํเอาขอ้มูลเดิมที�ไดจ้ากขั�นตอนที� 3 (การ

ปฏิบติั) มาพิจารณาประกอบในการทบทวนแกไ้ขปรับปรุง และเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆให้มีความ

พร้อมมากที�สุดก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ทั�งนี�หวงัผลใหก้ารปฏิบติัสามารถบรรลุเป้าหมายตามที�

ไดต้ั�งไว ้ 

1.25)  ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าผลจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบัติใหม่ใน

ขั�นตอนที� 7 (การปฏิบติัใหม่) นั�น แต่ละคนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดต่างๆที�เกิดขึ�น

ในวงจรที� 1 มาปรับใชใ้นการปฏิบติัในวงจรที� 2 โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากในการประชุมแต่ละครั� งมีการหยิบยก

ขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นในวงจรที� 1 มาพูดคุยในที�ประชุมเสมอ และเรียนรู้ร่วมกันอีกว่าการปฏิบัติงานกิจกรรม

ต่างๆหากตอ้งการใหป้ระสบผลสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวจ้าํเป็นตอ้งเกิดจากความร่วมไมร่้วมมือ

จากผูร่้วมวิจยัทุกคน และทุกคนๆจะตอ้งทาํดว้ยความเต็มใจ ซึ� งการที�จะทาํให้เกิดสภาพแบบนั�นไดสิ้�งหนึ� งที�มี

ความสาํคญัอยา่งมากคือคาํวา่ “การซื�อใจ” และ “การไดใ้จ” จากผูร่้วมวิจยั ทั�ง 2 สิ�งนี� ไม่มีทฤษฎีที�เขียนเอาไว้

ชดัเจน และต่างกรรมต่างวาระก็ไม่เหมือนกนั “การซื�อใจ” และ “การไดใ้จ” นี�จะเกิดจากการสงัเกตพฤติกรรมของ

ผูร่้วมวจิยัวา่ตอ้งการกาํลงัใจตรงไหน และเราจะใหก้าํลงัใจเขาอยา่งไรใหเ้ขามาช่วยเราดว้ยความเตม็ใจ ยกตวัอยา่ง

เช่น บางครั� งการชมต่อหนา้เพื�อนร่วมงานในที�ประชุมก็มีความจาํเป็นตอ้งกระทาํบา้ง การพาไปเลี�ยงสังสรรคแ์ลว้

มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการการ และการเปิดใจ (การพดูแสดงความคิดเห็นส่วนตวัแบบเปิดอก) ก็จะ

ทาํใหเ้ราไดท้ราบความรู้สึกของเพื�อนร่วมงานที�มีต่อเรา และเป็นการแสดงถึงวา่เราใหค้วามเคารพต่อความคิดเห็น

จากผูร่้วมวจิยั 

1.26)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ผลจากการปฏิบติัในขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ 

พบว่าในขั�นตอนที� 9 การสะทอ้นผลใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอนย่อยดงันี�  1) การสะทอ้นผลการปฏิบัติงาน

โครงการหลงัการปฏิบัติแลว้เสร็จ และ 2) การสะท้อนผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญหลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ซึ�งแตกต่างจากขั�นตอนที� 5 การสะทอ้นผล ซึ� งมีเพียง

ขั�นตอนเดียวคือ ขั�นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) ผลจากการลงมือ
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ปฏิบติัในขั�นตอนยอ่ยที� 2 กิจกรรมการสะทอ้นผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยี

พงษภิ์ญโญหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่การ

ใชเ้ครื�องมือการวจิยัฉบบัที� 3 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ มาใชใ้น

การประเมินสภาพการเปลี�ยนแปลงของการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ ถือ

วา่มีความจาํเป็นอยา่งมากทั�งระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” และ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ

ปฏิบติั” โดยในระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถใชเ้ป็นใชเ้ป็น Check list ในการระบุสภาพ

ปัญหาในขั�นตอนการวางแผน เพื�อใหก้ารกาํหนดสภาพปัญหามีความครอบคลุมและครบถว้น และใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจดัทาํโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบติัการ ส่วนในระยะ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ใช้

สาํหรับชี�วดัการเปลี�ยนแปลงหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญ 

1.27)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในที�ประชุมกบัผูร่้วมวิจยัในการปฏิบติัในขั�นตอนต่างๆ

ควรตอ้งพดูใหน้อ้ยที�สุดและลดบทบาทของตนเองลง เพื�อใหผู้ร่้วมวจิยัมีโอกาสพดูและแสดงความคิดเห็นให้มาก

ที�สุด นอกจากนั�นยงัตอ้งทาํหนา้ที�คอยกระตุน้ใหผู้ร่้วมวจิยับางคนที�มีส่วนร่วมนอ้ยไดแ้สดงทศันะให้บ่อยมากขึ�น 

ไม่เช่นนั�นก็จะเห็นแต่ผูร่้วมวิจยัหนา้เดิมๆที�แสดงทศันะในการประชุมทุกครั� ง และที�สาํคญัผูว้ิจยัตอ้งพยายามลด

ช่องวา่งระหวา่งคาํวา่ “หวัหนา้” กบั “ลูกนอ้ง” ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้เพราะบางทีความเกรงใจทาํใหผู้ร่้วมวิจยั

ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

1.28)   ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่การที�ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษา ครู ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและรับทราบขอ้มูลในด้านการพฒันาเกี�ยวกับ การจัดซื�อวสัดุ อุปกรณ์ และงานก่อสร้างอาคาร 

สถานที� จะทาํให้การพฒันาในดา้นนี�ดาํเนินการไปไดอ้ย่างราบลื�นและไม่ติดขดั เนื�องจากเป็นการใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการวทิยาลยัฯ 

  2)   ครู 

2.1)   ครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมที� 2 ในโครงการที� 4 คือ กิจกรรมการ

ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญา้เทียมและอาคารกีฬาอเนกประสงค ์และปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนนมะลิวลัยเ์พื�อ

ประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯ ปรับปรุงเสาธงชาติ โดยเฉพาะในกิจกรรมย่อย การปรับปรุงทางเขา้ใหม่บริเวณถนน

มะลิวลัยเ์พื�อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยัฯวา่ ในการปฏิบติักิจกรรมจาํเป็นอยา่งยิ�งในการใชศิ้ลปะและจิตวิทยาส่วน

บุคคลในการประสานกบัเจา้ของพื�นที�ที�ติดกบัถนนทางเขา้ใหม่ที�กาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง เนื�องจากถนนดงักล่าว

เป็นถนนสาธารณะประโยชน ์ดงันั�นจะตอ้งพยายามประสานให้ผูที้�ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกนัพอใจทุกฝ่าย

ทั�งในเรื�องของแบบแปลนการก่อสร้างและการใชง้านจริงหลงัการดาํเนินการแลว้เสร็จ ซึ� งในการปฏิบติัจริงมี

หลายต่อหลายครั� งที�ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งไปไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึ�นในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง

ระหวา่งช่างเทศบาลฯกบัเพื�อนบา้นผูใ้ชถ้นนสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั แต่ทุกครั� งก็จบลงไดด้ว้ยดีเนื�องจากการ

ใชค้าํพดูที�สุภาพ อ่อนโยน และถ่อมเนื�อถ่อมตวั (ตามแบบของผูอ้าํนวยการ)  

2.2)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และ

เลง็เห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการวจิยัในครั� งนี�  โดยสงัเกตไดจ้ากการให้ความสนใจและการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการนาํเสนอกรอบแนวคิดเสร็จสิ�นลง 
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2.3)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆที�ผูว้จิยัไดน้าํเสนอ ไม่วา่จะเป็น

เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ 

เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้ โดยสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะทาํงาน เช่น ความสามารถในการจดักิจกรรม

การระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการร่วมถอดบทเรียน เป็นตน้ 

2.4)   ครูเกิดการเรียนรู้วา่เกี�ยวกบัความรู้ใหม่ในเรื�องอื�นๆนอกเหนือจากเรื�องการศึกษา 

เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง ซึ�งจากเดิมครูแต่ละคนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องดงักล่าวเลยแมแ้ต่นอ้ย 

2.5)   ครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการเรื�องของการให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

กบัวทิยาลยัฯ ซึ�งจากเดิมครูไม่เคยไดต้ระหนกัและใส่ใจกบัเรื�องนี�มากเท่าที�ควร นอกจากนั�นครูแต่ละคนยงัไดรั้บ

การพฒันาในเรื�องของการเขา้หาชุมชนและผูป้กครองโดยการใชจิ้ตวิทยา รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างกันและกันด้วย ซึ� งการพฒันาดังกล่าวเป็นผลดีอย่างยิ�งกับทางวิทยาลัยฯ เนื�องจากทาํให้ชุมชนและ

ผูป้กครองในบริเวณโดยรอบวทิยาลยัฯไดรู้้จกัวทิยาลยัฯมากขึ�นคลา้ยกบัโครงการเปิดบา้นหรือ “open house” และ

เป็นประโยชน์สําหรับเรื� องของการแนะแนวหานักศึกษาเขา้มาเรียนที�วิทยาลยัฯ เนื�องจากที�ผ่านมานักเรียน 

นกัศึกษาของวทิยาลยัฯร้อยละ 90 มาจากต่างอาํเภอ ภายในอาํเภอเมืองมีนอ้ยมาก และจากการที�นกัเรียน นกัศึกษา

ไม่ได้อยู่ในอาํเภอเมืองก็จะทาํให้เกิดปัญหาในเรื� องการเดินทางมาเรียนเนื�องจากมีระยะทางที�ไกล และหาก

พิจารณาจากเดิมการทาํงานในดา้นนี� ส่วนใหญ่จะทาํในลกัษณะในเชิงรับมากกวา่เชิงรุก หมายถึงหากชุมชนหรือ

ผูป้กครองไม่เดินเขา้มาหาเรา (วิทยาลยัฯ) เราก็จะไม่เดินไปหาเขา ทาํให้งานดา้นนี� ขาดประสิทธิภาพและไม่

บรรลุผล 

ระดบักลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มครู เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงันี�  

 1)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการทาํงานเป็นทีม และการประสานงานกนัไม่วา่ระหวา่ง

ภายในทีมโครงการหรือระหวา่งแต่ละทีมโครงการ สังเกตไดจ้ากการที�ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ

ผลดัเปลี�ยนหมุนเวยีนกนัทาํงานร่วมกนักบัทีมโครงการอื�นๆตลอดระยะเวลาของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั โดยที�

ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนักนัคือเพื�อใหก้ารดาํเนินงานทุกโครงการมีความเชื�อมโยงกนั ขบัเคลื�อนไปพร้อมๆ กนั

เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั  

 2)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้วา่ในการทาํงานในลกัษณะทีมโครงการ หากตอ้งการให้การ

ปฏิบติัประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที�ไดว้างแผนไวจ้าํเป็นอยา่งยิ�งที�แกนนาํกลุ่มอาจจะตอ้งสร้างแรงจูงใจเป็น

การกระตุน้การปฏิบติัใหก้บัสมาชิกภายในทีม  

 3)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้วา่ในการทาํงานในลกัษณะทีมโครงการ การตดัสินใจในภายใน

ทีมบางครั� งไม่สามารถตดัสินใจไดใ้นทุกเรื�องในบางเรื�องจาํเป็นตอ้งขอคาํแนะนาํจากผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ 

ผูรั้บใบอนุญาตผูว้จิยั เช่น เรื�องเกี�ยวกบังบประมาณในการดาํเนินการโครงการ 

 4)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบั หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

ทํางาน การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลในวิทยาลัยฯโดยใช้แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 

Development Plan; IDP)  
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 5)   กลุ่มครูเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ที�เป็นระบบ สงัเกตไดจ้ากการที�

กลุ่มครูมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ การเขียนแผนแผนการสอน และการปฏิบติัการสอนไดดี้ขึ�นกวา่เดิม 

ระดบัทั�งองคก์าร ประกอบดว้ย วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั

ดงันี�  

1)   วทิยาลยัฯการเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการแกปั้ญหาและพฒันางานเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการที�เป็นระบบ ซึ�งในครั� งนี� คือการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

2)  วทิยาลยัฯเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยการใช้

กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

3)   วทิยาลยัฯเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนวธีิคิดหรือวธีิการทาํงานใหม่ที�เป็นการทาํงาน

ที�เป็นระบบมากขึ�น 

4)   วทิยาลยัฯเกิดการเรียนรู้ในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการ และการทบทวนเพื�อการ

วางแผนใหม่ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว ้ 

6.2.3   ความรู้ใหม่   

                    ความรู้ใหม่จากการวิจยัในครั� งนี� เกิดขึ�นใน 3 ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัหลกัการ

ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ไดจ้ากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่

การปฏิบติั 3) ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดงันี�  

 1)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

            ขอ้คน้พบใหม่นี� เป็นความรู้ใหม่เกี�ยวกับ “ขั�นตอนย่อยของการดาํเนินงาน � วงจร �� 

ขั�นตอน” ดงันี�  ขั�นตอนที� � การเตรียมการ (preparation) มีกิจกรรมและการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่

ละระยะมีกิจกรรมยอ่ยดงันี� คือ ระยะที� 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มี 1 กิจกรรมคือ การจดัประชุม

พบปะพดูคุยและรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ระยะที� 2 การใหค้วามรู้เบื�องตน้สาํหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัที�

ใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค) มี 2 กิจกรรมคือ 1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั และ 2) 

การเตรียมความพร้อมเบื�องตน้ใหก้บัผูร่้วมวิจยั ระยะที� 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่ง

เตม็ที�ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลที�มีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) มี 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผน

จากความรู้ส่วนบุคคลที�มีอยู่เดิม 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื�อการวิจยัและการจดักิจกรรมสะท้อนผล 

ขั�นตอนที� � การวางแผน (planning) มี 2 กิจกรรมคือ �) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�ตอ้งการพฒันา

หรือตอ้งการเปลี�ยนแปลง �) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (action plan) ขั�นตอนที� � การปฏิบติั (acting) มี �  กิจกรรม

คือ �) จดัทาํเครื�องมือในการวิจยั �) การประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัฯเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ

ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั และ �) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ขั�นตอนที� � การสังเกตผล 

(observing) มี 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและเสนอ

รายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล ขั�นตอนที� � การสะทอ้นผล (reflecting) มี 1 ขั�นตอนยอ่ยดงันี�  1) 

การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบัติแลว้เสร็จ วงจรที� � ขั�นตอนที� � การวางแผนใหม่ (re-

planning) มี � กิจกรรมคือ �) การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน และ �) การจดัทาํแผนปฏิบติั

การใหม่ ขั�นตอนที� � การปฏิบติัใหม่ (re-acting) มี 3 กิจกรรมคือ 1) การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 2) 
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การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 3) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ ขั�นตอนที� �  การสังเกตผลใหม่ 

(re-observing) มี 3 ขั�นตอนคือ 1) ขั�นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั�นตอนการสังเกตและ

เสนอรายงานผล 3) ขั�นตอนการประเมินและสรุปผล ขั�นตอนที� � การสะทอ้นผลใหม่ (re-reflecting) มี 2 ขั�นตอน

ย่อยดงันี�  1) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลงัการปฏิบัติแลว้เสร็จ 2) การสะท้อนผลการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญหลงันาํแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 

ขั�นตอนที� �� การสรุปผล (conclusion) มี 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled)  

 

 

 2)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ได้จากการนําแผนปฏิบัตกิารลงสู่การปฏิบัต ิ

              จากประสบการณ์การนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัตินําซึ� งความรู้ใหม่และนํามา

บูรณาการร่วมกบัการเปลี�ยนแปลงและการเรียนรู้จนไดข้อ้สรุปเกี�ยวกบั “หลกัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิผล 13 ประการ” ซึ�งเป็นหลกัการที�จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนอยา่งมีประสิทธิผล ควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเนื�องจาก

การพฒันาทั�ง 5 ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากทุกคนที�มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษา 2) หลกัการ 

แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวขอ้งกบั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ รวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ เป็นสิ�งที�ผูร่้วมพฒันาจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนเริ�มการพฒันา 3) การพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะของครู จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งใชแ้ผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็น

เครื�องมือในการพฒันาเนื�องจากสามารถวดัการเปลี�ยนแปลงที�เป็นรูปธรรมได ้4) “แรงจูงใจ” เป็นแรงกระตุน้การ

พฒันา 5) “การซื�อใจ” ผูร่้วมการพฒันาเพื�อการพฒันาแบบ “เตม็ใจ” 6) การใชจิ้ตวิทยากบัผูร่้วมการพฒันา 7) การ

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติัทุกขั�นตอนของผูร่้วมการพฒันา 8) การปล่อยให้ผูร่้วมการ

พฒันาไดมี้อิสระในความคิดเห็น และการทดลองปฏิบติัตามแนวคิดของตนเอง 9) การสร้างความสามคัคี ความ

สนิทสนม ความเป็นกนัเอง ขวญักาํลงัใจ การทาํงานเป็นทีม ในกลุ่มผูร่้วมการพฒันาดว้ยกิจกรรมที�ไม่เป็นทางการ 

10) การมีสมัมาคารวะ มืออ่อน การรับฟังความเห็น จิตวิทยาในการพูดและมนุษยส์ัมพนัธ์ ของผูร่้วมการพฒันาที�

มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษา 11) เวลาที�จาํกดัทาํให้การพฒันามีขีดจาํกดั 12) การผสมผสานระหวา่ง

ทฤษฎีและประสบการณ์จาํเป็นสาํหรับการพฒันา 13) ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาถือวา่

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา 

 3)   ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัรูปแบบการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

              จากประสบการณ์การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ 

ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทาํให้ผูว้ิจยัคน้พบความรู้ใหม่เกี�ยวกบั “รูปแบบการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” ดงันี�  การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะครู ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1) ดา้นคุณลกัษณะของครู ประกอบดว้ย 1.1) สมรรถนะหลกั 1.2) สมรรถนะความเชี�ยวชาญ 1.3) สมรรถนะใน

