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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลลัพธจากปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายใน 3 ประเด็น คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามตัวบงช้ีที่กำหนดของสถานศึกษา นักศึกษา และสถาน
ประกอบการ 2) การเรียนรูจากการปฏิบัติของผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา และ 3) องคความรูที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมที่ประกอบดวย 2 วงจรของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล วงจรละ 1 
ภาคการศึกษา มีครูเปนผูรวมการวิจัย 19 คน มีนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 30 คน ผลจากการ
วิจัยพบวา 1) สถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ ตางมีคาเฉลี่ยจากผลการประเมินหลัง
การปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 สูงขึ้นกวากอนการปฏิบัติ 2) ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา 
ตางมีการเรียนรูจากการปฏิบัติหลายประเด็น เชน ความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานแบบ
รวมมือ ความสำคัญของการศึกษาทัศนะทางทฤษฎีเพื่อเสริมความรูและประสบการณที่มีอยูเดิม และ
ความสำคัญของการทำงานอยางครบวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล 
และ 3) ไดองคความรูจากการปฏิบัติในลักษณะเปนโมเดลตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับของ 
Kurt Lewin ในองคประกอบดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 2) ปจจัยผลักดันที่นำมาใชเพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง 4) การเอาชนะสิ่งตอตานการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงแตละองคประกอบมีคำอธิบายถึงชุดของความคิดและความเช่ือที่ถือเปนบทเรียนที่วิทยาลัยเทคนิค
หนองคายจะนำไปเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการทบทวนและเสริมสรางชุดของความคิดและความเช่ือม
เพ่ิมเติมที่จะทำใหการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคใน
อนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวยวงจรการพัฒนาแบบเกลียวสวานที่ไมมี
ส้ินสุด  

คำสำคัญ : การปฏิบัติการความรวมมือ, การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน, วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม, วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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ABSTRACT 
 

Dissertation Topic : Cooperation Practices to Enhance the Quality of  
Work-Integrated Learning in Nong Khai Technical College

Student’s Name : Chatchawal Sarapoom 
Degree Sought : Doctor of Education 
Program : Educational Administration 
Anno Domini : 2021 
Advisor : Phrakrudhammapissamai, Asst.Prof.Dr. 
Co-Advisor : -  
  

 This study aimed at investigating the outcomes of the cooperation practices, which 
were utilized to enhance the quality of work-integrated learning at Nong Khai Technical 
College. The investigation covered the following three aspects: 1) the changes, which had 
arisen from the development of specified indicators: educational institution, students, and 
workplaces; 2) the learning, which had been derived from the practices of the researcher, the 
research participants, and the educational institution; and 3) the body of knowledge, which 
had been obtained from the practice as a foundation theory. A participatory action research 
methodology was adopted, consisting of a cycle of planning, practice, observation, and 
reflection during two semesters. There were 19 teachers and 30 students involved in this 
research and development. The results of the study revealed three key features. Firstly, the 
post-practice evaluation in both the first and the second cycles for the educational 
institutions, students, and workplaces had been higher than the pre-practice evaluation. 
Secondly, the researcher, co-researchers, and the educational institutions had learned from 
various issues of the practice, such as gaining an awareness of the importance of 
collaborative work, the importance of studying the theoretical perspective in order to 
enhance the existing knowledge and experiences, and the importance of planning, practice, 
observation, and reflection in comprehensive work. Finally, the knowledge gained had been 
found to correlate with Kurt Lewin's Force-Field Analysis which consists of the following 
steps: 1) Expected change, 2) Driving factors for change, 3) Resistance to change, and 4) 
Overcoming resistance. Each component describes a set of thoughts and beliefs that Nong 
Khai Technical College WiLl implement as a basis for reviewing and strengthening an 
additional set of ideas and beliefs. This implementation WiLl elevate the cooperation 
practices, which WiLl, in turn, enhance the quality of work-integrated learning at Nong Khai 
Technical College in the future. 

Keyword : collaborative practices, work-integrated learning, participatory action 
research, Nong Khai Technical College 
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อุปสรรคทั้งปวง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวิชิต – คุณแมสุรัตน สาระภูมิ ที่ใหการสั่งสอน อบรมเลี้ยงดู
เปนอยางดี และขอขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรทุกทาน ที่คอยหวงใยใหการสนับสนุนและเปน
กําลังใจต้ังแตเริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา 
 ขอขอบคุณเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผูบริหาร 
คณะครูและบุคคลกรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายทุกทานที่ไดใหความสะดวก ความ
รวมมือเปนผูรวมวิจัย ตอบแบบสอบถามดวยดีเสมอมาตลอดจน เพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุก
ทานที่คอยเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมาคุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากดุษฎีนิพนธเลมน้ี 
ผูวิจัยขอใชเปนเครื่องสักการบูชาคุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารยที่ประสิ ทธ์ิ
ประสาทความรูที่มีคุณคายิ่ง และเปนประโยชนแกสาธารณชนทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนำ  