หนา้ที�เฉพาะสาขาวชิา 2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2.1) ระดบัคุณภาพของการจดัการ

เรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง 2.2) ระดบัคุณภาพ
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ของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2.3) จาํนวนสถาน

ประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 2.4) จาํนวนคน-

ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 2.5) อตัราส่วนของ

ผูส้อนประจาํที�มีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 3) ดา้นความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, 

ผูป้กครอง และชุมชน) ประกอบดว้ย 3.1) ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา 3.2) ครูกบัผูป้กครองและชุมชน 3.3) 

ครูกบันกัเรียน การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 4) สภาพแวดลอ้มดา้น

กายภาพภายในชั�นเรียน ประกอบดว้ย 4.1) ห้องเรียนทั�วไป 4.2) ห้องปฏิบติัการ 5) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

ภายนอกชั�นเรียน ประกอบดว้ย 5.1) ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ใหเ้หมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศ

ที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 5.2) ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�ง

อาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

7. การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัอภิปรายในประเด็นจากคาํถามการวิจยัและประเด็นอื�นๆที�พบจาก

การวจิยัรวม 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) สภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ในปัจจุบนั สภาพที�คาดหวงั ทางเลือกเพื�อแกปั้ญหา และการประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพ

ที�คาดหวงั 2) การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัจริง 3) การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัจริง 4) ความรู้ใหม่ที�

เกิดขึ�นจากการปฏิบติัจริง ตามลาํดบัดงันี�  

7.1   สภาพที�เคยเป็นมา สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั สภาพที�

คาดหวงั ทางเลือกเพื�อแกปั้ญหา และการประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพที�คาดหวงั 

        ผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�เคยเป็นมาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบดว้ย ช่วงเริ�มตน้ (พ.ศ. ��26 – ��37) ช่วงเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ. ��37-��45) และช่วง

วกิฤต (พ.ศ. ����-����) โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วง ดงันี�  1) ช่วงเริ�มตน้ เป็นช่วงที�เริ�มเปิดดาํเนินกิจการใหม่ 

โดยก่อตั�งเมื�อปี พ.ศ. 2526 เดิมใชชื้�อว่า “โรงเรียนบณัฑิตแก่นนคร” สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยรวม (ดา้น

กายภาพและดา้นจิตวทิยา) อยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” โดยพบวา่โรงเรียนขาดความพร้อมทั�งในเรื�องของ อตัรากาํลงัครู การ

จดัการเรียนการสอน อาคารสถานที� วสัดุอุปกรณ์ สื�อการเรียนการสอน รวมถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซึ� ง

สาเหตุสาํคญัเกิดจากปัจจยัดา้นต่างๆ ดงันี�  1) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ คือ การบริหารงานที�ไม่เป็นระบบและ

ไม่คล่องตวัอนัเนื�องมาจากการดาํเนินกิจการในลกัษณะหุ้นส่วนบริษทั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงศกัดิ�  

เจริญวงศ์ศกัดิ�  (����), พชัรินทร์ วงศ์จนัทร์ (����) และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (����) ที�ได้

กล่าวถึงความสาํคญัของงานดา้นการบริหารจดัการภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนวา่ การบริหารจดัการภายใน

นั�นถือเป็นองค์ประกอบสําคญัที�ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอยา่งมีประสิทธิผล 2) 

ปัจจยัดา้นงบประมาณ คือ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื�องจากในสมยันั�นยงัไม่มีนโยบายช่วยเหลือดา้น

การศึกษาจากทางภาครัฐดงัเช่นในปัจจุบนั (นโยบายเงินอุดหนุนรายหวั เรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ และเงินกูย้ืม

เพื�อการศึกษา) ประกอบกบังบประมาณส่วนตวัของหุ้นส่วนแต่ละคนมีจาํกดั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุด

ธิดา เทพพิทกัษ ์(2550) ที�ไดใ้หท้ศันะวา่ หนึ�งในองคป์ระกอบที�สาํคญัของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน



 458 

 

 
 

ที�มีประสิทธิผล คือ ดา้นธุรการและการเงิน 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพ คือ ปัญหาจากการ

ที�ไม่สามารถลงทุนในเรื�องอาคาร สถานที� วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แบบถาวรไดอ้นัเนื�องมาจาก

สถานที�ตั�งของโรงเรียนในขณะนั�นเป็นลกัษณะการเช่าพื�นที�ดาํเนินการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียาพร วงศ์

อนุตรโรจน์ (2542) ที�ไดใ้ห้ทศันะวา่ การจดัและบริหารอาชีวศึกษาเป็นความพยายามจดัและดาํเนินการเกี�ยวกบั

การอาชีวศึกษาในมิติ �) ดา้นหลกัสูตร �) ครู นกัเรียน �) วสัดุอุปกรณ์ อาคารและโรงฝึกงานและ �) ดา้นผลผลิต 

คือผูเ้รียนที�มีคุณภาพ นอกจากนั�นยงัสอดคลอ้งกบั The Learning Environment (n.d.) 21st, century learning 

environments (2011), Pearlman (2010), Fisher (2005) และ Socialscience.igetweb.com (2012) ที�ให้ทศันะวา่ 

หนึ�งในปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพของโรงเรียน คือ การให้ความสาํคญักบั

เรื�องการจดัการดา้นอาคาร สถานที� 2) ช่วงเปลี�ยนผ่าน เป็นช่วงที�โรงเรียนไดท้าํการเปลี�ยนชื�อจาก “โรงเรียน

บณัฑิตแก่นนคร” เป็น “โรงเรียนพงษภิ์ญโญเทคโนโลยี” และเปลี�ยนสถานที�ตั�งจากที�เดิมมาสร้างใหม่ ณ สถาน

ที�ตั�งปัจจุบนั บนพื�นที� 6 ไร่ ซึ� งเป็นพื�นที�กรรมสิทธิ� ของผูรั้บใบอนุญาตเอง (เลขที� 167 ถ. มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“พอใช”้ โดยเมื�อพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ดา้นกายภาพถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์“ดี” โดยพบวา่ มีการลงทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆใน

ลกัษณะทีเป็นถาวร มีการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงมีการจดัซื�อสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆเขา้ติดตั�งภายใน

อาคาร ซึ�งการเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ�นดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการเปลี�ยนแปลงการบริหารจดัการจากลกัษณะ

หุ้นส่วนบริษทัมาเป็นลกัษณะบริหารโดยเจา้ของกิจการเพียงคนเดียว (ผูรั้บใบอนุญาต) และอีกเหตุผลหนึ� งคือ 

โรงเรียนถูกก่อสร้างขึ�นบนพื�นที�กรรมสิทธิ� ของผูรั้บใบอนุญาตไม่ใช่พื�นที�เช่าดงัเช่นในอดีต ส่วนสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาอยูใ่นเกณฑ ์“พอใช”้ โดยพบวา่ยงัคงพบปัญหาต่างๆมากมายที�ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขและ

พฒันา ทั� งในด้านคุณลกัษณะของครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และดา้นความสัมพนัธ์ (ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน) สอดคลอ้งกบั แนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้น

จิตวิทยา ของ ประยทุธ ไทยธานี (2550), กรมวิชาการ (2536), Anderson (1970 อา้งถึงใน คีรีบูน จงวฒิุเวศร์, สม

พร ร่วมสุข และ วรรณภา แสงวฒันะกลุ, 2547), พรรณี ช. เจนจิต (����), บุญเรือน หุ่นดี (���� อา้งถึงใน คีรีบูน 

จงวฒิุเวศร์  สมพร ร่วมสุข  และ วรรณภา แสงวฒันะกุล, ����), Wentzel (����) และ ��st century learning 

environments (����) ที�ใหท้ศันะวา่ แนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยา คือ การขจดัปัญหา

ต่างๆที�พบทั�งในดา้นคุณลกัษณะของครู ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน และดา้นความสัมพนัธ์ (ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน) จนหมดสิ�นไป 3) ช่วงวกิฤต เป็นช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนที�ผูอ้าํนวยการ

และผูรั้บใบอนุญาต (นายเสรี พงษ์ภิญโญ) จะเขา้มาบริหารงานดว้ยตนเอง สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยรวม

พบวา่อยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” ในดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นกายภาพที�เคยอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” มีระดบัลดตํ�าลง โดย

พบวา่ อาคาร สถานที� รวมถึง วสัดุ อุปกรณ์ และสื�อการเรียนการสอนต่างๆ อาทิเช่น เครื�องพิมพดี์ด เครื�องคาํนวณ 

เครื�องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ไม่ไดรั้บการ ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ซ่อมบาํรุง ให้อยูใ่นสภาพที�สมบูรณ์หรืออยูใ่น

สภาพที�ดีขึ�นจากเดิม ส่วนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาอยูใ่นเกณฑ ์“ตํ�า” และตํ�าลงไปจากช่วงที�ผ่านมา

อีก โดยพบวา่ปัญหาทั�ง ดา้นคุณลกัษณะของครู ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน และดา้นความสัมพนัธ์ 

ยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขและพฒันาจากช่วงก่อน สาเหตุสาํคญัเกิดจาก การบริหารแบบเบ็ดเสร็จในลกัษณะแบบ

บนลงล่าง (Top-Down) บริหารโดยบุคคลคนเดียวไม่มีการกระจายอาํนาจและขาดการมีส่วนร่วมของครู 
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สอดคลอ้งกบั Victor (n.d. อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ 2556) กล่าวถึงทศันคติ 10 ประการสาํหรับผูน้าํใน

ศตวรรษที� 21 วา่ ศตวรรษที� 21 ตอ้งการภาวะผูน้าํแบบร่วมมือ (corporate leadership) มากกวา่แบบใชอ้าํนาจหรือ

การบังคับ จากสภาพปัญหาที� เกิดขึ�นในช่วงวิกฤตนี� ได้ส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยฯจนทาํให้จํานวนนักเรียน 

นกัศึกษา ของวิทยาลยัฯลดลงมาเรื�อยๆจนกระทั�งเหลือไม่ถึง 100 คนในปี พ.ศ. 2550 ซึ� งเป็นปีสุดทา้ยก่อนช่วง

ปัจจุบนั (พ.ศ. ��50-���4) 

ปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญในปัจจุบนั (พ.ศ. ��50-���4) 

แยกตามดา้นต่างๆของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ได ้ดงันี�  ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู ประกอบดว้ย 1) การสื�อสาร

ทางภาษาและเทคโนโลย ี2) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 3) การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 4) การ

พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 5) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 6) การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 7) การจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ 8) การพฒันาสื�อการสอนและ

วสัดุช่วยสอนดา้นอาชีวศึกษา 8) การสร้างนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ทางดา้นพณิชยกรรม 9) การประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 1) ระดบัคุณภาพ

ของการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบติัจริง 2) 

ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3) 

จาํนวนสถานประกอบการที�มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 4) 

จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 5) 

อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที�มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา ด้านที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครู, 

ผูป้กครอง &ชุมชน) ประกอบดว้ย 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน ดา้นที� 4 สภาพแวดลอ้ม

ภายในชั�นเรียน ประกอบดว้ย 1) เกี�ยวกบัห้องเรียนทั�วไป 2) เกี�ยวกบัห้องปฏิบติัการ ดา้นที� 5 สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกชั�นเรียน ประกอบดว้ย 1) ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวิชาที�เรียน มีบรรยากาศที�

เอื�อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 2) ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม สิ�ง

อาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่ วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญยงัคง

พบปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในทั�ง 5 ดา้นที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาแกไ้ขโดยเร่งด่วน สาเหตุของปัญหา

ในดา้นที� 1 และ 2 (คุณลกัษณะของครู และการจดัการเรียนการสอน) พบว่ามีสาเหตุจาก ผูบ้ริหารขาดความ

ตระหนกัและใส่ใจและเกี�ยวกบัเรื�องการพฒันาศกัยภาพครูจึงส่งผลให้ครูขาดความรู้ความเขา้ใจทั�งในเรื�องการ

พฒันาตนเองและการจดักระบวนการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญรอด วฒิุศาสตร์กลุ (����) ที�ให้

ทศันะว่า องค์ประกอบความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาเอกชนประกอบดว้ยองค์ประกอบเรียงตามลาดับ

ความสาํคญัดงันี�  �) คุณภาพอาจารย ์�) หลกัสูตร �) ห้องสมุดหรือศูนยก์ารคน้ควา้ �) คุณภาพนกัศึกษา �) กิจการ

นกัเรียน - นกัศึกษา และ �) ผลงานวิชาการของอาจารย ์และ สุภทัรา วฒิุเอย้ (����) ที�ให้ทศันะวา่ หนึ�งในกลยล

ยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวดัเชียงใหม่ คือ เน้นการพฒันาบุคลากร เพื�อให้มีความรู้

ความสามารถเพิ�มขึ�น และ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (����) ที�ใหท้ศันะวา่ หนึ�งในองคป์ระกอบที�

สามารถสร้างภาพลกัษณ์โรงเรียนเอกชน คือ การพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สวสัดิการที�ดีทดัเทียมกบัโรงเรียนรัฐบาลในดา้นความรู้ความสามารถ และค่าจา้ง ค่าตอบแทน และ Harvey & 

Bowin (1996) ที�ให้ทศันะวา่ การพฒันาบุคลากรเป็นการลงทุนในปัจจุบนัและเพื�ออนาคตในการปฏิบติังานของ
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บุคลากร ปัญหาในดา้นที� 3 (ความสมัพนัธ์) พบวา่มีสาเหตุจาก ในการจดัการศึกษาขาดการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย ส่งผลใหก้ารปฏิสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ระหวา่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา 

ผูป้กครอง และชุมชนในบริเวณโดยรอบ จึงมีค่อนขา้งนอ้ย สอดคลอ้งกบั Ben-Jacob, Levin, and Ben-Jacob 

(����) ที�ใหท้ศันะวา่ ต่อไปในศตวรรษที� 21 ระบบการเรียนการสอนจะเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม  (collaborative 

learning networks: CLNs) นอกจากนั�นยงัสอดคลอ้งกบั Owens (2001 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) ที�กล่า

วา่ ในปัจจุบนัสถานศึกษาหลายแห่งไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาในลกัษณะ “เกิดขึ�นจากภายใน” (inside-out 

approach) มากขึ�น โดยให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบติัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซึ� งมีขอ้ดีที�จะทาํให้ได้

ขอ้มูลสารสนเทศมากขึ�น มีทศันะทางเลือกที�หลากหลาย และการตดัสินใจจะไดรั้บการยอมรับมากขึ�น และที�

สาํคญัคือ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตอนหนึ�งเกี�ยวกบัการพฒันา ที�ทรงตรัส

วา่ “การพฒันาตอ้งระเบิดจากขา้งใน” นั�นหมายความว่า ตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้คนในชุมชนไปพฒันา ให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา (สาํนกัคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจาพระราชดาํริ, 

2549) ส่วนปัญหาดา้นที� 4 และ 5 (สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพในชั�นเรียน และสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ

ภายนอกชั�นเรียน) พบวา่มีสาเหตุจาก เรื�องของงบประมาณไม่เพียงพอ  

สภาพที�คาดหวงัของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ คือ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทั�ง � ดา้นซึ� ง

ประกอบดว้ย ดา้นที� 1 คุณลกัษณะของครู ดา้นที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน ดา้นที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครู

และบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) ดา้นที� 4 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน และดา้นที� 5 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน ไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางที�ดีขึ�นหรือไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจน

ไม่พบปัญหา แลว้ส่งผลใหว้ทิยาลยัฯมีจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษา ในแต่ละปีไม่นอ้ยกวา่ ��� คน และในอนาคตให้

มีจาํนวนตามเกณฑที์�ขออนุญาตไวคื้อจาํนวน �,��� คน 

การประเมินเลือกทางเลือกเพื�อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพที�คาดหวงั เพื�อให้การพฒันาและแกไ้ข

ปัญหาที�พบบรรลุตามสภาพที�คาดหวงั ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้าํมาร่วมกนัวิเคราะห์ทางเลือกที�หลากหลายเพื�อ

การแกปั้ญหาจากหลกัเกณฑก์ารพิจาณาดงันี�  1) ทางเลือกนั�นมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัหรือไม่โดยพิจารณา

จากความเป็นไปไดใ้นการใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหาร อาทิเช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 2) ทางเลือก

นั�นสอดคลอ้งกบันโยบายของวทิยาลยัฯหรือไม่ 3) ทางเลือกนั�นเกิดจากความตอ้งการแกไ้ขร่วมกนัของผูว้ิจยัและ

ผูร่้วมวิจัยทุกคนใช่หรือไม่ จนได้ทางเลือกที�จะนําไปใช้ในการพฒันาเพื�อแก้ไขปัญหาออกมาในรูปของ

แผนปฏิบติัการขึ�นมา � ชุด ซึ�งประกอบดว้ยโครงการจาํนวน � โครงการ ดงันี�  โครงการที� � Teacher development 

toward change มุ่งหวงัให้เกิดการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในดา้นคุณลกัษณะของครู โครงการที� 2 

Teaching development toward change มุ่งหวงัให้เกิดการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในดา้นการจดั

กระบวนการเรียนการสอน โครงการที� 3 Stakeholder relationship development toward change มุ่งหวงัให้เกิดการ

แกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในด้านความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และ

ชุมชน) และสุดทา้ยโครงการที� � Physical environment development toward change มุ่งหวงัให้เกิดการแกไ้ข

ปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ในดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน และสภาพแวดลอ้มด้าน

กายภาพภายนอกชั�นเรียน  
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7.2   การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบติัจริง  

                      การเปลี�ยนแปลงจากการปฏิบติัจริงเกิดขึ�นใน 2 ระดบั ประกอบดว้ย 1) การเปลี�ยนแปลงที�คาดหวงั 

พบวา่ หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัผลปรากฏวา่สาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กโครงการ 

ส่งผลใหปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในดา้นต่างๆไดรั้บการแกไ้ขจนบรรลุตามที�คาดหวงั 2) การเปลี�ยนแปลง

ที�ไม่คาดหวงัพบวา่เกิดขึ�นใน 3 ระดบั คือ 1) ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้ิจยั ครู และผูอ้าํนวยการ 2) ระดบักลุ่ม 

คือ กลุ่มครู และ 3) ระดบัองคก์าร คือ วทิยาลยัฯ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวพบวา่ลว้นแลว้แต่เกิดขึ�นในลกัษณะ

ที�เป็นประโยชน์แทบทั�งสิ�น จากผลการเปลี�ยนแปลงที�คาดหวงัและไม่คาดหวงัซึ�งปรากฏผลในทิศทางที�ดีขึ�นเช่นนี�  

มีปัจจัยที�สําคญัจากการนาํเอาหลกัการจากระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นกระบวนการ

แกไ้ขปัญหาโดยระเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวก่อใหเ้กิดปัจจยัต่างๆที�ส่งผลต่อความสาํเร็จและบรรลุความคาดหวงั ดงันี�  

1) การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด เสนอความเห็น ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง

อยา่งเตม็ที� ในการปฏิบติัการวจิยัทุกขั�นตอน โดยไม่มีการปิดกั�นความคิดเนื�องจากผูว้ิจยัไดล้ดบทบาทของตวัเอง

ลงเป็นแค่เพียงผูใ้หค้วามอาํนวยความสะดวกและมีสถานะเท่าเทียมกบัผูร่้วมวจิยัทุกคน ดงันั�น ทางเลือกที�นาํมาใช้

ในการแกไ้ขปัญหาจึงเป็นแนวทางที�มาจากผูร่้วมวิจยัโดยแทจ้ริง ส่งผลให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนกระทาํดว้ยความ

เตม็ที�และเตม็ใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�กล่าว

วา่ เป็นเทคนิคการวจิยัที�เปลี�ยนรูปแบบไป จากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่างขึ�นบน ผูถู้กวิจยัไดเ้ปลี�ยนบทบาทจาก

ผูถู้กกระทาํเป็นผูก้ระทาํ หรือผูร่้วมกระทาํ หรือเปลี�ยนวิธีการวิจยัจากพวกเขาเป็นการวิจยัโดยพวกเขา โดยผูถู้ก

วจิยัจะมีส่วนร่วมในการวจิยัทุกขั�นตอน เป็นทั�งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั�น 2) ส่งเสริม

ใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนทาํงานในสภาพแวดลอ้มที�ทาํงานร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือหรือกล่าวอีกนยัหนึ�งคือการ

ทาํงานในลกัษณะเป็นทีมงานดว้ยความสามคัคี มากกวา่การที�แต่ละคนจะแยกนาํไปปฏิบติัส่วนตวั สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, and Skon  (1981 อา้งถึงใน Jordan England, ����) ที�ได้

กล่าวถึงความสําคญัของ “หลกัความร่วมมือ (collaborative approach)” ว่าการทาํงานร่วมกันด้วยหลกัความ

ร่วมมือ ให้ผลสาํเร็จมากกวา่ การทาํงานร่วมกนัโดยการแข่งขนักนัเองภายในกลุ่ม และ Goethals, Sorenson, and 

Burns (2004) ที�ใหท้ศันะวา่ การทาํงานร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือ เป็นวิธีการที�สามารถช่วยลดอุปสรรค หรือ

ค่าใชจ่้ายในที�เกิดขึ�นในการดาํเนินงานของภาระงานนั�นๆได ้3) ส่งเสริมการให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็น

ระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนัทาํใหก้ารทาํงานส่วนใหญ่เกิดความราบลื�นและไม่ติดขดั อาจมีปัญหาและอุปสรรคบา้ง

ในบางครั� งแต่จากการที�ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนไดย้ดึถือหลกัดงักล่าวทาํใหส้ามารถกา้วขา้มปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได ้

สอดคลอ้งกบัทศันะของ Covey  (2004 อา้งถึงใน England, 2009) ที�กล่าววา่ องคก์รที�มีพลงัจากการทาํงานใน

สภาพแวดลอ้มที�ทาํงานร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือนั�น จะมีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ให้ความเชื�อถือกนั 

และเคารพกนัในสิทธิของสมาชิกในคณะทาํงานอยูใ่นระดบัที�สูง และเมื�อสมาชิกแต่ละบุคคลในคณะทาํงานเกิดมี

ความคิดเห็นที�แตกต่างกนัออกไป พวกเขาก็จะคิดตรงกนัในเชิงบวกวา่ “ดีแลว้ที�มีความเห็นที�หลากหลาย การที�

เราไดถ้กเถียงกนัโดยมีความเห็นจากมุมมองที�แตกต่างกนัจะช่วยให้เราแน่ใจไดว้่า เราไดพิ้จารณาปัญหานี� อยา่ง

ละเอียดถี�ถว้นแลว้จริงๆ” ซึ�งในกระบวนการนี�สมาชิกแต่ละบุคคลในคณะทาํงานไม่ตอ้งการรู้วา่ตนเองนั�นถูกหรือ

ผิด  ไดรั้บชยัชนะหรือผา่ยแพ ้จากการถกเถียงและอภิปรายกนัในการทาํงานร่วมกนัครั� งนี�  แต่พวกเขาตอ้งการเพียง

แค่ว่ามุมมองของพวกเขาแต่ละบุคคลในคณะทาํงานนั�นไดรั้บความสนใจ ใส่ใจ และถูกนาํไปใชป้ระกอบการ



 462 

 

 
 

พิจารณาในการตดัสินใจในภารกิจนั�นๆ 4) มุ่งใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงแบบยั�งยนื สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�กล่าววา่ การวิจยัไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงเพื�อทาํความ

เขา้ใจ หรือเพื�อความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆที�เป็นอยูเ่ท่านั�น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงไป

ในทิศทางที�พึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ย ั�งยนือนัเนื�องมาจากความมีพนัธะผูกพนัใน

สิ�งที�ทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมทุกขั�นตอน ดงันั�นจึงสรุปไดว้า่ปัจจยัส่งผลทั�ง 4 ปัจจยัดงักล่าวที�ไดจ้ากการใช้

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในงานวจิยัครั� งนี�  ทาํให้การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคแ์ละส่งผลใหก้ารพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บรรลุความคาดหวงั 

7.3   การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  

                      จากผลการวจิยัพบวา่ การเรียนรู้เกิดขึ�นใน 3 ระดบั คือ 1) ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้จิยัและครู 2) 

ระดบักลุ่ม คือ กลุ่มครู และ 3) ระดบัองคก์าร คือ วิทยาลยัฯ ซึ� งสอดคลอ้งกบัที� วิโรจน์ สารรัตนะ (���5) ไดใ้ห้

ทศันะวา่ การเรียนรู้จากการกระทาํในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งใน

ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัหรือ

จากการมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั และกบับุคคลอื�นๆที�เขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้ง โดยทั�งนี�การเรียนรู้

จากการปฏิบติัหรือการกระทาํนั�นไดเ้กิดขึ�นในหลายลกัษณะในทุกขั�นตอนของการวจิยั ทั�งนี� ยงัพบวา่ทั�ง ผูว้ิจยั ครู 

(ผูร่้วมวจิยั) และวทิยาลยัฯ ไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมากมายและหลากหลาย ซึ�งอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที�เกิดขึ�น

นั�นเกิดจากลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือไดล้งมือกระทาํดว้ยตนเอง (Learning by doing) ซึ� งเป็นการ

เรียนรู้ที� เกิดขึ�นจากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในลกัษณะนี� ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้มากกวา่การเรียนรู้แบบอื�นๆ และยงัพบวา่การเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าวจะติดตวับุคคลนั�นๆไดค้งทนและ

ยั�งยนืกวา่การเรียนรู้แบบอื�นๆ สอดคลอ้งกบั วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�ไดใ้หท้ศันะวา่ การเรียนรู้จากการกระทาํ 

(action learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั�นๆในทุก

ขั�นตอนจากการวิจยัถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื�องจากจากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ

กระทาํ (doing) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (learning) ไดม้ากถึง 75% ซึ� งสูงกวา่กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้อื�นๆ เช่น การ

อภิปราย การสาธิต การใชโ้สตทศันูปกรณ์ การอ่าน และการบรรยาย และสอดคลอ้งกบั Heron (1996), Ubben et 

al. (2001) ที�กล่าวถึง การพฒันาครูตอ้งให้ความสาํคญัและคาํนึงถึง แผนงานหรือโครงการที�จะเกิดขึ�นกบัผูเ้รียน 

(results-driven education) การมุ่งให้ครูคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking) และการเรียนรู้ในตวัครูเกิดจากการ

เป็นผูก้ระทาํ (active) จากการเรียนรู้ต่างๆที�เกิดขึ�นทั�งหมดนั�นมีการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการเรียนรู้ที�สาํคญั

สาํหรับการดาํเนินการวจิยัในครั� งนี�  มีดงันี�  1) เรียนรู้วา่การที�จะไดม้าซึ�งแนวคิดดีๆหรือความรู้ใหม่ๆจากผูร่้วมวิจยั 

จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งปล่อยอิสระให้เขาไดคิ้ดและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองเสียก่อน โดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือ

แนะนาํเขาก่อน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�ไดใ้ห้ทศันะวา่ ผูว้ิจยัควรจะตอ้งคาํนึงถึง 

“การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาอย่างเต็มที�ก่อน” โดยปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัวิเคราะห์และกาํหนด

ประเด็นต่างๆดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที�มีอยู่เดิมของพวกเขา หลงัจากนั�นผูว้ิจัยจึงจะนําเอา

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัการพฒันางานนั�นๆมาเสริม ตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิด

จากภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด  “let them first, 

then researcher” และสอดคลอ้งกบั กาญจนา แกว้เทพ (2532) ที�ให้ทศันะวา่ แนวคิดใหม่ในการพฒันานั�น เชื�อวา่
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ในวฒันธรรมชุมชนนั�น ไม่วา่งเปล่า ในนั�นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคที์�จะ

แกปั้ญหาชุมชน 2) เรียนรู้ว่าในการขบัเคลื�อนองคก์ารให้มุ่งไปขา้งหนา้สู่ความสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที�

คาดหวงัไว ้นอกจากองค์ประกอบในดา้นการบริหารจดัการแลว้ ปัจจยัเกี�ยวกบัทรัพยากรบุคคลที�ถือเป็นเรื�อง

สาํคญัไม่แพก้นั เนื�องจากพวกเขาเหล่านั�นเป็นผูข้บัเคลื�อนแผนงานต่างๆขององคก์ารที�ไดว้างไว ้ดงันั�นการกระทาํ

ใดๆที�จะทาํให้ “ไดใ้จ” จากพวกเขาเหล่านั�นเป็นสิ�งที�ผูน้าํพึงกระทาํ เช่น การชมเชย การให้กาํลงัใจ การมอบ

รางวลั การจดักิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจ เป็นตน้ ที�สาํคญัพบวา่ผลงานที�เกิดจากการปฏิบติัของบุคลากรที�ผูน้าํ 

“ไดใ้จ” พวกเขาจะออกมาดีกวา่ผลงานที�เกิดจากบุคลากรที�ผูน้าํไม่สามารถ “ซื�อใจได”้ สอดคลอ้งกบั ธนวฒัน์ ตั�ง

วงษเ์จริญ (2539) ที�กล่าววา่ปัจจยัที�ทาํให้คนอยากทาํงานมีอยู ่7 ประการซึ�งหนึ� งในนั�นคือ 1) สิ�งจูงใจเกี�ยวกบั

สภาพการทาํงานที�เป็นไปตามปกติและทศันคติ ทั�งในแง่ของสถาบนั ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏิบติั ดงันั�นจากการ

เรียนรู้ที�เกิดขึ�นทั�งระดบัตวับุคคล กลุ่ม และองคก์าร ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั�งหมด ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ระเบียบวิธี

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั�นถือเป็นหนึ�งในวิธีการที�มีความเหมาะสมสาํหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้รวมถึงใชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาอื�นๆ ในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนซึ�งไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั

ต่างๆมากมายดงัเช่นสถาบนัของรัฐ ดว้ยเหตุผลที�วา่เป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ั�งยนื ทาํให้ครูไดเ้กิดการเรียนรู้และ

พฒันาตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สอนให้ครูไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาดว้ยตวัเองเป็น ไม่ใช่รอให้ผูบ้ริหาร

สั�งการอย่างเดียว ผูบ้ริหารและครูต่างมีสถานะเท่าเทียมกนั นอกจากนั�นยงัทาํให้ไดแ้นวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ 

ออกมาจากครูอยา่งมากกมายและมีความหลากหลาย ถือไดว้า่เป็นการพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์องคก์ารจะเกิดการ

พฒันาและขณะเดียวกันบุคลากรที�เกิดความเขม้แข็งควบคู่กันไปด้วยพร้อมๆกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 

Quixley (2008 อา้งถึงใน ชยานนท์ มนเพียรจนัทร์ 2554) ที�กล่าววา่เหตุผลที�ตอ้งใชก้ระบวนการของการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมก็เพราะวา่การวจิยัประเภทนี�นั�น �) เป็นเครื�องมือที�มีประโยชน์ในการพฒันาสาํหรับการ

บริการชุมชนในภาคเอกชน (non-government) �) เปิดโอกาสใหเ้ผชิญกบัคาํถามหรือปัญหาใหญ่ๆ(big questions)  

3) ทาํหนา้ที�เสริมพลงั (empowerment) ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงรวมทั�งช่วยเสริมพลงัใหก้บัผูที้�มีส่วนร่วม

ในการใหก้ารบริการและหน่วยงานขา้งเคียงอื�นๆ �) ช่วยให้องคก์รและพนกังานเขา้ใจวา่จะมีการปฏิบติังานและ

ปรับปรุงงานกนัอยา่งไรโดยเป็นระบบที�ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการเรียนรู้ �) ช่วยใหมี้จุดเนน้ที�ดีกวา่เดิมใน

สิ�งที�ทาํกนัอยูแ่ลว้ �) เป็นวธีิการหนึ�งที�มีประโยชน์ในการที�จะเพิ�มประสิทธิภาพขององคก์รและคนงานแต่ละคน  

�) ทาํใหก้ารประเมินผลมีความง่ายยิ�งขึ�นและสนุกมากยิ�งขึ�น �) ช่วยเพิ�มคุณค่าใหก้บัขอ้สมมติฐาน (hunches) และ

จะช่วยใหเ้ราสามารถที�จะคน้หาขอ้สมมติฐานนั�นในทิศทางที�ตรงประเด็น (relevant) และเป็นประโยชน์ (useful) 

และทา้ยที�สุดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถที�จะช่วยองคก์รในการพฒันาแนวทางการให้บริการที�

มีความหลากหลายเพิ�มขึ�น(multi-faceted) เป็นองคร์วม (holistic) และมีความเหมาะสมกบัทอ้งถิ�น   

7.4   ความรู้จากการปฏิบติัจริง  

                      จากผลการวิจัยพบว่า  ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ที� ได้ทั� งในกรณีที� เ กี� ยวกับ “การพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” และในกรณีที�เกี�ยวกบั “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” นั�นมีองคป์ระกอบที�

สาํคญัดงันี�  คือ 1) มีขั�นตอนยอ่ยการดาํเนินงานแต่ละขั�นตอน 2) ใชห้ลกัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 13 ประการ 3) ใชรู้ปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 4) คาํนึงถึง 10 

หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูว้ิจยัในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นพื�นฐาน ทาํให้
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ได ้“กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ: ความรู้ที�ไดจ้ากการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ดงัแสดงในรายละเอียดภาพที� 173 นอกจากนั�นผูว้จิยัยงัไดต้่อยอดจากกรอบการพฒันา

ดงักล่าวจนไดค้วามรู้ใหม่อีก 1 ขอ้คือ “รูปแบบการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญในอนาคต” หรือ “Phongpinyo Model” ซึ� งเป็นขอ้คน้พบในบริบทเฉพาะ (specific context) ตามหลกัการ

หนึ� งของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงไม่สามารถนาํไปอา้งอิงเพื�อใชใ้นวิทยาลยัฯอื�นไดโ้ดยทั�วไป 

(generalization) แต่ผูที้�สนใจอาจนาํเอาผลการวจิยันี�ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางหรือนาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั

บริบทของหน่วยงานตนเองได ้ดงัแสดงในรายละเอียดตารางที� 141-143 และภาพที� 174 จากความรู้ใหม่ที�ไดจ้าก

การบูรณาการประสบการณ์ต่างๆที�ได้จากทั�งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัดังกล่าวขา้งตน้นี�  สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ที�ไดใ้หท้ศันะวา่ ความรู้ใหม่ (new knowledge) ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

จึงเป็นผลจากการรวบรวมขอ้มูล (data) และสารสนเทศ (information) ที�เกิดจากการปฏิบติังาน (action) ในแต่ละ

ส่วนงาน (parts)  เมื�อนาํมาเชื�อมโยงกนั (connection of parts) จะก่อให้เกิดภาพความรู้ใหม่ (a whole) ซึ� งความรู้

ใหม่ที�ไดรั้บนี�  หากเชื�อมโยงกนัหลากหลาย (joining of wholes) คงที�และใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป จะเป็นภูมิปัญญา 

(wisdom) เพื�อการเผยแพร่ไปยงัแหล่งอื�นๆ 

 ซึ�งความรู้ที�ไดจ้ากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ที�เป็นเป็นกรอบแนวคิดและนาํไปสู่การปฏิบติั