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เปน
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของหลายประเทศ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่
ตองการรับรองคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง จากรายงานของ Higher Education 
Strategy Associates (HESA) ซ่ึงเปนบริษัทที่ทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการแขงขันทาง
การตลาดดานการศึกษาในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ไดอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL วา WiL ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีคุณคา
และเกิดประโยชนตอนักเรียนและนายจาง เปนการเตรียมความพรอมในการจางงาน และเพิ่มโอกาส
ในการทำงานใหกับนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (Kramer and Usher, 2011) คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (The Higher Education Quality Committee : HEQC) 
อัฟริกาใต ไดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและไดจัดการศึกษาในรูปแบบ 
WiL เพ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ขอ งบั ณ ฑิ ต  (The Council on Higher Education : CHE, 2011) 
นอกจากนั้นผลการวิจัยของ Barkhuizen and Schutte (2014) จากสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต 
(UAE) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนกับการ
ทำงาน หรือ WiL และไดนำเสนอแบบจำลองแนวคิดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ประกอบดวยการเชื่อมโยง 6 สวน ดังน้ี 1) สภาวการณของโลก 2) หนวยงานรัฐบาลหรือองคกร
วิชาชีพ 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) สังคมและผูปกครอง 5) สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสหกิจศึกษา 
และ 6) นักศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Andre, Ewens and Foxall (2013) ได
นำเสนอรูปแบบของ ECU WiL ประกอบดวยผูมีสวนรวม 3 ฝาย คือ มหาวิทยาลัย นักเรียน และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการศึกษาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของประเทศตาง ๆ 
พบวา มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาที่จะเขาสูการทำงาน โดยนำการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนกับการทำงาน หรือ WiL มาใช ซึ่งเปนวิธีการที่ไดผลและ
ยังคงมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 สำหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการวางรากฐานใหคนไทยเปนคน
ที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข เนนความมั่นคง
และเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ไปพรอมกับการรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม บริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนา ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
ผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
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ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการและการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีปรากฏในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย โดยขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน แล ะ
ผูเช่ียวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน สูความเปนเลิศ การ
พัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) มีการวางแผนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจปรากฏในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคธุรกิจ โดยเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยหนวยงานภาครัฐรวมดำเนินการกับภาคเอกชนใน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา ฝกอบรม วิชาชีพ
เฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะดาน และสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการฝกอบรมในระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหกำลังคนดานโลจิสติกสมีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการภาค
ธุรกิจ ยุทธศาสตรที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไดกลาวถึงการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากร
เฉพาะทางใหสอดคลองกับความตองการของกิจกรรมเศรษฐกิจ ในพื้นที่อยางเหมาะสม ตลอดจน 
ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขารวมพัฒนาชุมชนให
มากขึ้น พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาใหเปนแหลงพัฒนาเทคโนโลยีและศูนยเรียนรูทักษะเชิงวิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดขานรับนโยบาย โดยกำหนด ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด ใน
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการ
อาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยกำหนดเปาหมายดานวิจัยสิ่ง
ประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรู ดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค าทาง
เศรษฐกิจประเทศ และมุงสรางส่ิงประดิษฐเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม (สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) 
 การจัดการเรียนรู เชิ งบู รณาการกับการทำงาน (Work-integated Learning) เปน
สถานการณที่รวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เขาดวยกัน
ภายใตสภาพแวดลอมของการทำงาน (Kramer and Usher, 2011) เปนจุดรวมและหลอมรวมกัน
ระหวางการเรียนรูในเชิงทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ  โดยใชกระบวนการเรียนรูทางทฤษฎี (Formal 
Learning) กับกระบวนการฝกปฏิบัติดวยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Productive Work) จึงเปน
ระบบหน่ึงของการสรางความรูจากแหลงความรูหลาย ๆ แหลง (Cooper, Orrell and Bowden, 
2010) สอดคลองกับรูปแบบของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามทัศนะของ Kramer and 
Usher (2011) แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้  คือ 1) ประสบการณ การทำงานแบบมีโครงสราง 
(Structured Work Experiences) ไดแก สหกิจศึกษา การฝกงาน การฝกภาคสนาม ผูชวยวิจัย และ
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ผูชวยสอน 2) ประสบการณการทำงานแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Work Experiences) 
ไดแก งานอาสาสมัคร การทำงานในโรงเรียน และการทำงานภาคฤดูรอน และสอดคลองกับทัศนะ
ของ สุเมธ แยมนุน (2547) ที่ไดแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ออกเปน 9 
รูปแบบดังน้ี 1) การกำหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-Course Experience) 2) การเรียน
สลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 4) การฝกงาน
ที่ เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน  (Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) 5) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6) พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 7) การบรรจุ
ใหทำงานหรือการฝกเฉพาะตำแหนง (Placement or Practicum) 8) ปฏิบัติงานภาคสนาม 
(Fieldwork) และ 9) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship)  
 การจัดการเรียนรูควบคูกับการทำงานเปนระบบการศึกษาที่เนนการบูรณาการการเรียนรู
กับการทำงาน  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก ระบบ
ทวิภาคี (DVT) ระบบการฝกงาน (Apprentice) ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative) และระบบการ
ฝกหัด (Internship) ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เนนความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น ทั้งน้ี 
โดยนำความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทย มาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีบทบาทหนาที่ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้ง
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรูหรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอที่จัดขึ้นเปนโครงการ
หรือสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ทั้งน้ี เพื่อผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา วิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา ในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาแตละระดับ เพื่อผลิตผูสำเร็จการศึกษา
ที่มีคุณภาพนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ซึ่งกำหนดใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ (ปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ พลายมาศ, 2552) โดยปรัชญาและ
วัตถุประสงคของการจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 เนนผลิตผูมีความรู ความเขาใจและทักษะในระดับฝมือ มีสมรรถนะที่สามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ทำงาน สอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 



4 

และพัฒนาตนเอง ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ สวนปรัชญาและวัตถุประสงคของการ
จัดการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 
มุงเนนผลิตผูมีความรูความเขาใจและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงาน ที่ใชเทคนิคควบคุม
การทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน การฝก
ผูเรียนใหไดใชองคความรูที่ไดศึกษาและใชทักษะที่มีเพื่อใชในการทำงานควบคูกับการเรียนในสถาน
ประกอบการจริง หรือที่เรียกวาการจัดการศึกษาแบบเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-
integrated Leaning)  
 การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน และ
เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตองอาศัยความรวมมือจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และการสงเสริมและสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสถานศึกษาควร
พัฒนาวิธีการจัดการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยนำกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) มาใชเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบและมีผลสำเร็จเปนรูปธรรม ดังที่ James, Milenkiewicz and Bucknam 
(2008) ใหทัศนะวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการที่เปนพลวัตสำหรับใชใน
การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR น้ันจะเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดผลลัพธที่
ดีขึ้นไดถาผูที่นำไปใช เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ไดใหความใสใจและรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแกปญหารวมกัน และ Creswell (2008) ที่ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เปนการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกตใชในการออกแบบการปฏิบัติไดมากที่สุด
และดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะทำการคนควา (Explore) เกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการแกปญหา (Solution) ของปญหาแตละอยางนั้นใหได 
 สำหรับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 รูปแบบ คือ 
ระบบการฝกงาน และระบบทวิภาคี ซึ่งการบริหารจัดการทั้งสองรูปแบบ ประกอบดวย ดานหลักสูตร 
ดานการจัดการเรียนรู ดานการประชาสัมพันธและการประสานงาน ดานการนิเทศการศึกษา ดาน
เครื่องมือเครื่องจักรและสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล การดำเนินงานในแตละ
ดาน มีระบบการบริหารจัดการตามวิธีการบริหารจัดการของวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานเทคนิค
หนองคาย ในบางดาน ยังพบปญหาในการปฏิบัติ เชน ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา 
ดานการประชาสัมพันธและการประสานงาน ในบางครั้งเม่ือเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับนักเรียน/
นักศึกษา เชน ระยะเวลาในการฝกงานสั้น เพียง 18 สัปดาห ทำใหนักเรียนเรียนรูประสบการณไม
ทั่วถึง ครูที่นิเทศขาดประสบการณในการนิเทศ ครูผูสอนขาดทักษะการสอนนักเรียน/นักศึกษาขาด
ทักษะ ความรับผิดชอบและวินัยในการฝกงาน เชน ไมติดตอหนวยงานที่ไปขอฝกงาน นักเรียนบันทึก
สมุดฝกงานไมเปนปจจุบัน ทางสถานศึกษาไดรับการประสานงานจากสถานประกอบการ/หนวยงาน
ลาชา ทำใหสงผลใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไขลาชาไมทันการณ  หรือในบางครั้งนักเรียน/
นักศึกษาไดเขาไปทำหนาที่ในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการฝกงาน การขาดระบบการติดตามนักเรียน/
นักศึกษา ทำใหนักเรียน/นักศึกษาไมไดรับการพัฒนาดานประสบการณทำงานที่ถูกตอง ฯลฯ  
 ผูเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ประกอบดวย 3 ฝาย คือ สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และสถานประกอบการ/หนวยงานภาครัฐ 
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การดำเนินงานที่ผานมาการจัดการเรียนรูระบบทวิภาคี มีความสำเร็จลุลวงเรียบรอย ตามความมุง
หมายของการจัดการเรียนรูและหลักสูตร สวนการฝกงานมีการสงนักเรียน/นักศึกษาเขารวมการ
ฝกงาน ยังสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐ ผลการฝกงานประสบผลสำเร็จตามความมุงหมาย
ของรายวิชา และหลักสูตร คิดเปนรอยละ 98 โดยประมาณ  (วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, 2560) 
ปญหาที่พบคือ นักเรียน/นักศึกษาขาดทักษะในการทำงาน ฝกงานไมตรงตามสาขาวิชาของตนเองที่
เรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ/หนวยงาน
ภาครัฐได และปญหาบางสวนเกิดจากพฤติกรรมสวนตัวของนักเรียน/นักศึกษา การดำเนินงานดาน
การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการจัดทำฐาน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีขอมูลประวัตินักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงาน
ราชการ มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน เพ่ือทำความเขาใจและซักซอม
ความเขาใจกอนออกไปปฏิบัติงานจริง การจัดระบบการนิเทศติดตามและจัดอาจารยผูใหการนิเทศ
อยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจสภาพปญหาการดำเนินงานในปจจุบัน 
พบวา สถานศึกษาและสถานประกอบการยังมีชองวางและขาดการทำความเขาใจในกรอบงานที่
เกี่ยวกับขอบขายของงานที่นักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติ  การนิเทศติดตามขาดความตอเนื่องมีการ
ดำเนินการเฉพาะชวงการนิเทศเพื่อประเมินผล แตไมมีการนิเทศเพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ทำใหไมสามารถรับรูไดวานักเรียนนักศึกษาไดรับความรูอะไรในการฝกงานอยางไรบาง 
หรือมีปญหาอะไรหรือไม การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานควรใหมี
ความครอบคลุมเพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการหรือ
หนวยงานราชการ และนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไปไดทั้งในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต 
 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จึงควรตองปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยเรงแกไขปญหา และ
พัฒนาการดำเนินงานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนางานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
ตามลำดับ 
  จากปญหาและความสำคัญที่กลาวมาขางตน จึงทำใหผูวิจัยสนใจและมุงที่จะยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการใหตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) โดยระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ซ่ึงมีลักษณะสำคัญเปนการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories 
of Postmodernism) ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษย
ออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและ
การสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ 
(Knowledge Gained from Practice) เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัย
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กับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) 
เปนการวิจัยที่ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือ
ผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขา
และเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Acting) การสังเกต (Observing) และการสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที่ เปนวงจรแบบ
เกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกันไมสิ้นสุด มุงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังวา
จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเน่ืองจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนน้ันลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) ดังกลาว ผูวิจัยเช่ือวาจะสามารถตอบสนองตอความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ดังกลาวขางตน โดยเห็นวาการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย จำเปนตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจากครูและผูบริหารทุกคน จึงจะเกิด
ผลสำเร็จ และเปนการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สอนใหทุกคนในองคการคิดเปน ทำเปน 
สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยไมจำเปนตองรับคำสั่งจากผูบริหารแตเพียงฝายเดียว เนื่องจาก
ทุกคนไดประสบการณการเรียนรูจากการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยดังกลาว
ยังสงเสริมการสรางจิตสำนึกของทุกคนในองคการในการรวมรับผิดชอบตอการพัฒนาและการแกไข
ปญหา และที่สำคัญคือผูวิจัยตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณการเรียนรูทั้งในระดับ
ตัวบุคคล กลุมบุคคล องคการ และองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from 
Practice) ตามวัตถุประสงคของระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวอีกดวย 

 

1.2 คำถามการวิจัย 

 ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่คาดหวังและไมคาดหวังจากการปฏิบัติ  (Changes in Expected & 
Unexpected Results from Practice) เพียงใด เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) ในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา และเกิดองคความรูอะไรที่ไดรับจากการปฏิบัติ 
(Knowledge Gained from Practice) ในลักษณ ะเปนทฤษฎีฐานรากใน บริบท เฉพาะของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายดวยกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม โดยคาดหวังผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้  (1) การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่คาดหวัง
และไมคาดหวังจากการปฏิบัติ (Changes in Expected & Unexpected Results from Practice) 
(2) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา ใน
ลักษณะเปนบทเรียนที่ไดรับจากการทำงาน ถึงสิ่งที่ควรทำหรือไมควรทำจากสิ่งที่ไดทำหรือไมไดทำใน
งานวิจัยน้ี ไมหมายถึงความรูในสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะ “รู” จากการที่ไดรับการฝกอบรมหรือจาก
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การศึกษาเอกสารหรือตำรา และ (3) องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from 
Practice) ในลักษณะเปนทฤษฎีฐานรากในบริบทเฉพาะของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
  1.4.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มี
ลักษณะเปนการดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมีสิ้นสุดของการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล แตเนื่องจากในการวิจัยน้ี มีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการดำเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปการศึกษา 
2563 ระหวางเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 
  1.4.2 สถานที่ที่ใชในการทำวิจัยคร้ังนี้คือ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีผูรวมวิจัย 
(Research Participants) ประกอบดวย คณะผูบริหารและครู จำนวน 20 คน มีนักศึกษาเปน
เปาหมายในการพัฒนา จำนวน 30 คน 
 