นี�ทาํให้การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญบรรลุความคาดหวงั คือ จากการ

ปฏิบติังานทั�ง 4 โครงการจนสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคทุ์กโครงการส่งผลให้ปัญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ในด้านต่างๆได้รับการแก้ไขจนบรรลุผลตามที�คาดหวัง เป็นผลมาจาก ผู ้วิจัยได้ใช้ “รูปแบบการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” เป็นกรอบในการพฒันา ซึ�งแบ่งเป็น 5 ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นคุณลกัษณะของครู 2) 

การจดักระบวนการเรียนการสอน 3) ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน) 4) 

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 5) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน ซึ� งในแต่ละดา้น

ประกอบไปดว้ยตวัชี�วดัต่างๆ ดงัแสดงในเครื�องมือฉบบัที� 3 (ภาคผนวก) ร่วมกบัการปฏิบติัตามขั�นตอนยอ่ยของ

การดาํเนินงาน � วงจร �� ขั�นตอน ของระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยคาํนึงถึง 10 หลกัการ 10 

จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูว้ิจยั และหลกัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิผล 13 ประการ  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

จากพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  

8.1   ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
8.1.1   จากผลการวิจยัพบว่า สภาพที�คาดหวงัอีก 1 ขอ้ที�ยงัไม่สามารถประเมินไดคื้อในเรื�อง 

“ตอ้งการให้วิทยาลยัฯมีจาํนวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 600 คน และในอนาคตให้มีจาํนวน

นกัเรียนอยูเ่กณฑที์�ขออนุญาตไวคื้อจาํนวน �,��� คน” เนื�องจากวงจรการปฏิบติัของการวจิยันั�นคาบเกี�ยวระหวา่ง

ปีการศึกษา 2555 กบั 2556 (เทอม 1) ดงันั�นวิทยาลยัฯจึงควรดาํเนินการประเมินให้แลว้เสร็จภายในปีการศึกษา 

2557  



 465 

 

 
 

 8.1.2  จากผลการวจิยัพบวา่ ในการพฒันาสมรรถนะของครูในวทิยาลยัฯจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งใช้

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan; IDP) เป็นเครื�องมือในการพฒันา เนื�องจาก

แผนพฒันาฯดงักล่าวเป็นเสมือนกรอบของการพฒันาทาํใหก้ารพฒันามีทิศทางที�ชดัเจน และที�สาํคญัแผนพฒันาฯ

ดงักล่าวยงัเกิดขึ�นจากตวัของผูต้อ้งการรับการพฒันาเอง นอกจากนั�นแผนพฒันาฯดังกล่าวยงัสามารถวดัการ

เปลี�ยนแปลงจากการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมซึ�งออกมาในรูปของคะแนน จึงสามารถใชชี้�วดัการพฒันาของแต่

ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 8.1.3   จากผลการวิจยัพบวา่ในการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเห็น

ควรวา่ควรใชแ้ผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan; IDP) ควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ เนื�องจาก

มีความจาํเป็นสําหรับใชว้ดัการเปลี�ยนแปลงในระดบับุคคล นอกจากนั�นจะทาํให้ผลการเปลี�ยนแปลงมีนํ� าหนัก

และมีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น 

 8.1.4   จากผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญบรรลุความคาดหวงัในทุกดา้น แต่ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ถึงแมว้า่พฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญจะประสบผลสาํเร็จตามความคาดหวงัแลว้ก็ตาม ทุกคนที�เป็นผูที้�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งควรร่วมมือกนัพฒันางานต่อไป ทั�งนี�  เพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�ต่อเนื�องและเกิดความยั�งยนื 

 8.1.5   จากผลการวิจยั พบวา่ ความสาํเร็จของการดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�  ส่วนหนึ�งมาจากการ

ทาํงานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยปฏิบติัตามขั�นตอนย่อยของการดาํเนินงาน � 

วงจร �� ขั�นตอน และไดใ้ช ้“รูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” เป็นกรอบในการพฒันา รวมทั�งได้

คาํนึงถึง 10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูว้จิยั และหลกัการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิผล 13 ประการ ร่วมดว้ย ซึ�งแนวทางนี� เป็นสิ�งที�ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงพองจะตอ้งยดึถือ

เพื�อเป็นแนวปฏิบติัต่อไปเพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�ต่อเนื�องและยั�งยนื 

 8.�.6   จากผลการวิจยัพบว่า ความสําเร็จของการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ส่วนหนึ�งเกิดขึ�นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของครูทุกคนในวิทยาลยัฯ (ผูร่้วมวิจยั) 

ซึ� งเป็นผลมาจากการเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั�นไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในทุกขั�นตอน ทาํให้

พวกเขาเกิดการเรียนรู้จาการลงมือปฏิบติัจริง และจะนาํไปสู่การคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ย

ตวัพวกเขาเองในอนาคต สิ�งนี� ถือไดว้า่เป็นการพฒันาในลกัษณะยั�งยืนและสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั วิโรจน์ สาร

รัตนะ (2556) ที�ใหท้ศันะวา่ กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ (learning by doing) นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการ

คิด (thinking skills) จากทกัษะขั�นตํ�าไปสู่ทกัษะขั�นสูงกว่าตามการจาํแนกลาํดบัขั�นตอนการเรียนรู้ของ Bloom 

(Bloom ‘s taxonomy) คือ จากทกัษะการคิดในระดบัความจาํ (remembering) ความเขา้ใจ (understanding) และการ

ประยกุตใ์ช ้(applying) ที�เป็นจุดเนน้ของการเรียนรู้ในยคุอุตสาหกรรม ไปสู่ทกัษะการคิดในระดบัการวิเคราะห์ 

(analyzing) การประเมินค่า (evaluating) และการสร้างสรรค ์(creating) อนัเป็นจุดเนน้ของทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที� 21 ดงันั�น วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญควรรักษาไวซึ้� งสัมพนัธภาพและความร่วมมือร่วมใจนี� เอาไว้

ใหย้ ั�งยนื 

8.�.7   จากผลการวิจยัพบว่า สิ�งสําคญัที�ไดจ้ากการวิจยัโดยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมคือ “หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม” สิ�งนี� ส่งผลให้การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บรรลุตามความ
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คาดหวงัทุกประการ ดังนั�นวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญควรนาํเอาหลกัการดังกล่าวไปใชใ้นกระบวนการ

บริหารจดัการในทุกๆส่วนของวทิยาลยัฯ  

8.�.8   จากผลการวิจยัพบว่า การที�ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวทิยาลยัฯอยา่งเต็มที� จนทาํให้การพฒันานั�นบรรลุตามความคาดหวงันั�น เป็นผลมา

จากการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการวิจยัครั� งนี�  ทั�งนี� เนื�องจากหลกัการ

ของระเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบั Quixley 

(���� อา้งถึงใน ชยานนท ์มนเพียรจนัทร์ 2554) ที�ให้ทศันะวา่ หลกัการที�สาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วมคือ �) ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสะทอ้นผล (reflect) และหาวิธีการที�จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ�นโดย

เชื�อมโยงการสะท้อนผลและการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ� นในลักษณะที� เป็นเอกสาร

(documented) และเกิดขึ�นในเวทีสาธารณะ (public)  �) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนได-้เสียสามารถที�จะมีส่วนร่วมในการ

วนิิจฉยัคาํถาม (identifying) ตอบคาํถามและตดัสินใจเกี�ยวกบัการกระทาํที�เกิดขึ�น  �) ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม

ในการที�จะรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัคาํถามของตวัเอง  �) เกิดการทาํงานในลกัษณะของการร่วมมือ (collaborative) 

ซึ� งจะช่วยลดขั�นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลงกวา่เดิม และจะทาํให้เกิดการแบ่งปันอาํนาจกนัระหว่างผูที้�มีส่วนไดเ้สีย

ทั�งหมด  �) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความรับผิดชอบ (responsibility)ในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ (critical 

analysis) การประเมิน (evaluation) และการบริหารจดัการ (management) ของตวัเอง  �) สนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนได้

เสียเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง (progressively) และเปิดเผย (publicly) โดยการทดสอบแนวคิดดา้นการกระทาํ(ซึ� งอาจจะ

เกิดความผิดพลาดขึ�นในระหวา่งการปฏิบติังานก็เป็นได)้ และ �) มีความต่อเนื�อง (progressively) จนสามารถทาํ

ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียตอบคาํถามหรือปัญหาที�ใหญ่กวา่เดิมได ้

 

8.2   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         8.2.1   การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ถือไดว้า่มีความใกลเ้คียงกบันโยบายของภาครัฐในเรื�อง

การประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ� งตวัชี�วดัส่วนหนึ�งไดม้าจากตวับ่งชี�ของการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

แต่จากการนาํมาใชใ้นการพฒันาพบวา่มีความง่ายต่อการใชง้านมากกวา่ระบบการประกนัคุณภาพซึ�งมีตวับ่งชี� ที�มี

ความซบัซอ้นและเขา้ใจยาก ซึ�งทาํให้ไม่เป็นไปตามหลกัการ “easy to use” สาํหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้นั�นสามารถนาํเอาเครื�องมือวจิยัฉบบัที� 3 ตามในภาคผนวกไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาไดเ้ลย ซึ�งผูว้จิยัเห็น

วา่เครื�องมือดงักล่าวมีความครอบคลุมกบับริบทการพฒันาสาํหรับทั�งวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนและของภาครัฐ 

         8.2.2   ภาครัฐควรใหค้วามสาํคญักบั “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้” ใหม้ากขึ�นจากปัจจุบนั 

ทั�งนี� เนื�องจากในต่างประเทศโดยเฉพาะการจดัการศึกษาในศตวรรษที� 21 (ตามที�ผูว้ิจยัไดศึ้กษามาในบทที� 2) 

พบว่ามีการพูดถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ไวอ้ย่างกวา้งขวางและหากเปรียบเทียบกับระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยพบวา่กรอบของการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มีความครอบคลุมและกวา้งกว่า

มาก 

 8.2.3   เนื�องจากงบประมาณในการบริหารจดัการของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่นั�นมา

จากงบประมาณจากผูรั้บใบอนุญาต ดงันั�นหากตอ้งการให้การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บรรลุตามความ

คาดหวงั รัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี� ร่วมดว้ย ทั�งนี� อาจอุดหนุนเพียงบางส่วนไม่ตอ้งถึง 100 
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เปอร์เซ็นต ์ซึ� งหากมีการอุดหนุนในส่วนนี� จริงอาจจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดเกณฑ์การอุดหนุนตามขนาดจาํนวน

นกัเรียน นกัศึกษา และต่อไปวทิยาลยัฯแต่ละแห่งอาจจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้คลา้ย

กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

         8.2.4   ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการนําเอาแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual 

Development Plan; IDP) ไปใชใ้นสถาบนัการศึกษา เนื�องจากเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาสมรรถนะของครู

แต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั�นผลการพฒันายงัใชเ้ป็น KPI สาํหรับวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของครู

แต่ละบุคคลไดอี้กดว้ย 

8.3   ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 8.3.1   ในการนาํรูปแบบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมนั�น ปัจจยัหนึ�งที�จะทาํใหก้ารพฒันาประสบความสาํเร็จและถือเป็นบนัไดสู่ความสาํเร็จขั�นแรกคือ

ทศันคติของผูว้จิยัซึ�งหมายถึง ผูว้จิยัควรมีทศันคติที�ดีและเปิดใจยอมรับเกี�ยวกบัหลกัการการมีส่วนร่วม เพราะหาก

ผูว้จิยัไม่มีสิ�งนี�ตั�งแต่เริ�มตน้จะทาํใหก้ารพฒันาลม้เหลวตั�งแตแ่รกและไม่สามารถเดินหนา้ไปสู่จุดหมายได ้สิ�งนี� ถือ

ไดว้า่มีความสาํคญัสูงสุด 

8.3.2   ก่อนการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา ควรศึกษาหลกัการและขั�นตอนของระเบียบวิธี

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความเขา้ใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆไม่วา่จะเป็นเทคนิคการ

ระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ เทคนิคการ

ถอดบทเรียน เป็นตน้ หรือมีการนาํวิทยากรที�มีประสบการณ์ในการนาํไปใชม้าบรรยายกระบวนการพฒันาดว้ย

การใชร้ะเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวให้แก่ตวัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก็จะเป็นการดีมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิโรจน์ 

สารัตนะ (2555) ที�ให้ทศันะวา่ ผูว้ิจยัควรจะตอ้งมีการเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูร่้วมวิจยัเกี�ยวกบั

ระเบียบวิธีวิจยัที�ใชแ้ละเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ที�จะทาํให้การดาํเนินงานในขั�นตอนต่างๆในระยะต่อๆไป 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�นดงันี�  เช่น 1) แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตาม

หลกัการที�กล่าวถึงขา้งตน้ คือ “ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เริ�มแรก รวมทั� ง

ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ” �) แนวคิดเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ 

เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการนาํแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสงัเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผล

การปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอื�นๆ เป็นตน้ 

8.3.3   “กรอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ” สามารถ

นาํไปใชไ้ดท้ั�งวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนและของรัฐ แต่เนื�องจากกรอบดงักล่าวไดจ้าการศึกษาวิจยัในวิทยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชน ดงันั�นในการนาํไปใชก้บัจึงเหมาะสมกบัการนาํไปใชส้าํหรับวิทยาลยัอาชีวศึกษาของรัฐอาจ

จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนบา้งเล็กนอ้ยเพื�อให้เหมาะสมกบับริบทของตนเอง สอดคลอ้งกบัทศันะของ Coghlan and 

Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and bucknam (2008) ที�กล่าวไวว้า่ “สามารถจะนาํเอาประเด็นขอ้คิด 

หรือเหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ�นมาเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํไปใชใ้นสถานการณ์อื�นๆไดด้ว้ย โดยเฉพาะ

สถานที�ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือที�กาํลงัมุ่งใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในลกัษณะเดียวกนั”   

8.3.4   การกาํหนดเป้าหมายในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื�อนาํไปใชใ้นการพฒันา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน นอกจากจะมุ่งใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และ
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ความรู้ใหม่ ทั�งในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร ควรมุ่งสู่การพฒันาสมรรถนะของบุคคลใน

วทิยาลยัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย 

8.3.5   เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัพึงตระหนกัและระลึกไว้

เสมอวา่ผูว้จิยัตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นเพียงแค่ผูอ้าํนวยความสะดวกหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ ความคิด และการทาํ ทุก

คนตอ้งเกิดขึ�นมาจากผูร่้วมวจิยัอยา่งแทจ้ริง ปราศจากการชี�นาํใดๆจากตวัผูว้ิจยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิโรจน์ 

สารัตนะ (2555) ที�ใหท้ศันะวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคการวิจยัที�เปลี�ยนรูปแบบไป จาก

แบบบนลงล่างเป็นแบบล่างขึ�นบน ผูถู้กวจิยัไดเ้ปลี�ยนบทบาทจากผูถู้กกระทาํเป็นผูก้ระทาํ หรือผูร่้วมกระทาํ หรือ

เปลี�ยนวธีิการวจิยัจากพวกเขาเป็นการวจิยัโดยพวกเขา โดยผูถู้กวิจยัจะมีส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั�นตอน เป็นทั�งผู ้

ตดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั�น นอกจากนั�นการวิจยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงเพื�อทาํความ

เขา้ใจ หรือเพื�อความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆที�เป็นอยูเ่ท่านั�น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัเพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

ไปในทิศทางที�พึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ย ั�งยนือนัเนื�องจากความมีพนัธะผกูพนัใน

สิ�งที�ทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั�นตอน 

8.3.6   ในการนาํผลการวจิยัไปใชผู้ว้จิยัพึงตระหนกัและระลึกไวเ้สมอวา่ การใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั�นจาํเป็นตอ้งพยายามดงัเอาความรู้และประสบการณ์ที�สะสมมาจากผูร่้วมวิจยัออกมา

ใหไ้ด ้ในขณะเดียวกนัผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งคอยสอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีเสริมใหเ้ป็นระยะ สอดคลอ้งกบัทศันะของ 

วิโรจน์ สารัตนะ (2555) ที�กล่าววา่ ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนที�มีความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที�ชดัแจง้ 

(explicit knowledge) ในขณะที�ผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนที�มีความรู้จากประสบการณ์ที�สะสม

มา เป็นความรู้ส่วนตวัหรือความรู้ที�ฝังตวั (tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหวา่งความรู้เชิงทฤษฎีกบั

ความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ� งคือ การผสมผสานกันระหว่างภาคทฤษฎีกับ

ภาคปฏิบติั  เป็นสายธารสองสายที�มาบรรจบกนั  คือ สายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีที�ไดจ้ากนกัวจิยักบัสายธาร

เชิงประสบการณ์ที�มาจากสิ�งที�สะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวิจยัในพื�นที� ตามความเชื�อของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษที์�

กล่าวถึงกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวภิาษวธีิ (dialectical method) วา่ “โดยวิธีการเช่นนี� เป็นวิธีการที�ให้นกัวิจยั 

� กลุ่ม ศึกษาในสิ�งเดียวกนั จากนั�นจึงให้ทั�งสองวิจารณ์ซึ� งกนัและกนั วิธีการนี� จะทาํให้ทั� งสองกลุ่มไดม้องเห็น

ตาํแหน่งแห่งที�ในเชิงญาณวทิยา (epistemological position) ของตน”  

 

8.4   ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั�งต่อไป 
 8.4.1   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรนาํผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�นๆนอกเหนือจากกลุ่มครูดงัเช่นการ

วจิยัในครั� งนี�มาร่วมเป็นผูร่้วมวิจยัดว้ย อาทิเช่น นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนโดยรอบวิทยาลยัฯ เพื�อ