1.5 ขอตกลงเบื้องตน 
 ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) น้ี เปนการวิจัยในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ที่เสริมสรางผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาในหลักสูตรใหมีภาวะความเปนผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ในมาตรฐานดานความรู คือ สามารถนำ
ความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา สามารถ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม 
สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ สามารถบริหารจัดการการเรียนรู สามารถนำ
กระบวนการทางการวิจัยการวัดและประเมินผลไปใชในการบริหารจัดการการศึกษาได สามารถ
พัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
เสริมสรางขวัญและกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคำปรึกษาและแกไข
ปญหาการทำงานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ สามารถ
สงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ ปฏิบัติงานขององคการโดยเนน
ผลถาวร และสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  
 ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ชวยเสริมสรางประสบการณและการ
เรียนรูงานวิจัยในลักษณะที่เปนการนำหลักการบริหารที่พึงประสงคในยุคสมัยใหมมาใช เชน (1) การ
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บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อยางเปนระบบ ที่คำนึงถึงสภาพปจจุบัน สภาพที่
คาดหวัง ปจจัยที่นำมาใชเพ่ือการบรรลุความคาดหวัง และการวิพากษถึงปจจัยตอตานการ
เปลี่ยนแปลง และการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง เปนตน (2) การบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation) ในวงจรตามหนาที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน การนำแผนสูการปฏิบัติ 
การสังเกตผล และการสะทอนผล (3) การบริหารแบบลางขึ้นบน (Bottom-Up) เนนการรวมกันคิด
และรวมกันทำ ไมเปนแบบสั่งการจากบนลงสูลาง (Top-down) (4) การบริหารที่ใชภาวะผูนำแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Leadership Style) ปฏิบัติการโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (Action 
by Them and for Them) ที่ยึดหลักความเสมอภาค (Equality) (5) การบริหารที่คำนึงถึงสิทธิ
พ้ืนฐานความเปนมนุษยของผูรวมวิจัย (Humanity) เขารวมการวิจัยโดยหลักเหตุผลแลความสมัครใจ 
(6) การบริหารที่ยึดหลักการระเบิดจากขางใน (Inside-Out) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามลักษณะของการวิจัยที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมี
วันสิ้นสุด (7) การบริหารแบบเปด (Open Approach) จากความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (Critical 
Science) ของระเบียบวิธีวิจัยที่เนนการสะทอนผล (Reflect) เพื่อการเรียนรู และสรางองคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะ (8) การบริหารตามทฤษฎี Y ที่เช่ือในศักยภาพที่มีอยูจริงของผู
รวมวิจัยที่สามารถนำมาบูรณาการกับหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี เพื่อนำไปสูการปฏิบั ติไดอยางมี
ประสิทธิผล  
 นอกจากนั้น งานวิจัย น้ีจะกอให เกิดองคความรูที่ ไดรับจากการปฏิบัติที่ แสดงถึง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) วา ในการพัฒนาน้ันมีปจจัยผลักดัน 
(Force for Change) ใดที่สำคัญที่ผูวิจัยเช่ือวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม
คาดหวัง และในการพัฒนาน้ันมีสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่สำคัญ
อะไรบาง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) น้ัน
อยางไร ซึ่งเปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเฉพาะบริบทที่เปนบทเรียนสำคัญเพ่ือการวางแผน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติใหมากขึ้นตามลักษณะของวงจรแบบเกลียวสวาน
ในสถานศึกษาน้ัน ๆ อีกตอไปในอนาคตที่ไมสิ้นสุด แตอยางไรก็ตาม ก็สามารถก็นำเอาประเด็นขอคิด
หรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานศึกษาอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได (Coghlan & Brannick 
(2007); James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองและตรงกันในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยจึงกำหนดนิยามศัพท 
เฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การให
ความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from 
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Practice) เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปน
ความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่ เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน 
(Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที่ เปน
วงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ มีการดำเนินการตอเน่ืองกัน ไมมีส้ินสุด (หมายเหตุ - 
เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) 
เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะ
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติน้ัน นอกจากน้ัน
บทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากน้ันการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจ
หรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 
  หลักธรรม หมายถึง คำสอนในพระพุทธศาสนาที่ผูวิจัยนำมาเปนขอคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเช่ือวาการนำ
หลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไววา “ความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism)  
มี 5 หลักธรรม ดังน้ีคือ 1) สัปปุริสธรรม 7 2) สังคหวัตถุ 4 3) อิทธิบาท 4 4) ขันติความอดทน และ 
5) กัลยาณมิตตตา 
  การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนได
นำความรูที่ ไดเรียนรู ไปใชกับการฝกทักษะดานการทำงานในสถานที่ทำงานจริง เปนการผสม
กลมกลืนกันระหวางประสบการณทำงานทางวิชาชีพนอกหองเรียนกับการเรียนในหองเรียน เปนการ
รวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เขาดวยกันภายใต
สภาพแวดลอมของการทำงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตร  เปดโอกาสใหผูเรียนได
ประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนกับประสบการณการฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการที่อยูในโลกแหงความเปนจริง ชวยใหผูเรียนมีโอกาสในการประยุกตความรู  ทักษะการ
ทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ  
  ระบบทวิภาคี หมายถึง เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การวัดผลและการ
ประเมินผลเพื่อมุงเนนผลิตผูสำเร็จการศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติ 
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  ระบบสหกิจ หมายถึง การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดให
มีการใหความรูและทักษะที่จำเปนขณะเขาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษามีสถานะ
เปรียบเสมือนพนักงานช่ัวคราวที่จะตองลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา โดยมีการประเมิน
อยางเปนระบบ รวมถึงการนำเสนอรายงานจากประสบการณจริง 
  ระบบการฝกงาน หมายถึง การเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ เพื่อการเตรียมความ
พรอมในการทำงานโดยที่ผูเรียนเขาไปฝกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาสั้น  
  ระบบการฝกหัด หมายถึง การเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต และเปนกลไก
สำคัญที่จะชวยใหผูสำเร็จการศึกษา ไดรับการฝกฝนระบบอยางมีประสิทธิภาพภายใตการดูแลจากผูที่
รับผิดชอบจนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดจริง 
  รูปแบบการนำรายวิชาฝกงานไปฝกประสบการณในสถานประกอบการ หมายถึง การ
นำรายวิชาการฝกงานใหผูเรียนไปฝกประการณงานอาชีพในสถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เรียน
โดยสถานศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการเพื่อกำหนดเง่ือนไขการฝกงานผูเรียนตอง
ผานรายวิชาชีพที่เปนพื้นฐานการปฏิบัติและถือเปนเง่ือนไขของการฝกงานของสาขาวิชานั้น ๆ  
  รูปแบบนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
หมายถึง การนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการโดยสถานศึกษา
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพที่มี
สมรรถนะตรงกับลักษณะงานเพ่ือไปจัดการเรียนรูและฝกประสบการณ งานอาชีพในส ถาน
ประกอบการ สมรรถณะใดที่สถานประกอบการไมสามารถจัดฝกไดตามที่กำหนดในรายวิชาใหนำมา
จัดสอนหรือฝกในสถานศึกษาหรือสงครูประจำรายวิชาไปสอนรวมสถานประกอบการ  