เป็นการเสริมพลงัการพฒันา และจะทาํใหผ้ลการศึกษามีความน่าเชื�อถือมากขึ�นและแนวทางการพฒันานั�นมีความ

ชดัเจน ถูกตอ้งและตรงกบัตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

8.4.2   วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญควรส่งเสริมให้ครูทาํวิจยัในรูปแบบอื�นๆที�ส่งผลต่อการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัฯของตนเอง หรืออาจนาํเอาการเรียนรู้ต่างๆที�ไดจ้ากการวิจยัในครั� งนี�

ไปพฒันาต่อยอดเป็นการวจิยัในรูปแบบอื�นๆที�มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของวิทยาลยัเทคโนโลยี



 469 

 

 
 

พงษภิ์ญโญ แต่ทั�งนี�  ผูบ้ริหารของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการจดัอบรมเพื�อ

เพิ�มพนูความรู้ดา้นการวจิยัใหก้บัครูดว้ย 

8.4.3   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรดาํเนินการวิจัยเป็นปีการศึกษา (เริ� มที�เทอม 1) ไม่ใช่

ปีงบประมาณดงัเช่นในงานวจิยันี�  การใชปี้การศึกษาจะทาํใหก้ารดาํเนินการโครงการต่างๆนั�นสะดวกและลื�นไหล

กวา่ เนื�องจากเป็นการเปลี�ยนแปลงกระบวนการทาํงานของครู การไปปรับเปลี�ยนระหว่างปีการศึกษาอาจทาํให้

การดาํเนินการเจอกบัอุปสรรคไดเ้นื�องจากกระทบกบัแผนปฏิบติัการประจาํปีของวทิยาลยัฯ 

8.4.4   ในการทาํวจิยัครั� งต่อไปควรจดัทาํคู่มือการวจิยัที�ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเกี�ยวกบั ระเบียบวิธี

วิจยัที�ใชแ้ละเกี�ยวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ให้กบัผูร่้วมวิจยัตั�งแต่ก่อนขั�นตอนที� 1 การเตรียมการ นอกจากนั�นยงั

จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอยา่งดีใหก้บัผูร่้วมวจิยั เพื�อให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งเต็มที�ก่อน

เริ�มดาํเนินการวจิยั 

8.4.5   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรมีการจดัเตรียมห้องสาํหรับการวิจยัโดยเฉพาะเพื�อจดัเก็บ

เอกสารสําคญัที�เป็นประโยชน์ รวมถึงใช้ในการประชุมทั� งกลุ่มใหญ่ (ผูร่้วมวิจัยทุกคน) และกลุ่มย่อย (ทีม

โครงการ) เนื�องจากที�ผ่านมาจะประสบปัญหาเกี�ยวกบัการใชห้้องประชุม ซึ� งห้องวิจยัดงักล่าวอาจจดัเตรียมใน

ลกัษณะชั�วคราวเมื�อการวจิยัสิ�นสุดลงอาจปรับเปลี�ยนนาํไปใชป้ระโยชน์อื�นๆได ้

8.4.6   ในการทาํวจิยัครั� งต่อไปควรมีการจดัอบรมในเรื�องของการบนัทึกอนุทินใหก้บักบัผูร่้วมวจิยั

ก่อนเริ�มดาํเนินการวจิยั เนื�องจากจะทาํใหผู้ร่้วมวจิยัสามารถจดบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งกระชบัและ

ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์สูงสุดกบัการวจิยั 

8.4.7   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล หรือ IDP (เครื�องมือ

การวิจยัฉบบัที� 6) ให้มีการประเมินในลกัษณะ 360 องศา โดยอาจให้ผูว้ิจยัและเพื�อนผูร่้วมวิจยัดว้ยกนัเป็นผูร่้วม

ประเมินดว้ยนอกจากการประเมินดว้ยตนเอง เพื�อใหเ้กิดการสะทอ้นจากหลากหลายมิติ 

8.4.8   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล หรือ IDP (เครื�องมือ

การวจิยัฉบบัที� 6) ใหมี้การประเมินในเชิงประจกัษเ์พิ�มเติมจากการประเมินเชิงพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียวดงัเช่นใน

งานวิจยันี�  โดยในการประเมินในเชิงประจกัษ์นั�นอาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดหลกัฐานต่างๆสําหรับใชชี้� วดัในการ

ประเมินตามตวัชี�วดัในแต่ละขอ้ใหช้ดัเจน  

8.4.9   ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบั การประเมิน (Assessment) 

เพิ�มเติม เพื�อนาํมาปรับใชส้าํหรับการพฒันาแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล หรือ IDP (เครื�องมือการวิจยัฉบบัที� 6) 

ใหมี้ประสิทธิภาพดียิ�งขึ�น และมีความน่าเชื�อถือ 

 

 

 

 

 

 

 



 470 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 

 

กรมวชิาการ. (��36). เกณฑ์การจดัสภาพแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

กระทรวงแรงงาน. (2555). วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน. ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2555 คน้เมื�อ 21 กนัยายน   

 2555, จาก http://lmi.doe.go.th/images/file/labernews/month/m7_y55_data.pdf. 

กลุ่มพฒันานโยบายอุดมศึกษา สาํนกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

 (2551). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2550. คน้เมื�อ 21 มิถุนายน 2555, จาก

 http://www.kmutt.ac.th/pd/files/ Ratathamanoon07.pdf. 

กาญจนา  แกว้เทพ. (����). การทาํงานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน : คอือะไรและทาํอย่างไร.  

  วารสารสงัคมพฒันา. 

กานดา  วอ่งไวลิขิต. (ม.ม.ป.). บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.กานดา  ว่องไวลขิิต เกี�ยวกบัการเรียนการสอน 

 ในระบบออนไลน์ ของมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบริษัท สามารถเทลคอม จาํกดั   เพื�อตพีมิพ์ในวารสาร 

 SAMART. คน้เมื�อ 24 กนัยายน 2555, จาก http://www.rsu-cyberu.com/news_detail.php?bn_id=65. 

เก็จกนก เอื�อวงศ.์  (2546). การวเิคราะห์ปัจจยัที�ส่งเสริมและปัจจยัที�เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการในระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� . (ม.ม.ป.). การเรียนรู้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ หรืออ-ีเลร์ินนิ�ง (e-learning). คน้เมื�อ 24  

 กนัยายน 2555, จาก http://www.eschool.su.ac.th/admin/articleadm.php?no=2&code=y. 

_______. (2555). ตลาดแรงงานไทยในอนาคต. สืบคน้เมื�อ 15 มิถุนายน 2555, จาก 

http://lungkriengsak.blogspot.com/ 2012/01/thai-labor-market-in-future.html. 

คีรีบูน  จงวฒิุเวศร์, สมพร ร่วมสุข และ วรรณภา แสงวฒันะกลุ. (2547). การจดัสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการ 

 เรียนรู้และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

งานพฒันาเวบ็ไซตแ์ละอีเลิร์นนิ�ง. (����). การออกแบบและพฒันาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา. คน้เมื�อ �� 

 ตุลาคม ���� จาก http://www.prf.msu.ac.th/. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

จนัทร์พา  ทดัภูธร. (2554). การศึกษาการเตรียมตวัและความพร้อมทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิก  

อาเซียน เพื�อรองรับการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ����. คน้เมื�อ 15 ตุลาคม  

 2554, จาก http://www.edu.chula.ac.th/esdicenter/Data/Asean%20Studies/การศึกษาการเตรียมตวัและ 

 ความพร้อมทางดา้น%20อาจารยจ์นัทร์พา.pdf. 

จิรวฒัน์  วรัีงกร. (ม.ม.ป). เมื�อไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกบัทศิทางการพฒันานิสิต. คน้เมื�อ 15 ตุลาคม 2554,  

 จาก www.pr.sa.ku.ac.th/060554.ppt. 



 471 

 

 
 

ชยานนท ์ มนเพียรจนัทร์. (2554). การจดัการศึกษาปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลด้วยหลกัองค์รวม : 

 กรณศูีนย์พฒันาเดก็เลก็ดงพอง องค์การบริหารส่วนตาํบลศิลา จงัหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ปริญญา

 ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ดวงใจ กฤดากร.  (2545). การศึกษาความต้องการจาํเป็นในการดาํเนินการด้านประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา หลงัการได้รับการประเมนิภายนอกจากสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.). วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ดวงนภา  มกรานุรักษ.์ (���4). อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2554-2564). วทิยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ธมกร  ธาราศรีสุทธิ. (ม.ป.ป.). ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยจากการจดัอนัดบัของ WEF และ  

 IMD. คน้เมื�อ 14 มิถุนายน 2555, จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/ 

 oct_dec_11/pdf/aw013.pdf. 

ธนวฒัน์ ตั�งวงษเ์จริญ (2539). แรงจูงใจในการปฏบิัตงิานของตาํรวจ ชั�นสัญญาบัตร. วทิยานิพนธ์สงัคมวทิยา

มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นงคใ์ย สุดา.  (2551). การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ผลการประเมนิภายนอกเพื�อพฒันาคุณภาพของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

บรรเลง ศรนิล และคณะ. (��48). รายงานการวจิยั เส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลย.ี พิมพค์รั� งที� 1.  

กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ.์   

บุญรอด วฒิุศาสตร์กลุ. (����). รายงานการวจิยัเรื�องเกณฑ์พจิารณาความเป็นเลศิของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน.กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.] 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2554). ถอดรหัสแผนพฒันาเศรษฐกจิฯฉบับที� 11บูรณาการการเรียนการสอน.  

 คน้เมื�อ 22 มิถุนายน 2555,  จาก http://www.prachachat.net/ news_detail.php?newsid=1311939042 

 &grpid=02&catid=00. 

ประยทุธ  ไทยธานี. (����). บทที� � สภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรียนรู้ (Effective Leaning Environment).  

 คน้เมื�อ � ตุลาคม ����, จากhttp://www.drprayut.com/index.php?option=com_content&view= 

 article&id=���:-�-&catid=��:����-��-��-��-��-��&Itemid=��.  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (����). การจดัและการบริหารอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยสื์�อเสริมกรุงเทพ. 

พรรณี  ช. เจนจิต. (����). จติวทิยาการเรียนการสอน. พิมพค์รั� งที� 5. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์.    

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า. ม.ป.ป. “การจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียน” (ออนไลน์) คน้เมื�อ �� ตุลาคม ����.จาก 

  http://��.��.���.���/search?q=cache:gvj��xVzYvUJ:isc.ru.ac.th/data/ED�������.doc+%E�%. 

พชัรินทร์ วงศจ์นัทร์. (����). การพฒันาตวับ่งชี�รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา 

เอกชน. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยวีจิยัการศึกษา  



 472 

 

 
 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. 

มติชนออนไลน.์ (2554). “อาชีวะ”รุ่ง อนาคตแรงงานจากการศึกษาสายอาชีพ. คน้เมื�อ  12 ตุลาคม 2554, จาก 

  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307520616&grpid=03&catid=&subcatid=. 

มหาวทิยาลยัรังสิต. (2555). E-learning Trip. คน้เมื�อ 24 กนัยายน 2555, จาก 

 http://www.rsu-cyberu.com/content.php?ct_id=15. 

_______. (2555). E-LEARNING !!!. คน้เมื�อ 24 กนัยายน 2555, จาก  

 http://server.telecomth.com/elearn.php. 

งานพฒันาเวบ็ไซตแ์ละอีสเทิร์น (2554). การออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา. คน้เมื�อ 24 ตุลาคม 

2554, จาก http://www.prf.msu.ac.th/. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

โรงเรียนเตรียมทหาร. (2555). การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL). คน้เมื�อ 13 

สิงหาคม 2555, จาก http://www.afaps.ac.th/~edbsci/pdf/km/pys�_pbl.pdf. 

วกิิพีเดีย. (ม.ม.ป.). สหรัฐอเมริกา. คน้เมื�อ  26 กนัยายน 2555, จาก from http://th.wikipedia.org/wiki/

สหรัฐอเมริกา. 

วทิยาลยันครราชสีมา. (ม.ม.ป.). ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา. คน้เมื�อ 13 ตุลาคม 2555, จาก 

http://qa.nmc.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=6. 

วโิรจน์  สารรัตนะ. (���6). กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษที� ��. พิมพค์รั� งที� 1. 

กรุงเทพฯ: ทิพยวสุิทธิ� .   

_______. (���5). การวจิยัทางการบริหารการศึกษา: แนวคดิและกรณีศึกษา. พิมพค์รั� งที� �. กรุงเทพฯ:  

อกัษราพิพฒัน์.   

วลิาวลัย ์ มาคุม้. (ม.ม.ป.).  e-Learning: ทางเลอืกใหม่ของการเรียนรู้ (ตอนที� �). คน้เมื�อ 24 กนัยายน 2555, จาก 

www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news_text/files/2731-3994.doc. 

ศรีเชาวน์ วหิคโต. (2555). การศึกษาทางไกล ผ่านเครือข่าย Internet. คน้เมื�อ 24 กนัยายน 2555, จาก  

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/14220. 

ศิริ ถีอาสนา.  (2549). การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลกัการวจิยั

เชิงปฏิบัตกิาร : กรรีศึกษา. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ศิริกลุ  นามศิริ. (2552).การพฒันางานวชิาการในโรงเรียนขนาดเลก็ด้วยหลกัการบูรณาการ: การวจิยั  

เชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ. (2553).การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning.  คน้เมื�อ  13 

สิงหาคม 2555, จาก http://www.tkc.go.th/wiki/show/ 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน+ Problem+Based+Learning. 

สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา. (ม.ป.ป.). Learning Environment.  คน้เมื�อ 20 สิงหาคม 2554, จาก  

 http://www.somdet.go.th/KM/ Learning%20Environmental.html. 



 473 

 

 
 

สมาคมหลกัสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย. (2553). ความแตกต่างระหว่าง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน” และ “การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน”. คน้เมื�อ  12 มิถุนายน 2555, จาก  

 http://www.curriculumandinstruction.org/. 

สมาคมอีเลิร์นนิ�งแห่งประเทศไทย. (2555). บทบาทอเีลร์ินนงิกบัการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน. คน้เมื�อ 24  

 กนัยายน 2555, จาก http://www.e-lat.or.th/joomla/index.php/Th/home-th/80-e-learning-reports/ 

76-2012-05-22-08-25-31. 

สรกมล แจ่มจนัทร์.  (2547). การศึกษาการดาํเนนิการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดักรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประถมศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สรัสนนัท ์ ศรีประทกัษ.์ (2534). การศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที�เอื�อต่อการเรียนการสอนวชิาสังคม 

 ศึกษาตามการรับรู้สังคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญา

 ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. (����). พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

����. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

_______. (2545). พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี. คน้เมื�อ 13 สิงหาคม 2555, จาก http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/ 

 download/news/policy-yingluk.pdf. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. (2550). แผนพฒันา 

 เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที� �1 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: สาํนกันายกรัฐมนตรี. 

_______. (2550). (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที� �1 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: สาํนกั

 นายกรัฐมนตรี. 

สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ. (����). หลกัการทรงงาน 

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว. คน้เมื�อ � พฤษภาคม ����, จากhttp://www.rdpb.go.th/rdpb/th/ 

BRANDSITE/theproject_soz.aspx. 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). พระราชบญัญัตกิารอาชีวศึกษา

 พ.ศ.2551. คน้เมื�อ 12 ตุลาคม 2554, จาก http://www.moe.go.th/webld/pdf/AA/A_32.pdf. 

_______. (2543). คู่มอืผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการจดัทาแผนการบริหารโรงเรียนเอกชน.  

กรุงเทพฯ: การศาสนา. 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). (��54). คู่มอืการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบบัสถานศึกษา พ.ศ. 2554 พิมพค์รั� งที� 2.  

กรุงเทพฯ: แมท็ชพ์อยท.์ 

_______. (2553). รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2548 -2553). แมท็พอยท ์

กรุงเทพฯ. 



 474 

 

 
 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง 

 (พ.ศ.2552-2561). คน้เมื�อ 12 ตุลาคม 2554, จาก http://www.onec.go.th/onec_main/ 

 page.php?mod=Category&file=index&parentID=CAT0001415&ca tegoryID=CAT0001418. 

_______. (2552). แผนยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561). คน้เมื�อ 12 ตุลาคม 2554, จาก 

www.phayaotc.ac.th/files/10031917171737_10100511110210.doc. 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. (2555). คุณภาพการศึกษา...อนาคตประเทศไทย???. คน้เมื�อ 21 มิถุนายน 2555, จาก  

 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_edu.jsp. 

สาํเนาว ์ ขจรศิลป์. (����). มติใิหม่ของกจิการนักศึกษา 2: การพฒันานักศึกษา. กรุงเทพฯ:

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สินทร กณัธวงศ.์ (2554). ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน: AEC การเปิดเสรีการค้า บริการ (การศึกษา) และการ

 เคลื�อนย้ายแรงงานเสรี. คน้เมื�อ 15 ตุลาคม 2554, จาก  http://www.moe.go.th/ppp/think/ppt/AEC-

 Sinthorn.pdf. 

สุเมธ  ตนัติเวชกลุ. (����). แนะพฒันาการศึกษาให้ยดึพระบรมราโชวาท เข้าใจ เข้าถึง พฒันา. 

คน้เมื�อ � พฤษภาคม ����, จาก http://www.mol.go.th.webpr/news_day/m123048/edu5.html. 

สุลดัา ศรีโท.  (2551). การพฒันาระบบการจดัการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการประกนัคุณภาพภายในเพื�อ

พร้อมรับการประเมนิคุณภาพภายนอก สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จงัหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สุวมิล วอ่งวาณิช. (2549). การวจิยัปฏิบัตกิารในชั�นเรียน. พิมพค์รั� งที� 9. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

สุดธิดา เทพพิทกัษ.์ (����). การจดัระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 

การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 

สุภทัรา วฒิุเอย้. (����). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่.  

การคน้ควา้แบบอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสน 

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

อมรา พงศาพิชญ.์ (����). การวจิยัภาคสนาม: เน้นหนักเรื�องการสังเกต. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

อรพนัธ์  ประสิทธิรัตน์. (2533). รายงานการวจิยั: การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน. 

อรุณี  โคตรสมบติั. (����). การศึกษาทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษาเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมที� 

 เกี�ยวข้อง กบัการพฒันานักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา

 บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



 475 

 

 
 

Akinsanmi  B.  (2011). The Optimal Learning Environment: Learning Theories. Retrieved October 2, 2011, 

from  http://www.designshare.com/index.php/articles/the-optimal-learning-environment-learning-

theories/. 

Ba, H., Meade, T., & Pierson, E. (2011). Investigating A 21st Century Learning Environment: Implement,  

 Impact, and Lessons Learned. EDC Center for Children & Technology. USA; Mary de Wysocki,  

 Shawna Darling, Cisco Systems, Inc. 

Ben-Jacob, M. G., Levin, D. S., & Ben-Jacob T. K. (2000). The Learning Environment of the 21st Century.  

 Journal Educational Technology.  Review archive Issue 13, Spring/Summer, 2000. 

Bob Pearlman. (���0). Designing New Learning Environments to Support 21st Century Skills. 

 Retrieved October 23, ����, form http://files.solution-tree.com/pdfs/Reproducibles_21CS/ 

chap6_designing_new_learning_environments.pdf. 

Bransford, J. , Brown, A., Cocking, R., eds. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and 

 School, expanded edition. Washington, D.C.: National Academy Press. 

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research.  London:  

Falmer Press.  

Coghlan, D. & Brannick, T. (2007). Doing action research in your own organization. 2 nd ed. Thousand  

 Oaks, CA: Sage. 

Constructionbook.com. (n.d.). Trade Schools & Vocational Schools.  Retrieved September 26, 2012, from 

http://www.constructionbook.com/content/schools.asp#massachusetts. 

Crum, T.F. (1987). The magic of conflict: Turning a life of work into a work of art. New York: Touchtone. 

21st century learning environments (2011). Retrieved October 7, 2011, from 

http://www.p21.org/storage/documents/le_white_paper-1.pdf 

Ehow.com. (n.d.). Vocational technical trade schools.  Retrieved September 26, 2012, from    

http://www.ehow.com/massachusetts-vocational-schools. 

England, Jordan. (2009). Leadership for better world. San Francisco: Jossey - Basss. 

Feldman, R.S.  (1996). Critical thinking.  Retrieved March 20, 2010, from http://cgsc.rta.mi.th/cgsc/index. 

php? option=com_content&view=article&id=402:87032&catid=7:88&Itemid=25. 

Fielding. (1999). The death of the classroom, learning cycles, and  Roger Schank. Accessed at     

 www.designshare.com/index.php/articles/death-of-the-classroom/on January 3, 2009. 

Fisher, K. (2005). Linking  pedagogy  and  space. Melbourne, Victoria, Australia: Department of  Education 

 and Training. Accessed at www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/assetman/bf/Linking Pedagogy  

 and  space.pdf  on January  3,2009.  

Goethals, Sorenson. & Burns (editors). (2004). Model.  In Encyclopedia of  leadership: vol. 1.Calif: Sage. 



 476 

 

 
 

Hannafin, M., Land, S., & Oliver, K. (1999). Open learning environments: Foundations, methods, and 

 models. In C. Regolith (Ed.), Instructional Design Theories and Models. Mahwah,  NJ : Lawrence 

 Erlbaum Associates. 

Hansen, J., Hansen, E., Tapp, A. & James, S. (2011). The Use of E-collaboration in Educational  

 Technology and Development Courses at Saginaw Valley State University. In M. Koehler & P.

 Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International 

 Conference 2011 (pp. 321-326). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from  

 http://www.editlib.org/p/36279. 

Hogue, G. (2011). 21st Century Social Studies Education. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of  

 Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011. 

 Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/37037. 

Harvey, Don., and Bowin, Robert Bruce. 1996. Human Resource Management : An Experiential Approach. 

New Jersey : Prentice-Hall. 

James, E.A., Milenkiewicz, M.T., & Bucknam, A. (2008). Participatory action research for educational  

leadership. California: Sage. 

Liau Yun Qing. (2012). E-learning going mobile in Asia. Retrieved September 24, 2012, from  

 http://www.zdnet.com/e-learning-going-mobile-in-asia-7000000191/. 

Lunenburg, F.C., & Ornstein, A.C. (2000). Educational administration: Concepts and practice.  3rd ed.   

Belmont: Wadworth. 

Miller, R. D. (2009). Developing 21st Century Skills Through the Use of Student Personal Learning  

 Networks. NORTHCENTRAL UNIVERSITY. 

Mills, G. E. (2007). Action research: A guide for the teacher researcher. New Jersey:  

Merrill Prentice Hall.  

Morrisan, S. (2000). Critical thinking: Developing an effective worldview. Retrieved March 20, 2010, from 

http://cgsc.rta.mi.th/cgsc/index.php?option=com_content&view=article&id=402:87032&catid=7:88& 

Itemid=25. 

Owens, R.G. (2001). Organizational behavior in education: Instructional leadership and social reform.   

Boston: Allyn & Bacon. 

Oxford University. (2011). Create a positive learning environment. Retrieved October 2, 2011, from http:// 

 www.oup.com/oxed/primary/projectx/hints_and_tips/top_tips_from_maureen_lewis/tip_2. 

Robertson, D. C., & Lubic, B. J. (2001). Spheres of confluence: Non-hierarchical leadership in action. In 

 C. L. Outcalt, S. K. Faris, & K. N. 

Socialscience.igetweb.com. (2012). การจดับรรยากาศในชั�นเรียน. Retrieved September 14, 2011, from 

 http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=548.0. 



 477 

 

 
 

Stoner, J.A.F., & Freeman, R.E. (1992). Management. 5th ed.  New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 

Straus's, D. (2002). How to make collaborations work: Powerful way to build consensus, solve problem, 

 and make decision. San Francisco: Berrett-Koehler. 

The Learning Environment. (n.d.).  Retrieved October 7, 2011, from www.teachingstrategies.com/content/ 

pageDocs/CC4_Ch2_exrpt.pdf. 

Wentzel, F. R. (2008). America’s 21st Century Learning System.  Retrieved October 15, 2011, from 

  http://www.nacfam.org/Portals/0/Workforce/21stCLS_WhitePaper_12-3-08.pdf. 

Wisegeek.com. (n.d.). What is a Vocational School?.  Retrieved September 26, 2012, from 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-vocational-school.htm. 

Ziegenfuss, R. M. (2010). Abstract on Education in the 21st Century: Toward an Expanded Epistemic 

 Frame of Leadership.  Pennsylvania: UMI Dissertation publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 478 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 
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แบบบันทกึการประชุม 

ครั� งที�........../................. 

งานวจิยัเรื�อง  การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ;  

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

 

 

รายชื�อเขา้ร่วมประชุม 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

รายชื�อผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

เริ�มประชุมเวลา....................................................วนัที�...........เดือน............................พ.ศ. ................ 

 

ระเรียบวาระการประชุม 

วาระที� 1 ประธานแจง้ใหท้ราบ 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................

 . ................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

วาระที� 2 รับรองรายงานการประชุมครั� งที�แลว้ 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� � 
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. .................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

วาระที� 3 เรื�องสืบเนื�องจากการประชุมครั� งที�แลว้ 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................... 

วาระที� 4 เรื�องเสนอเพื�อทราบ 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................... 

วาระที� 5 เรื�องเสนอเพื�อพิจารณา 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

วาระที� 6 เรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 

...................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื�อ)........................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                                                                                            (........................................................) 

 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 

“สภาพ LE ในอดีต” “สภาพ LE ในปัจจุบนั และสภาพปัญหาที�สาํคญั” ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ 

งานวจิยัเรื�อง การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ;  

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์.........................................................................ตาํแหน่ง/สภาพงาน..................................................... 

ผูส้มัภาษณ์.................................................................................................................................................................. 

สมัภาษณ์วนัที�.................เดือน...................................พ.ศ..................... 

สถานที�สมัภาษณ์........................................................................................................................................................ 

 

1.   ประวตัคิวามเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

2.   “สภาพ LE ในอดตี” “สภาพ LE ในปัจจุบัน และสภาพปัญหาที�สําคญั” ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภญิโญ 

 อธิบายเป็นความเรียงในด้านต่างๆ ดงันี� 
 

 ด้านที� �  คุณลกัษณะของครู 

 ด้านที� �  การจดักระบวนการเรียนการสอน 

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� 2 

คาํชี�แจง 
 

แบบสัมภาษณ์ฉบบันี�  ใชส้าํหรับบนัทึกผลการสัมภาษณ์เกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของวิทยาลยั

เทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญที�เคยเป็นมาในอดีต

รวมถึงปัจจุบนั ทั�งสภาพโดยทั�วไป สภาพปัญหาที�พบ การแกไ้ขที�ไดด้าํเนินการ 
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 ด้านที� �  ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

 ด้านที� �  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

 ด้านที� �  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน 

2.1 “สภาพ LE ในอดตี” 

สภาพที�เคยเป็นมา  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาที�พบ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางการแกไ้ข 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 



 484 

 

 
 

 

 

“สภาพ LE ในปัจจุบัน” 

สภาพในปัจจุบนั  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาที�พบ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 แนวทางการแกไ้ข 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 485 

 

 
 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ 

การวจิยัเรื�อง  การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภญิโญ; 

การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� 3 

คาํชี�แจง 

 

 แบบประเมินสภาพการดาํเนินงานฉบับนี�   ใช้สําหรับการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญทั�งก่อนและหลงัการนาํแผนปฏิบติัการ (action plan) ลงสู่การปฏิบติั โดยมี

วตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงันี�   

1.    เพื�อศึกษาขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบั “สภาพ LE ในปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบั 

LE” ของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ โดยมีไวใ้หผู้ร่้วมวจิยัไดใ้ชเ้ป็น Check list 

ในการระบุสภาพปัญหาที�สาํคญัเกี�ยวกบั LE ของวทิยาลยั เพื�อใหปั้ญหาที�ระบุมีความครอบคลุมและครบถว้น 

 2.    เพื�อนาํผลการประเมินทั�งก่อนและหลงัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื�อชี�ใหเ้ห็น

ขอ้มูลเกี�ยวกับ สภาพการเปลี�ยนแปลงของการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์

ภิญโญตามตัวชี�วดัที�ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมพัฒนาขึ�น ซึ�งกาํหนดไว้ � ด้าน คือ 

         ด้านที� �  คุณลกัษณะของครู 

         ด้านที� �  การจดักระบวนการเรียนการสอน 

         ด้านที� �  ความสมัพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผูป้กครอง และชุมชน) 

         ด้านที� �  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายในชั�นเรียน 

         ด้านที� �  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพภายนอกชั�นเรียน 

ก่อนทาํการบันทกึ ผู้บันทกึทาํการบันทกึข้อมูล ดงันี� 

 

แบบประเมินนี� ใชเ้มื�อ   [       ] ก่อนนาํแผนไปปฏิบติั      [     ] หลงันาํแผนไปปฏิบติั 

วนั/เดือน/ปี ที�บนัทึก วนัที�..........เดือน................................พ.ศ...............ระหวา่งเวลา...................................... 

ชื�อผูบ้นัทึก............................................................................................................................................................. 
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ด้านที� 1 คุณลกัษณะของครู 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1 สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  * *  

1.1 การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี * *  

1.1.1 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดู การอ่านการ

เขียนภาษาไทยได ้
  

 

1.1.2 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การ

เขียนภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
  

 

1.1.3 นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม    

1.2 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข * *  

1.2.1 เลือกใชว้ธีิวเิคราะห์ที�เป็นตวัเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์    

1.2.2 ประมวลผล แปลความหมาย และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

1.2.3 เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศสาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

 

1.3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร * *  

1.3.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูล

ได ้
  

 

1.3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
  

 

1.4 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ * *  

1.4.1 วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

 

1.4.2 แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
  

 

1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ * *  

1.5.1 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี    

1.5.2 ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์    

1.5.3 มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง    

1.5.4 ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน    

1.5.5 ทาํงานเป็นทีมได ้    



 487 

 

 
 

1.5.6 เป็นผูน้าํทีมงานและนกัศึกษาในการทาํงานได ้    
 

 

ด้านที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1.6 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง * *  

1.6.1 คิดคน้ และวจิยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง    

1.6.2 พฒันาตนเองในวชิาชีพครูและวชิาชีพเฉพาะสาขาได ้    

1.6.3 แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
  

 

2 สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) * *  

2.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาเน้นสมรรถนะ * *  

2.1.1 วเิคราะห์หลกัสูตรได ้    

2.1.2 วเิคราะห์สมรรถนะจากอาชีพและจากหนา้ที�งาน    

2.1.3 วเิคราะห์งานและสมรรถนะในการปฏิบติังาน    

2.1.4 ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย    

2.1.5 ประเมินหลกัสูตรไดท้ั�งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร    

2.1.6 จดัทาํหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ    

2.1.7 จดัทาํแผนการสอนรายวชิา     

2.2 การจดัการเรียนรู้ * *  

2.2.1 จดัทาํแผนการเรียนรู้รายวชิาได ้    

2.2.2 ออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน    

2.2.3 เลือกใช ้สร้าง และพฒันาสื�อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2.2.4 จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2.2.5 วเิคราะห์ และจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เลือกวสัดุช่วยสอน

ที�เหมาะสม 

   

2.2.6 เลือกเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้    

2.2.7 ดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

2.2.8 ใชผ้ลประเมินเพื�อจดักลุ่มผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้

สาํหรับการศึกษารายบุคคลและกลุ่มบุคคล 2 

   

2.2.9 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  
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ด้านที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

2.3 จติวทิยาสําหรับครูอาชีวศึกษา  * *  

2.3.1 เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน     

2.3.2 ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ     

2.3.3 ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติ ที�ดีขึ�น    

2.3.4 ส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน     

2.3.5 ใชจิ้ตวทิยาการแนะแนวอาชีพ และการใหค้าํปรึกษาเพื�อพฒันา

ผูเ้รียน 
  

 

2.4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  * *  

2.4.1 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง     

2.4.2 นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และ

หลกัสูตร  
  

 

2.4.3 วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวชิาชีพ     

2.4.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
  

 

2.5 การบริหารและการจดัการสภาพแวดล้อมเพื�อการเรียนรู้  * *  

2.5.1 มีภาวะผูน้าํ และเป็นผูต้ามที�ดี     

2.5.2 บริหารจดัการในชั�นเรียน และนอกชั�นเรียน     

2.5.3 ประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย     

2.5.4 สื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

2.5.5 นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ    

2.6 การวจิยัทางการศึกษา * *  

2.6.1 นาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน     

2.6.2 ทาํวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียน     

2.6.3 นาํเสนอผลงานวจิยั    

2.7 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  * *  

2.7.1 เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี 

   

2.7.2 พฒันาเทคโนโลย ีและสารสนเทศเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี    
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ด้านที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ)  

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

2.7.3 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 
  

 

2.8 คุณลกัษณะวชิาชีพครู  * *  

2.8.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และผูอื้�น     

2.8.2 อดทน และรับผิดชอบ     

2.8.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูน้าํทางวชิาการ     

2.8.4 มีวสิยัทศัน ์    

2.8.5 ศรัทธาในวชิาชีพครู     

2.8.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู    

2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา  * *  

2.9.1 จดัทาํแบบประเมินการปฏิบติังานตนเองในการประกนัคุณภาพ 

(SAR)  
  

 

2.9.2 ประเมินตนเองตามตวับ่งชี�ที�กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  
  

 

2.9.3 วเิคราะห์ และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการ

สอนใหมี้คุณภาพ 
  

 

2.10 แนะแนวและจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  * *  

2.10.1 แนะแนว และการใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน    

2.10.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน     

2.11 การจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ  * *  

2.11.1 การจดัการอาชีวศึกษา     

2.11.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมือในการจดัการ

อาชีวศึกษา 
  

 

3 สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา (Functional Competencies)  * *  

3.1 พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา  * *  

3.1.1 พฒันาสื�อการสอน     

3.1.2 พฒันาวสัดุช่วยสอน     

3.1.3 สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน    
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ด้านที� 1 คุณลกัษณะของครู (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

3.2 ปฏิบัตงิานอาชีพเฉพาะสาขา พณชิยกรรม  * *  

3.2.1 ปฏิบติัวชิาชีพเฉพาะทางในสาขาวชิา เช่น บญัชี การเงิน    

3.3 จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบัฝีมอืและระดบั

เทคนิค 
* * 

 

3.3.1 สอนทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวชิาชีพ ระดบัฝีมือ (ปวช.)     

3.3.2 สอนทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาวชิาชีพ ระดบัเทคนิค (ปวส.)    