 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 
 ผลจากการวิจยัครั้งน้ี จะเปนประโยชน ดังนี้ 
  1.7.1 ประโยชนในเชิงวิชาการ 
   1 .7 .1 .1 ผลจากการวิจัย น้ี  จะทำให ไดองคความรูที่ ได รับจากการปฏิบัติ  
(Knowledge Gained from Practice) แมจะเปนองคความรูจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู แต
ก็สามารถนำองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติน้ี ไปศึกษาตอยอดเพื่อการทดสอบดวยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงเหตุและผล (Cause and effect Research) ได โดยเฉพาะการสรางโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural Equation Modelling : SEM)  
   1.7.1.2 ผลจากการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายน้ี จะทำใหเกิดการเรียนรู (Learning) ที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และ
ระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัย
ประเภทอื่นอยางตอเน่ืองไดอีก โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R&D) 
   1.7.1.3 แนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สามารถจะนำแนวคิดของ
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ระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวไปใชในการพัฒนาเร่ืองอื่น ๆ ของหนวยงานได เชน การพัฒนาทักษะครูหรือ
ทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในสถานศึกษา เปนตน 
   1.7.1.4 แนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนให
มีการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการพัฒนาจากทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน
หลากหลายแหลงอยางเขมขน มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ตามแนวคิด
ของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผูวิจัย และสายประสบการณของผูรวมวิจัย เพ่ือใหผูรวมวิจัยได
นำไปปรับใชหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่ไดรวมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหตระหนักกันวาทฤษฎี
กับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกันน้ัน ทำใหไดองคความรูจาก
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้ง สามารถจะนำไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการวิจัยประเภทอื่นได
อีกหลายประเภท เชน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การพัฒนาตัว
บงช้ี (Indicator Development) และการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) หรือ
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เปนตน 
   1.7.1.5 การวิจัยนี้ไดนำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเปนคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา มาใชเปนขอคิด ขอเตือนใจต้ังแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเช่ือ
วาการนำหลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผล
สำเร็จ ดังน้ัน ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเรื่องใด ๆ หรือการวิจัยดวยระเบียบ
วิธีวิจัยประเภทอื่นใด ก็สามารถนำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเปนคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา ไปใชเปนขอคิด ขอเตือนใจต้ังแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัยได 
   1.7.1.6 เน่ืองจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีหลาก 
หลายแนวคิด หลากหลายรูปแบบ แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) ในงานวิจัยน้ี ไดใชผลการศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) เปนแนว ที่กลาววา 
เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เช่ือเก่ียวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพ
ของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการ
กระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดองคความรูที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความ
รวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) 
ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เปนวงจรแบบเกลียว
สวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกัน ไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดใน
เรื่องเวลา งานวิจัยน้ีกำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการ
วิจัยประเภทอ่ืน ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) 
หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดย
พวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 
เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติน้ัน นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไป
ดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอ
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ภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูใน
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทาน้ัน แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเน่ืองจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนนั้น ดังน้ัน อาจจะใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือนำเอาแนวคิดไปปรับประยุกตใชซึ่งกันและกันกับแนวคิดอื่น รูปแบบอ่ืน ใหเปนระเบียบวิธีวิจัยที่
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นได 
  1.7.2 ประโยชนในการนำไปใช 
   1.7.2.1 ผลจากการวิจัยพบวา โครงการที่กำหนดเพ่ือการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไมคาดหวังในทางบวก รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรู
หลายประการ จึงควรไดรับการสานตอเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงตอไป ทั้งน้ีตาม
หลักการหน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ เปนการพัฒนาแบบเกลียวสวาน (Spiral 
Cycle) ที่หมุนเวียนกันไปไมสิ้นสุด คาดหวังใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง แตอยางไรก็ตาม 
บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และผูเกี่ยวของ ก็สามารถจะริเริ่มพัฒนาในโครงการใหม ๆ 
เพ่ิมเติมอีกไดจากทางเลือกที่เปนไปไดอีกหลากหลายทางเลือก 
   1.7.2.2 งานวิจัยน้ี ไดกอใหเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลใหการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประสบ
ผลสำเร็จ แตก็เปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเฉพาะบริบทตามทัศนะของ 
Coghlan และ Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz และ Bucknam (2008) ที่กลาววา 
“ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิด
หรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได” แตอยางไรก็ตาม 
หนวยงานอื่นที่มีบริบทหรือลักษณะคลายคลึงกัน หรือแมจะมีความแตกตางกัน แตมีความตองการใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัย เทคนิคหนองคาย ก็
สามารถนำเอาแนวคิดที่เปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติจากงานวิจัยนี้ไปปรับใชหรือประยุกตใช
ไดตามความเหมาะสม อยางนอยก็จะเปนการพัฒนาที่มีกรณีศึกษาใหไดดูเปนแนวทาง 
   1.7.2.3 งานวิจัยนี้ไดกอใหเกิดการเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่มีคุณคาและ
ความหมาย ที่สามารถจะนำไปเปนขอคิดเตือนใจตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด
เกาหรือแนวปฏิบัติเกา ไปสูแนวคิดใหมหรือแนวปฏิบัติใหมได ทั้งในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หรือใน
หนวยงานอื่นสถานศึกษาอื่น ที่นำเอาผลงานวิจัยนี้ไปปรับใชใหเปนประโยชน 



บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในบทน้ีจะเปนการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ซ่ึงผูวิจัยไดเรียงลำดับการนำเสนอออกเปน 7 ตอน ดังนี้คือ 1) หลักธรรมเพ่ือคุณภาพการวิจัยและ
ความสำเร็จของงานวิจัย 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช ในการวิจัย 3) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-
integrated Learning : WiL) 4) ทัศนะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน 5) เครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
6) บริบทของสถานศึกษาเพื่อการทําวิจัยในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 7) กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดที่นำเสนอตามลำดับ ดังตอไปน้ี 
 

2.1 หลักธรรมเพื่อคุณภาพการวิจัยและความสำเร็จของงานวิจัย 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ไดกำหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไววา ความเปน
เลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism) และ
เนื่องจากในงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยที่ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) ซ่ึงมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการตาง ๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณที่มี
อยูจริงของมนุษยและการดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวน
รวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำงานวิจัยรวมกันของผูวิจัยกับผูรวมวิจัย ผูวิจัยเห็นวา
ควรมีหลักธรรมที่เปนขอคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ต้ังแตจุดเริ่มตนของ
การวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเช่ือวาการนำหลักธรรมที่จะกลาวถึงขางลางน้ีมาใช ไดชวยเสริมสราง
ใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานวิจัยตามหลักการ แนวคิด 
และลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดังกลาวเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ไดกลาวไวขางตน จึงขอนำ
หลักธรรมที่จะเปนขอคิดเตือนใจเพื่อการวิจัย ดังตอไปนี้  
  2.1.1 สัปปุริสธรรม 7 
   พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551) ไดอธิบายเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม 7 วา 
เปนธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทำใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผูดี ประกอบดวย 1) 
ธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎ
แหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทำใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้น  ๆ 
คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มี
อะไรบาง รูวาจะตองกระทำเหตุอันน้ีๆ หรือกระทำตามหลักการขอน้ีๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอัน
นั้นๆ เปนตน 2) อัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความ
มุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำหรือความเปนไปตามหลัก 
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เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอน้ันๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร 
กำหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทำอยูมีความมุ งหมายอยางไร เม่ือ
ทำไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน 3) อัตตัญุตา ความรูจักตน คือ รูวา เราน้ัน วาโดย
ฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร 
แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป 4) มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ คือ 
ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจาย
โภคทรัพยพระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน 5) 
กาลัญุตา ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจ 
กระทำหนาที่การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 6) 
ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนน้ันๆ วา 
ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทำกิริยาอยางน้ี จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนน้ีควรสงเคราะหอยางน้ี เปนตน 
7) ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคล
นั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใชจะตำหนิ ยกยอง และแนะนำสั่งสอนอยางไร เปนตน  
   หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ประกอบดวย ธัมมัญุตา อัตถัญุตา อัตตัญุตา มัตตัญุ
ตากาลัญุตา ปริสัญุตา และปุคคลัญุตา ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจ
ตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสบความสำเร็จดังนี้ 1) ธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รู
หลักหรือรูจักเหตุ เปนการรูหลักการวางตน รูหนาที่ของตน ซึ่งผูวิจัยไดนำหลักการน้ีมาปรับใช โดย
ตระหนักรูวา ตนเองน้ันมีหนาที่จะตองศึกษาวิจัยและพัฒนาผูรวมวิจัย หนวยงาน และนักเรียนให
เกิดผลสำเร็จดวยวิธีการการดำเนินการวิจัยแบบมีสวนรวม 2) อัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุง
หมายหรือรูจักผล ผูวิจัยตระหนักถึงผลของการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนทั้ง
ในดานการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกร 3) อัตตัญุตา ความรูจักตน หลักธรรมขอนี้เปน
เครื่องเตือนใจตอผูวิจัยวา การดำเนินการวิจัยนี้ เราปฏิบัติในฐานะของผูวิจัย ที่จะตองการใหเกิดการมี
สวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการ ดังน้ัน การวางตัว และการประพฤติตนในการวิจัย 
ตองใชบทบาทของผูมีสวนรวมและกระตุนใหเกิดการพัฒนา 4) มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ การ
ดำเนินการวิจัยจะตองมีการคาใชจายในการดำเนินการตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองรวมกัน
พิจารณาใหการใชจายนั้นเปนไปตามความเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ  5) 
กาลัญุตา ความรูจักกาล การดำเนินการวิจัย ความเปนผูรูจักกาลเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง การ
ดำเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว และถือเปนวินัย
สำคัญ 6)  ปริสัญุตา ความรูจักชุมชน การปรับใชธรรมะในขอน้ี ผูวิจัยจะทำความเขาใจบริบทของ
พ้ืนที่วิจัยกอนที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเขาใจวิถีขององคกร และวัฒนธรรมขององคกรที่
ดำเนินการพัฒนา 7) ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล ผูวิจัยไดนำมาปรับใช
ในการรูและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งความเขาใจนี้ จะทำใหสามารถเขาถึงและพัฒนา  ผู
รวมวิจัยใหสำเร็จไดตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้  
 
 