3.4 บริหารจดัการในห้องเรียน และห้องปฏบิัตกิาร  * *  

3.4.1 จดัสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม     

3.4.2 วางผงั จดัการหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ     

3.4.3 บริหารความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ     

3.4.4 การบาํรุงรักษาเครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณ์สาํนกังาน     

3.5 สร้างนวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์ทางด้านพณิชยกรรม  * *  

3.5.1 สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐท์างดา้นพณิชยกรรม     

3.5.2 วจิยัเพื�อพฒันาในสาขาวชิาชีพของตนเอง     

3.5.3 นาํผลไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า    

3.6 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา  * *  

3.6.1 ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ     

3.6.2 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา     

3.6.3 เขียนรายงานการนิเทศการฝึกงาน     

3.7 ประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา)  * *  

3.7.1 สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ     

3.7.2 ประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามสมรรถนะวชิาชีพ    

3.8 ประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพเฉพาะมาพฒันาการจดัการเรียนรู้  * *  

3.8.1 ประยกุตก์ารอาชีวศึกษาพฒันาการจดัการเรียนรู้     

3.8.2 ประยกุตค์วามรู้ในงานอาชีพพฒันาการจดัการเรียนรู้     

3.9 พฒันาตนเองในวชิาชีพ  * *  

3.9.1 พฒันาสมรรถนะของตนเองในสาขาวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง    
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ด้านที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1 ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคญั ในการฝึกทกัษะวชิาชีพมกีารฝึกปฏิบัตจิริง 
* * 

 

1.1 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวชิาต่างๆ หรือ

จากประสบการณ์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและบูรราการ

เศรษฐกิจพอเพียง มีการนาํรูปแบบที�เป็นสากลมาใช ้เช่น 

Problem Based Learning, Project Based Learning, Project-and 

problem-base learning หรือ E-learning  ฯลฯ 

   

1.2 การจดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการ และการวดัผลและ

ประเมินผลตามสภาพจริง (การปรับวธีิเรียน เปลี�ยนวธีิสอน 

ปฏิรูปการสอบ) 

   

1.3 การพฒันาสื�อการสอน    

1.4 การประเมินคุณภาพการสอนของครูผูส้อน โดยนกัเรียนนกัศึกษา    

1.5 การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ    

1.6 การจดักิจกรรมต่างๆเสริมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร    

1.7 มีการพฒันาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ    

1.8 มีการแบ่งกลุ่มเพื�อทาํกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตาม

เกณฑห์รือขอ้กาํหนดของกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบที�

วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

   

1.9 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั�นไม่

ล่าชา้และมีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

   

1.10 นกัเรียนและครูทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัในการ

เรียนอยา่งชดัเจนและชดัแจง้ 

   

1.11 ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมที�ทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ    

1.12 สร้างความตื�นเตน้และขจดัความเฉื�อยชาอนัเป็นสาเหตุของความ

เบื�อหน่ายต่อการเรียนการสอน 

   

1.13 การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆมาจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่หรือ

ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางนั�นเอง 
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ด้านที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1.14 ทาํใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนใน

ชั�นเรียน 

   

1.15 เสรีภาพตอ้งมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลย จนทาํใหน้กัเรียนขาด

ระเบียบและความรับผิดชอบ 

   

1.16 จดัใหมี้การสรุปและเนน้ความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาของบทเรียน

เพิ�มเติมในเวลาพกัหรือนอกเวลาเรียน 

   

1.17 ส่งเสริมและสนบัสนุนการนาํมาตรฐานระดบัสากลมาใชใ้น

ระบบการเรียนการสอน การประเมินผล และการจดัทาํหลกัสูตร

อยา่งเขม้งวด เที�ยงตรง และเหมาะสม 

   

1.18 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นในการทาํงาน    

1.19 จดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองคก์รที�

เป็นที�ยอมรับ 

   

1.20 ส่งเสริม สนบัสนุน การสร้างสรรคผ์ลงานที�เป็นโครงงานทาง

วชิาชีพ หรือสิ�งประดิษฐข์องผูเ้รียนที�ไดน้าํมาใชป้ระโยชน ์

   

1.21 ส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง    

1.22 มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งตา่งๆ ทั�งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื�อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึง

พอใจต่อคุณภาพการสอน 

   

2 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที�มี

การพฒันาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
* * 

 

2.1 ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวชิาตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและชุมชน 

   

2.2 สถานประกอบที�ใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ 

   

2.3 ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและ

จดัการเรียนการสอนใหผุ้เ้รียนมีสมรรถนะที�กาํหนด 
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ด้านที� 2 การจดักระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

3 จาํนวนสถานประกอบการที�มกีารจดัการศึกษาร่วมกบั

สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวภิาคแีละระบบปกต ิ
* * 

 

3.1 จาํนวนสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือจดั

อาชีวศึกษาและระบบทวภิาคี 
  

 

3.2 การลงนามร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการฝึกงาน

หรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
  

 

3.3 การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
  

 

3.4 การนิเทศ ติด ตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี    

3.5 พฒันาบุคลากรใหแ้ก่สถานประกอบการ    

3.6 การเทียบโอนประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากรสถานประกอบการ    

3.7 การจดัประชุมตวัแทนสถานประกอบการในพื�นที� เพื�อจดัใหมี้

การทาํความเขา้ใจในการจดัระบบทวภิาคีและระบบปกติร่วมกบั

ถานศึกษา 

  

 

4 จาํนวนคน-ชั�วโมง ของผู้เชี�ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมปัิญญา

ท้องถิ�นที�มส่ีวนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
* * 

 

4.1 การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มาให้

ความรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษาภายนอกของสาขาวชิา 
  

 

5 อตัราส่วนของผู้สอนประจาํที�มคุีณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนใน

แต่ละสาขาวชิา 
* * 

 

5.1 จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั�งสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 : 25 ที�

เป็นขา้ราชการ ครูประจาํ พนกังานราชการ ครูจา้งที�สถานศึกษา

ทาํสญัญาจา้งต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ที�มีคุณวฒิุทาง

วชิาชีพ 

   

 

บันทกึเพิ�มเตมิและข้อเสนอแนะอื�น ๆ 
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...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

 

ด้านที� 3 ความสัมพนัธ์ (ครูและบุคลากรการศึกษา, ผู้ปกครอง และชุมชน) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1 ครูกบัครูหรือบุคลากรการศึกษา * *  

1.1 ร่วมมือในการอบรมสั�งสินศิษยใ์หเ้ป็นพลเมืองดีของชาติอยา่ง

สมํ�าเสมอ 
  

 

1.2 ช่วยเหลือเกื�อกลูกนัในทางดา้นวชิาการ เช่น การแนะนาํการสอน 

แนะนาํเอกสาร หรือแหล่งวทิยาการให ้
  

 

1.3 ช่วยเหลืองานส่วนตวัซึ�งกนัและกนัเท่าที�โอกาสจะอาํนวย    

1.4 ทาํหนา้ที�แทนกนัเมื�อคราวจาํเป็น    

1.5 ใหก้าํลงัใจในการทาํงานซึ�งกนัและกนั ซึ�งอาจจะแสดงออกในรูป

ของวาจาหรือการกระทาํก็ได ้
  

 

1.6 กระทาํตนใหเ้ป็นผูมี้ความสุภาพอ่อนนอ้มต่อกนัเสมอ ไม่แสดง

ตนในทาํนองยกตนข่มท่าน หรือแสดงวา่เราเก่งกวา่ผูอื้�นใหค้วาม

เคารพซึ�งกนัและกนั 

  

 

2 ครูกบัผู้ปกครองและชุมชน * *  

2.1 แจง้ผลการเรียนหรือความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์หผู้ป้กครอง

นกัเรียนทราบเป็นระยะๆ 

   

2.2 ติดต่อกบัผูป้กครองเพื�อช่วยแกปั้ญหาศิษยใ์นกรณีที�ศิษยมี์ปัญหา

ทางการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ อื�นๆ 

   

2.3 หาเวลาเยี�ยมเยยีนผูป้กครองเมื�อมีโอกาสอนัเหมาะสม เช่น เมื�อได้

ข่าวการเจ็บป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นตน้ 

   

2.4 เชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น 

การแข่งกีฬาประจาํปี งานแจกประกาศนียบตัร หรืองานชุมนุม

ศิษยเ์ก่าเป็นตน้ 

   

2.5 เมื�อไดรั้บเชิญไปร่วมงานของผูป้กครองนกัเรียน เช่น งาน

อุปสมบท งานขึ�นบา้นใหม่ งานมงคลสมรส เป็นตน้ ตอ้งพยายาม

หารเวลาวา่งไปใหไ้ด ้

   

2.6 ครูควรร่วมมือทาํกิจกกรมเพื�อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้    
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ผูป้กครองและชุมชนในทอ้งถิ�นบา้ง จะทาํใหป้ระชาชนเห็น

ความสาํคญัของครูมากยิ�งขึ�น 

2.7 เมื�อชุมชนไดร่้วมมือจดังานต่างๆ เช่น งานประจาํปีของวดั หรือ

งานเทศกาลต่างๆ ครูควรใหค้วามร่วมมืออยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ 

   

 

ด้านที� 3 ความสัมพนัธ์ (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

2.8 ครูควรแจง้ข่าวสารต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองและ

ชุมชน โดยใหท้ราบเป็นระยะๆ ซึ�งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน 

หรือการติดประกาศตามที�อ่านหนงัสือประจาํชุมชนก็ได ้

   

2.9 นาํทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาช่วยพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการเรียน

การสอน 

   

2.10 ใหค้วามเคารพซึ�งกนัและกนัระหวา่งครูกบัผูป้กครองและชุมชน    

2.11 ผลการใหบ้ริการวชิาการ/วชิาชีพที�ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของ

ผูเ้รียน 

   

2.12 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที�ใหบ้ริการ

วชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นและ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน   

   

2.13 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ ที�ใหบ้ริการ

วชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น และ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื�อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนต่องบประมาณทั�งหมด 

   

3 ครูกบันกัเรียน * *  

3.1 สอนศิษยใ์หเ้กิดความสามารถในการเรียนรู้วชิาการต่างๆ ใหม้าก

ที�สุดเท่าที�ครูจะกระทาํได ้

   

3.2 สอนนกัเรียนหรือศิษยข์องตนมีความสุขเพลิดเพลินกบัการเล่า

เรียนไม่เบื�อหน่าย อยากจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

   

3.3 อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใ์หอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัหรือ

กรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยใหศิ้ษยก์ระทาํชั�วดว้ยประการทั�ง

ปวง 

   

3.4 ดูแลความทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ    

3.5  เป็นที�ปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ใหแ้ก่ศิษย ์    
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3.6 ความเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบัผูเ้รียน    

3.7 การส่งเสริมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียน

ดว้ยกนั หรือครูกบันกัเรียน 

   

 

 

ด้านที� 3 ความสัมพนัธ์ (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

3.8 สร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ�นในหอ้งเรียนไม่มีการลาํเอียงจาก

ครู 

   

3.9 ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั ให้

ความเคารพซึ�งกนัและกนั 

   

 

บันทกึเพิ�มเตมิและข้อเสนอแนะอื�น ๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

 

 

ด้านที� 4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในชั�นเรียน 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1 ห้องเรียนทั�วไป * *  

1.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในหอ้งเรียน     

1.2 โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศันศึ์กษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน 

   

1.3 สื�อการเรียนการสอน     

1.4 การระบายอากาศภายในหอ้งเรียน    

1.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ     

1.6 ความปลอดภยั     

1.7 การจดัพื�นที�ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

มีความคล่องตวัสูง (smart, agile school) เช่น สามารถ

ปรับเปลี�ยนสาํหรับการเรียนที�เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ยได้

   



 497 

 

 
 

อยา่งสะดวก จดัมุมประสบการณ์เสริมหลกัสูตร จดัแสดงผลงาน

ของนกัเรียน จดัที�นั�งนกัเรียนหลายๆ รูปแบบ จดัมุมเสริมความรู้

ต่างๆ ใหส้ะดวกต่อการเรียนการสอน จดัมุมสาํหรับอ่านหนงัสือ

หรือพื�นที�คน้ควา้ใหน่้าดึงดูดและมีความหลากหลาย ฯลฯ 

 

ด้านที� 4 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในชั�นเรียน (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

2 ห้องปฏบิัตกิาร  * *  

2.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งภายในหอ้งเรียน     

2.2 โตะ๊ เกา้อี�  อุปกรณ์โสตทศันศึ์กษา สิ�งอาํนวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน  

   

2.3 สื�อการเรียนการสอน     

2.4 การระบายอากาศภายในหอ้งเรียน     

2.5 ความสะอาดและสุขลกัษณะ     

2.6 ความปลอดภยั     

2.7 ร้อยละของงบประมาณที�สถานศึกษาจดัซื�อวสัดุฝึกอุปกรณ์

สาํหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  

   

2.8 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่

ละสาขา 

   

 

บันทกึเพิ�มเตมิและข้อเสนอแนะอื�น ๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  
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ด้านที� 5 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายนอกชั�นเรียน  

ที� ตวัชี�วดั 
ผลการประเมนิ 

บันทกึเพิ�มเตมิ 
ม ี ไม่ม ี

1 ระดบัความเหมาะสมในการจดัพื�นที�ให้เหมาะสมกบัวชิาที�เรียน มี

บรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้และเกดิประโยชน์สูงสุด  
* * 

 

1.1 ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพื�นที�ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบั

วชิาที�เรียน โดยพิจารณาจาก 1) มีการวางแผนการใชห้อ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Plan) 2) มีการใช้

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั ตามตาราง

การใช ้(Do) 3) มีการติดตาม ประเมินผลการใชห้อ้งเรียน หอ้ง

ปฏิบติังาน โรงฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Check) 4) มีการนาํผล

การประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติังาน โรง

ฝึกงาน และพื�นที�ปฏิบติั (Act) 

  

 

1.2 การจดัการจดัศูนยว์ทิยบริการที�มีคุณภาพ พิจารณาจาก 1)จาํนวน

ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ที�มีในศูนยว์ทิยบริการ มีสื�อที�หลากหลาย 

และขอ้มูลการใชง้าน 2) มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ เช่น 

ระบบสืบคน้ 3) สามารถรองรับการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน

และสงัคม 4) มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ 

  

 

2 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ�ง

อาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
* * 

 

2.1 ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั    

2.2 ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั    

2.3 ป้ายแสดงขั�นตอนการใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร ฯลฯ 

สถานที�และการจดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ ฯลฯ 

   

2.4 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื�องตน้ประจาพื�นที�นอกจากหอ้งพยาบาล    

2.5 บนัทึกการตรวจสภาพ, บาํรุงรักษา อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร    

2.6 อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที�เกิดจากการปฏิบติังาน    

2.7 ขอ้มูล หรือสถิติการเกิดอุบติัเหต ุ    
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บันทกึเพิ�มเตมิและข้อเสนอแนะอื�น ๆ 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

แบบบันทกึการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 

การวจิยัเรื�อง การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ; 

การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

บันทกึผลการดาํเนินงาน 

ส่วนที� � : ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกบัโครงการ 

1.1) โครงการที�.........ชื�อโครงการ.............................................................................................................. 

ระยะเวลาโครงการ  

เริ�มวนัที�……เดือน………………พ.ศ…………. ถึง วนัที�……เดือน………...……พ.ศ…………… 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

1.2) รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื�อกิจกรรม, ระยะเวลากิจกรรม) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� 4 

คาํชี�แจง 
 

 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการฉบบันี�  ใชส้ําหรับทีมแกนนาํเพื�อบนัทึกผลการ

ดาํเนินงานในระหว่างการดําเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการ

ดาํเนินงานโครงการเป็นระยะๆ โดยการบนัทึกตามสภาพจริงที�พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 

หรืออื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น บนัทึกการดาํเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอื�นๆ ที�แสดงให้

เห็นถึงวธีิการดาํเนินงาน รวมทั�งใชว้ธีิการสงัเกต และการสมัภาษณ์เพิ�มเติมเพื�อใหก้ารสงัเกตและบนัทึกมีความ

สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 

ก่อนทาํการบันทกึ ผู้บันทกึทาํการบันทกึข้อมูล ดงันี� 
 

วนั/เดือน/ปี ที�บนัทึก วนัที�..........เดือน................................พ.ศ...............ระหวา่งเวลา.........................................  

ชื�อผูบ้นัทึก....................................................................................................................................... 
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ส่วนที� � : บันทกึความก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม  

2.1) ความกา้วหนา้ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร? (ประมาณเป็นร้อยละของปริมาณงาน

แลว้เสร็จจริง) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

2.2) ประเมินสถานการณ์ของแตล่ะกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร? เป็นไปตามแผนหรือล่าชา้กวา่

แผน? ปัญหา หรือ อุปสรรคที�เกิดขึ�นมีหรือไม่? และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขคืออะไร?  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

2.3) การดาํเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่? อยา่งไร ?  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที� 3: บันทกึความก้าวหน้าภาพรวมโครงการ  

3.1) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร? (คาดการณ์เป็นร้อยละของปริมาณงานแลว้เสร็จ)  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

3.2) ประเมินสถานการณ์ภาพรวมของทั�งโครงการเป็นอยา่งไร? ยงัคงเสร็จสิ�นตามกาํหนดเวลาหรือไม่? 

กรณีไม่ทนั กรุณาระบุสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

3.3) ปัญหา หรือ อุปสรรคที�เกิดขึ�นในภาพรวมของการดาํเนินงานโครงการมีหรือไม่? อยา่งไร? มีสาเหตุ

มาจากอะไร?  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

3.4) การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํ

แผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีสิ�งใดที�ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่?  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที� 4: สรุปผลการดาํเนินการโครงการระหว่างการดาํเนินการ 

งบประมาณที�กาํหนดไว.้....................................................บาท 

1.   ใชไ้ปแลว้.....................................................บาท 

2.    คงเหลือ.......................................................บาท 
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ส่วนที� 5: สรุปผลการประเมนิ (เขียนความเรียง) 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 

แบบประเมนิโครงการ 

การวจิยัเรื�อง การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์ภิญโญ; 

การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึผลการประเมนิ 

ส่วนที� � : ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกบัโครงการ 

1.1) โครงการที�.........ชื�อโครงการ....................................................................................................... 

ระยะเวลาโครงการ  

เริ�มวนัที�……เดือน………………พ.ศ…………. ถึง วนัที�……เดือน………...……พ.ศ…………… 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� 5 

คาํชี�แจง 

 

แบบประเมินโครงการนี�  ใชส้าํหรับทีมแกนนาํเพื�อบนัทึกผลการประเมินสภาพดาํเนินงานเมื�อสิ�นสุด

โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�

ไดก้าํหนดไว ้โดยใหมี้การบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงที�พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรือ

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น บนัทึกการดาํเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอื�นๆ ที�แสดงใหเ้ห็นถึง

วิธีการดาํเนินงาน รวมทั�งใชว้ิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์เพิ�มเติมเพื�อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มาก

ยิ�งขึ�น  

ก่อนทาํการบันทกึ ผู้บันทกึทาํการบันทกึข้อมูล ดงันี� 
 

วนั/เดือน/ปี ที�บนัทึก วนัที�..........เดือน................................พ.ศ...............ระหวา่งเวลา.........................................  

ชื�อผูบ้นัทึก....................................................................................................................................... 
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1.2) รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื�อกิจกรรม, ระยะเวลากิจกรรม) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที� � : บันทกึผลการดาํเนินงานโครงการ 

2.1) โครงการบรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่? อยา่งไร? 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

�.2) วธีิการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามที�ไดว้างแผนไวไ้ดด้าํเนินการครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่? 

อยา่งไร?  

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.�) ผลการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นหลงัจากการนาํโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร? ทั�งในระดบัตวับุคคล 

ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร (วทิยาลยั) 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

2.4) ปัญหา หรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นมีหรือไม่? อย่างไร? กรณีมีไดใ้ชแ้นวทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั�น

อยา่งไร? 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 
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2.5)  การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการนาํ

แผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีสิ�งใดที�ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่?  

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

2.6)  “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ที�ไดห้ลงัจากการนาํโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร? ทั�งในระดบั

ตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร (วทิยาลยั) 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

 

ส่วนที� 3: สรุปผลการดาํเนินการโครงการระหว่างการดาํเนินการ 

งบประมาณที�กาํหนดไว.้....................................................บาท               

           เกินงบประมาณ      จาํนวน……………………….บาท     

           เหตุผล……………………………………………………………………………………………………… 

           ต ํ�ากวา่งบประมาณ   จาํนวน………………………บาท     

           เหตุผล……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที� 4: สรุปผลการประเมนิ  

4.1) จุดเด่นโครงการ 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

4.2) จุดอ่อนโครงการ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

4.3) จุดที�ควรพฒันา 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

4.4) สรุป (เขียนความเรียง) 
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...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 



 505 

 

 
 

 

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  (Individual Development Plan ;IDP) 

 

ชื�อ…………………………………….……… แผนกวชิา………………………..……………รับผิดชอบโครงการที�.............ชื�อโครงการ....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 1 ภาระงานที�รับผดิชอบในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 จุดแข็ง / จุดอ่อน 

หวัขอ้จุดแขง็ หวัขอ้จุดอ่อน 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

เครื�องมอืการวจิยัฉบับที� 6 

คาํชี�แจง 
 

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล เป็นกระบวนการที�ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักาํหนดความจาํเป็นในการพฒันา เป็นแผนที�ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคคลและเป็นกรอบในการพฒันา  มุ่งหวงั

ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงรายบุคคลจากการพฒันา นอกจากนั�นผลการพฒันายงัใชใ้นการชี�วดัการพฒันาของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ทั�งนี� เนื�องการศกัยภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกนั  

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาใน 3 ระดบั คือ 

 ระดบั 2   ดี 

 ระดบั 1   ปานกลาง 

 ระดบั 0   ควรปรับปรุง 

  โดยเกณฑก์ารพิจารณาทั�ง 3 ระดบัจะแตกต่างกนัไปตามสภาพตวัชี�วดัในแต่ละรายการ ดงัมีรายละเอียดของตวัชี�วดัและเกณฑก์ารประเมินในตอนทา้ยของแบบประเมินฉบบันี�  
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ส่วนที� 3 รายละเอยีดแผนการพฒันา 1. สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

1.1 การสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี * * 

  

*  

1.1.1 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดู การอ่านการเขียน

ภาษาไทยได ้
   

1.1.2 สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งในการฟัง การพดูการอ่าน การเขียน

ภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
   

1.1.3 นาํเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบการสื�อสารที�เหมาะสม    

1.2 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข * * 

  

*  

1.2.1 เลือกใชว้ธีิวเิคราะห์ที�เป็นตวัเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์    

1.2.2 ประมวลผล แปลความหมาย และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

1.2.3 เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศสาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลในการปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   

1.3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร * * 

  

*  

1.3.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสื�อสาร และจดัการขอ้มูลได ้    

1.3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
   

1.4 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ * * 

  

*  

1.4.1 วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

1.4.2 แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางทฤษฎี และทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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1. สมรรถนะหลกั (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ * * 

  

*  

1.5.1 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี    

1.5.2 ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์    

1.5.3 มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง    

1.5.4 ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน    

1.5.5 ทาํงานเป็นทีมได ้    

1.5.6 เป็นผูน้าํทีมงานและนกัศึกษาในการทาํงานได ้    

1.6 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง * * 

  

*  

1.6.1 คิดคน้ และวจิยั เพื�อพฒันางาน พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง    

1.6.2 พฒันาตนเองในวชิาชีพครูและวชิาชีพเฉพาะสาขาได ้    

1.6.3 แสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานทั�งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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2. สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (Professional Competencies) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

2.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาเน้นสมรรถนะ * * 

  

*  

2.1.1 วเิคราะห์หลกัสูตรได ้    

2.1.2 วเิคราะห์สมรรถนะจากอาชีพและจากหนา้ที�งาน    

2.1.3 วเิคราะห์งานและสมรรถนะในการปฏิบติังาน    

2.1.4 ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย    

2.1.5 ประเมินหลกัสูตรไดท้ั�งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร    

2.1.6 จดัทาํหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ    

2.2 การจดัการเรียนรู้ * * 

  

*  

2.2.1 จดัทาํแผนการเรียนรู้รายวชิาได ้    

2.2.2 ออกแบบการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน    

2.2.3 เลือกใช ้สร้าง และพฒันาสื�อที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2.2.4 จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2.2.5 วเิคราะห์ และจดัทาํเอกสารประกอบการสอน เลือกวสัดุช่วยสอนที�

เหมาะสม 

   

2.2.6 เลือกเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัการเรียนรู้    

2.2.7 ดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

2.2.8 ใชผ้ลประเมินเพื�อจดักลุ่มผูเ้รียนและประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับ

การศึกษารายบุคคลและกลุ่มบุคคล 2 

   

2.2.9 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
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2. สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

2.3 จติวทิยาสําหรับครูอาชีวศึกษา  * * 

  

*  

2.3.1 เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน     

2.3.2 ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ     

2.3.3 ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติ ที�ดีขึ�น    

2.3.4 ส่งเสริมความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน     

2.3.5 ใชจิ้ตวทิยาการแนะแนวอาชีพ และการใหค้าํปรึกษาเพื�อพฒันา

ผูเ้รียน 
   

2.4 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  * * 

  

*  

2.4.1 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดต้ามสภาพความเป็นจริง     

2.4.2 นาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และ

หลกัสูตร  

   

2.4.3 วดัและประเมินผลการปฏิบติัทางดา้นวชิาชีพ     

2.4.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
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2. สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

2.5 การบริหารและการจดัการสภาพแวดล้อมเพื�อการเรียนรู้  * * 

  

*  

2.5.1 มีภาวะผูน้าํ และเป็นผูต้ามที�ดี     

2.5.2 บริหารจดัการในชั�นเรียน และนอกชั�นเรียน     

2.5.3 ประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย     

2.5.4 สื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

2.5.5 นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ    

2.6 การวจิยัทางการศึกษา * * 

  

*  

2.6.1 นาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน     

2.6.2 ทาํวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และพฒันาผูเ้รียน     

2.6.3 นาํเสนอผลงานวจิยั    

2.7 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  * * 

  

*  

2.7.1 เลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และการปรับปรุงนวตักรรม เพื�อใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรู้ที�ดี 
   

2.7.2 พฒันาเทคโนโลย ีและสารสนเทศเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที�ดี    

2.7.3 แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2.8 คุณลกัษณะวชิาชีพครู  * * 

  

*  

2.8.1 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และผูอื้�น     

2.8.2 อดทน และรับผิดชอบ     

2.8.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูน้าํทางวชิาการ     
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2. สมรรถนะความเชี�ยวชาญ (ต่อ) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

2.8.4 มีวสิยัทศัน ์       

2.8.5 ศรัทธาในวชิาชีพครู     

2.8.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู    

2.9 การประกนัคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา  * * 

  

*  

2.9.1 จดัทาํแบบประเมินการปฏิบติังานตนเองในการประกนัคุณภาพ 

(SAR)  
   

2.9.2 ประเมินตนเองตามตวับ่งชี�ที�กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  
   

2.9.3 วเิคราะห์ และนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการ

สอนใหมี้คุณภาพ 
   

2.10 แนะแนวและจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  * * 

  

*  

2.10.1 แนะแนว และการใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน    

2.10.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน     

2.11 การจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนและสถานประกอบการ  * * 

  

*  

2.11.1 การจดัการอาชีวศึกษา     

2.11.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมือในการจดัการ

อาชีวศึกษา 
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3. สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา (Functional Competencies) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

3.1 พฒันาสื�อการสอนและวสัดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา  * * 

  

*  

3.1.1 พฒันาสื�อการสอน     

3.1.2 พฒันาวสัดุช่วยสอน     

3.1.3 สร้างสื�อการสอน และวสัดุช่วยสอน    

3.2 ปฏิบัตงิานอาชีพเฉพาะสาขา พณชิยกรรม  * * 
  

*  

3.2.1 ปฏิบติัวชิาชีพเฉพาะทางในสาขาวชิา เช่น บญัชี การเงิน    

3.3 จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั�งในระดบัฝีมอืและระดบัเทคนคิ * * 

  

*  

3.3.1 สอนทฤษฎีและปฏิบติั ในสาขาวชิาชีพ ระดบัฝีมือ (ปวช.)     

3.3.2 สอนทฤษฎีและปฏิบติัในสาขาวชิาชีพ ระดบัเทคนิค (ปวส.)    

3.4 บริหารจดัการในห้องเรียน และห้องปฏบิัตกิาร  * * 

  

*  

3.4.1 จดัสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม     

3.4.2 วางผงั จดัการหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ     

3.4.3 บริหารความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ     

3.4.4 การบาํรุงรักษาเครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณ์สาํนกังาน     

3.5 สร้างนวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์ทางด้านพณิชยกรรม  * * 

  

*  

3.5.1 สร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐท์างดา้นพณิชยกรรม     

3.5.2 วจิยัเพื�อพฒันาในสาขาวชิาชีพของตนเอง     

3.5.3 นาํผลไปใชอ้ยา่งคุม้ค่า    

3.6 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา  * * 
  

*  

3.6.1 ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการ     
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3. สมรรถนะในหน้าที�เฉพาะสาขาวชิา (Functional Competencies) 

ที� ตวัชี�วดั 
สภาพก่อน

พฒันา 

เป้าหมาย

การพฒันา 
วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 

ผลการ

พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 

เสนอแนะ 

3.6.2 นิเทศการฝึกงานของนกัศึกษา       

3.6.3 เขียนรายงานการนิเทศการฝึกงาน    

3.7 ประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (มาตรฐานสาขาวชิา) * * 

  

*  

3.7.1 สร้างเครื�องมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ    

3.7.2 ประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามสมรรถนะวชิาชีพ    

3.8 ประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพเฉพาะมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ * * 

  

*  

3.8.1 ประยกุตก์ารอาชีวศึกษาพฒันาการจดัการเรียนรู้    

3.8.2 ประยกุตค์วามรู้ในงานอาชีพพฒันาการจดัการเรียนรู้    

3.9 พฒันาตนเองในวชิาชีพ * * 
  

*  

3.9.1 พฒันาสมรรถนะของตนเองในสาขาวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง    

 

                    ………………………………                                                  ……………………………… 

                    (                )                                                       (                                              )   

                      ผูร่้วมวจิยั                                                                                  ผูว้จิยั                                                       

         วนัที�………………………….                                                วนัที�…………………………. 

หมายเหต ุ

- แผนการพฒันารายบุคคลและขอ้ตกลงการปฏิบติังานชุดนี�  จดัทาํขึ�นโดยความเห็นชอบและการหารือจนไดข้อ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั 

- ตวัยอ่วิธีการพฒันา มีดงันี�    S: เรียนรู้ดว้ยตนเอง, OJT: การฝึกปฏิบติั, C: การสอนงาน, PA: การมอบหมายงานเป็นโครงการ, WS: การติดตามหัวหนา้งาน, T/S: ฝึกอบรม/สัมมนา, W: การประชุมเชิง

ปฏิบติัการ, Sym: การอภิปราย, Con: การปรึกษาหารือ, JRO: การสับเปลี�ยนหมุนเวียนงาน, JRE: การเปลี�ยนตาํแหน่งหนา้ที�, V: การดูงานนอกสถานที�, X: การปฏิบติังานโดยเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงานต่าง 
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ภาคผนวก ข 

ราชื�อผู้ร่วมวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



515 

 

 
 

รายชื�อผู้ร่วมวจิยั 

ที� ชื�อ - สกลุ ที�อยู่ 

1 นางนงนิตย ์ทวิลา ���/�  หมู่ � ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

2 นางสารภี เผา่พงษส์วรรค ์ ��� หมู่ �� ตาํบลศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

3 นางสาวปราณี ภูเงินช่อ ��/�� ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

4 นายวฒิุศกัดิ�  ศรีทบั �� หมู่ � ตาํบลเลิงแฝก อาํเภอกุดรัง จงัหวดัมหาสารคาม 

5 นางสาวไอรินทร์ อุปลี ���/�  ตาํบลในเมือง อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 

6 นางสาวภทัรภร ทิพแหม่ง ���  หมู ่� ตาํบลพระลบั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

7 นางสาวพชัฎาพรรณ แสงตะวนั ���  หมู ่� ตาํบลบา้นเป็น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

8 นายอาํพล เดชชยั ��/� ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

9 นางสุทิน สมสมยั ���/�� หมู่ �� ถนนมะลิวลัย ์ ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

10 นายคมกริช แสนวงษ ์ ���/��� หมู่ 16 ซอย �� ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

11 นางสาวทศพร สิงห์ปรุ ��  หมู ่ ��  ตาํบลท่าพระ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

12 นายวิศณุภพ ไกรแจ่ม ���  หมู ่� ตาํบลสาํราญ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

13 นายวีระยทุธ โคระดา ���  หมู ่ � อาํเภอนาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

14 นางสาวอจัฉรา ยศมงคล ��/� หมู่ � ตาํบลกุดขอนแก่น  อาํเภอภูเวียง  จงัหวดัขอนแก่น 

15 นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศษ์า �� หมู่ �  ตาํบลพระธาตุ  อาํเภอเซียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอด็ 

16 นางสาววิลาสิณีย ์มากนาคา ��� หมู่ ��  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

17 นายวชัรพงศ ์มูลมิรัตน์ ��� หมู่ �� ตาํบลโหรา อาํเภออาจสามารถ  จงัหวดัร้อยเอด็ 

18 นายทองเหลือง พนัธ์โน ��  หมู ่ �  ตาํบลสาํราญ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 นายรัฐสภา พงษภิ์ญโญ เกิดเมื�อวนัที� 4 มิถุนายน ��1� ณ บา้นเลขที� 167 ตาํบล ในเมือง  อาํเภอ เมือง 

จงัหวดั ขอนแก่น  เป็นบุตรคนที� 2 ของ นายเสรี และ นางวารุณี  พงษภิ์ญโญ 

 ประวตัด้ิานการศึกษา 

มธัยมปลาย; โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รุ่น �� 

ปริญญาตรี; วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

จงัหวดั นครราชสีมา จบการศึกษาเมื�อ �� สิงหาคม ���� 

ปริญญาโท; วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

จงัหวดั ขอนแก่น จบการศึกษาเมื�อ � มิถุนายน ����  

ประวตักิารทาํงาน 

 พ.ศ.����-����  

นกัวทิยาศาสตร์ สงักดั ฝ่ายวเิคราะห์ดิน สาํนกังานพฒันาที�ดิน เขต 5 จงัหวดัขอนแก่นไดป้ฏิบติังานใน

ดา้น การตรวจวเิคราะห์ดินและนํ� า ออกสาํรวจพื�นที�และเก็บตวัอยา่ง การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 

พ.ศ.����-����  

ผูจ้ดัการ/ครูใหญ่ โรงเรียน อนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ โดยไดร่้วมก่อตั�งและบุกเบิกงานตั�งแต่เริ� มเปิด

กิจการ กบัท่านดร.เสรี พงษภิ์ญโญ (บิดา)  

พ.ศ.����-����  

วิศวกร บริษทั Clean Energy (Thailand). LTD.ไดป้ฏิบติังานเกี�ยวกบังานดา้น Biogas ที�ผลิตจากนํ� าเสีย

ของโรงงานแปรรูปมนัสาํประหลงั 

พ.ศ.����-����  

วิศวกร สังกัดฝ่ายวิศวกรรม ทาํงานที� บริษทั ขอนแก่นบริวเวอรี�จาํกดั อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ปฏิบัติ

หน้าที� เกี�ยวกบัการออกแบบ ติดตั�ง และควบคุม ทั�งงานดา้นวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมเครื�องกล และดา้น

วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม  

พ.ศ.���� – ปัจจุบนั  

ผูจ้ดัการ/นายทะเบียน วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษภิ์ญโญ ตั�งอยูที่� ��� มะลิวลัยซ์อย � ถนน มะลิวลัย ์ตาํบล 

ในเมือง อาํเภอ เมือง จงัหวดั ขอนแก่น ����� 

สถานภาพการสมรส 

สมรสกบั นางธจุฑา พงษภิ์ญโญ มีบุตรชาย 2 คน คือ เด็กชายธชย และ เด็กชายธชนยั พงษภิ์ญโญ 

 
 
 