15 

  2.1.2 สังคหวัตถุ 4  
   พระมหานพดล สีทอง (2554) ไดกลาวถึงการใชหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ตอการ
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรอยูรวมกันไดอยางปกติสุข เปน
หลักธรรมะที่ชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะไมวาจะเปนองคกรที่มีขนาดเล็กหรือ
องคกรขนาดใหญยอมมีแนวทางที่เหมือนกัน ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้คือ 1) ทาน คือ การเผื่อแผ 
แบงปน ใหความชวยเหลือสงเคราะหทั้งทางทุนทรัพยสิ่งของ ปจจัยสี่ที่จำเปน ไมวาจะเปนอาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย หรือยารักษาโรค รวมทั้งการแบงปน การใหคำ แนะนำ ใหความรูศิลป
วิทยาการ ความรูความสามารถที่เรามีอยูใหกับเพื่อนรวมงานในองคกร 2) ปยวาจา คือ การใชคำพูด
หรือวาจาที่ไพเราะ ชัดเจน ไมพูดสอเสียด ดูถูกดูแคลน พูดดวยคำที่สุภาพน่ิมนวล จริงใจ ไมพูดโกหก
เสแสรง ชี้แจงแนะนำสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุมีผล มีหลักฐานอางอิง ไมพูดเพอเจอ บิดเบือนจาก
ความเปนจริง การใชถอยคำ ที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ เขาใจผูอ่ืน พูดแลวเกิดความสามัคคี ไม
ทะเลาะเบาะแวงกัน 3) อัตถจริยา คือ การทำประโยชนใหแกผูอื่น ชวยเหลือตามกำลังแรงกายที่ตนมี
อยู ไมไดถูกบังคับทำดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน ขวนขวายชวยทำกิจกรรมตาง  ๆ ที่เปน
สาธารณะประโยชน มุงใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งชวยแกปญหาใหกับองคกรดวย  4) 
สมานัตตตา คือ การเอาตัวเขาไปสมาน การวางตัวเสมอตนเสมอปลาย หนักแนน ใหความเสมอภาค
กับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ รวมทุกขรวมสุขชวยเหลือเกื้อกูลกันแกปญหา 
ชวยกันคิดในทางสรางสรรค เพื่อใหองคกรอยูเย็นเปนสุข 
   หลักสังคหวัตถุ 4 ที่ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ดังกลาว
ขางตนมีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสบ
ความสำเร็จดังน้ี 1) เมื่อผูรวมงานวิจัยมีความเดือดรอนในดานปจจัยทั้งสี่ ก็ควรใหความชวยเหลือ 
หมายถึง การใหทานอันเปนสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ทุนหรือทรัพยสินสิ่งของ ตลอดจนใหความรูความ
เขาใจและใหคำแนะนำ และรวมไปถึงการใหอภัยผูรวมงานวิจัย เมื่อผูรวมวิจัยทำงานผิดพลาดหรือไม
ประสบความสำเร็จ เพื่อใหเปนผูที่มีน้ำใจงาม น้ำใจดี มีความรัก ความสามัคคี เปนหน่ึงอันเดียวกัน
มากขึ้น 2) เม่ือมีความเดือดรอนในการทำงาน ตองการความชวยเหลือ ควรใหความชวยเหลือดวยการ
พูดใหกำลังใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหคำแนะนำ ช้ีแจงอยางถูกตอง ไมพูดจาดูหมิ่น เสียดสีเพื่อน
รวมงาน แตพูดจากับผูรวมงานวิจัยดวยความไพเราะนาฟง 3) เม่ือตองการความชวยเหลือทางดาน
แรงกาย ก็ควรใหความสำคัญ ขวนขวายชวยเหลืออยางเต็มกำลังความสามารถ บำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาภายในการทำงานรวมกันดวยความเต็มใจ 4) เมื่อเกิดปญหาขึ้น
ในขณะรวมทำงานก็เขาไปชวยในการแกไขปญหา โดยใหความเสมอภาค ไมเอาเปรียบผูอื่น อยูรวม
ทุกขรวมสุข รวมรับรู รวมแกไขปญหา เพื่อใหเกิดความสำเร็จในงานวิจัยรวมกัน ดังน้ัน การนำ
หลักธรรมดังกลาวมาน้ีมาชวยเสริมหลักการทำวิจัยของการปฏิบัติงานของผูวิจัยและผูรวมงานวิจัย
เพ่ือใหเกิดการรวมงานจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความความสุข ความสามัคคี ความสำเร็จ 
ในการปฏิบัติงาน และยังชวยสงเสริมใหการทำงานวิจัยของผูรวมงานเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น ใหความสำคัญกับตนเองวาเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่จะเขาไป
ชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ 
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  2.1.3 อิทธิบาท 4 
   พุทธทาสภิกขุ (2549) และพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) ไดกลาวถึง
ความหมายของอิทธิบาท 4 หรือหลักธรรมแหงความสำเร็จ ไวดังนี้ 1) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณคา 
ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทำสิ่งน้ัน และทำดวยใจรัก ตองการทำใหเปนผลสำเร็จ
อยางดีแหงกิจหรืองานที่ทำ มิใชสักวาทำพอใหเสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอยางไดรางวัลหรือผลกำไร 2) 
วิริยะ : สูงาน (ความเพียร เห็นเปนความทาทาย ใจสู ขยัน) คือ พากเพียรทำ ขยัน หมั่นประกบ หมั่น
กระทำสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไมทอถอย กาว ไปขางหนาจนกวา
จะสำเร็จ  3) จิตตะ : ใสใจงาน (ความคิด อุทิศตัวตองาน ใจจดจอ จริงจัง) คือ เอาจิตฝกใฝ ต้ังจิต 
รับรูในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นดวยความคิดไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดในเรื่องน้ัน 
บอยๆ เสมอๆ ทำกิจหรืองานน้ันอยางอุทิศตัวอุทิศใจ 4) วิมังสา : ทำงานดวยปญญา (ไตรตรอง 
พิสูจน ทดสอบ ตรวจตราปรับปรุงแกไข) ใช ปญญาสอบสวน คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลยบกพรองขัดของในสิ่งที่ทำน้ัน โดยรูจักทดลอง 
วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพื่อจัดการและดำเนินงานน้ันใหไดผลดียิ่งขึ้นไป 
   หลักอิทธิบาท 4 ที่ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังกลาวขางตนมี
ประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ
ดังนี้ 1) การนำอิทธิบาท 4 มาใชในงานวิจัยมีลักษณะดังน้ี 1) ฉันทะ : รักงาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
จะตองสรางความตระหนักรวมกันถึงความสำคัญของการวิจัย โดยการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงานในครั้งนี้ จะทำใหเกิดการพัฒนาวิธีการทำงาน สงผลใหมีความสำเร็จและกาวหนาของ
งานตอผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสงผลใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งวิทยาลัย นักเรียน และผูประกอบการ 
ไดรับประโยชนจากสิ่งที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมมือกันพัฒนาใหเกิดขึ้นในครั้งนี้  2) วิริยะ : สูงาน 
ความเพียร ในการดำเนินการวิจัย ตองใชความวิริยะ พากเพียรเปนพ้ืนฐาน เพ่ือให เกิดความสำเร็จ 
แมวาจะมีความยากลำบาก ซับซอน หรือพบปญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองใช
ความเพียร และพยายามในการแกไข และมุงม่ันใหเกิดความสำเร็จ 3)  จิตตะ : ใสใจงาน ความ
สม่ำเสมอในงานที่ทำ เปนสิ่งสำคัญที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองใหความใสใจและสม่ำเสมอ ในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและทุมเทกำลังความรู ความสามารถ ใหเกิดความสำเร็จ 4) วิมังสา : ทำงานดวย
ปญญา ในการดำเนินการวิจัยแบบมีสวนรวม ทั้งผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองใชปญญาในการวางแผน 
ดำเนินการ สรุปผล วิเคราะห สังเคราะห และรายงานผล เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความสำเร็จในการ
วิจัยและการพัฒนางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
  2.1.4 ขันติความอดทน 
   พระพรหมคุณาภรณป.อ.ปยุตฺโต (2551) ไดใหความหมายของขันติธรรมไววา ขันติ 
คือ ความอดทน อดไดทนไดเพื่อบรรลุความดีงามและความมุงหมายอันชอบ เปนกิริ ยาที่อดทนตอ
โลภะความอยากได ตอโทสะความโกรธเคืองจนถึงความพยาบาทมุงราย ตอโมหะความหลงงมงายเมื่อ
ไดประสบกับอารมณที่ยั่วใหเกิดความอยากไดอยากลางผลาญ อยากเบียดเบียนก็อดทนไวไมแสดง
อาการตามอํานาจแหงโลภะ โทสะ โมหะ และอดทนตอทุกขเวทนา เย็น รอน เปนตน อันทำใหลําบาก 
อดทน ตรากตรำ ประกอบการงาน ตางๆ หรืออดทนตอถอยคำที่มีผูกลาวช่ัวไมเปนที่ชอบใจ สามารถ 
จำแนกขันติความอดทนได 4 กรณีดังนี้ 1) ขันติความอดทน ความอดกลั้นตอความลำบาก ตรากตรำ
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ทางกาย อันเกิดจาก ความรอนความหนาว ความหิวกระหาย และความเหน่ือยลา 2) ขันติความ
อดทน ความอดกลั้นตอทุกขเวทนาทางกายอันเกิดจากความเจ็บไข ไดปวย 3) ขันติความอดทน ความ
อดกลั้นตอความเจ็บใจ อันเกิดจากวาจาหยาบคาย เสียดสี คํากลาวลวงเกินใหเสียหาย 4) ความอดทน
ตออำนาจกิเลส ความอดทนตอความเจ็บใจในขอ 3 น้ัน เปนความอดทนตออารมณขางฝาย
เพลิดเพลิน เชน ความสนุก การเที่ยวเตร การได ผลประโยชนในทางที่ไมเหมาะไมควร เปนตน 
   หลักขันติความอดทน ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการ
ทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสบความสำเร็จดังน้ี  1) ขันติความอดทน ความอดกลั้นตอ
ความลำบาก ตรากตรำทางกาย อันเกิดจาก ความรอนความหนาว ความหิวกระหาย และความ
เหนื่อยลา ในชวงเวลาของการศึกษาวิจัย ยอมมีชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความยากลำบากทางกาย ทั้ง
ความรอน ความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยลา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตองใชความอดทน
ในการผานชวงเวลาที่ยากลำบากไปรวมกัน อาจประสบชวงเวลาที่ตองมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกินเวลาไปบาง แตเพื่อใหเกิดความสำเร็จของงานตามความมุงหมายที่กำหนดไว จึงจำเปนตองอดทน
เพื่อใหเกิดผลสำเร็จของงานตามความมุงหมาย 2) ขันติความอดทน ความอดกลั้นตอทุกขเวทนาทาง
กายอันเกิดจากความเจ็บไข ไดปวย ในกรณีที่ความเจ็บไขไดปวยเปนอาการที่ไมอันตรายถึงชีวิต และมี
ความเหมาะสมที่จะสามารถอดไดทนได ผูวิจัยและผูรวมวิจัยควรนำหลักการดานความอดทน อดกลั้น
ตอทุกขเวทนาทางกายน้ีมาใช โดยยึดความสำเร็จและเปาหมายของงานเปนสำคัญ 3) ขันติความ
อดทน ความอดกลั้นตอความเจ็บใจ อันเกิดจากวาจาหยาบคาย เสียดสี คำกลาวลวงเกินใหเสียหาย 
ในการพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเปนไปไดสูงที่
จะตองพบกับถอยคำที่ไมเหมาะสมที่จะทำใหเกิดความไมสบายใจ ทั้งที่เกิดจากความต้ังใจและไมต้ังใจ
ดังนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัย จึงตองมีความหนักแนนและอดทนอดกลั้นตอความเจ็บใจ และตองใหอภัย 
เพื่อใหเกิดความสำเร็จตามความมุงหมายของการวิจัยที่ไดกำหนดไว 4) ความอดทนตออำนาจกิเลส 
ในการดำเนินการวิจัยหรือแมแตในการดำเนินชีวิตประจำวันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเปนไปได
สูงที่จะมีกิเลสทั้งโลภะ โทสะ โมหะ เขามาแทรกในทุกๆ ขณะ ดังน้ัน การอดทนตออำนาจกิเลส จึง
เปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง เนื่องจากกิเลสมักจะมีขออางที่มีเหตุผลมาเพ่ือลอหลอกใหผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัยหลงประเด็นและทำใหเกิดความเสียหายและเกิดอุปสรรคขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
จะตองมีสติ และปญญา ในการพิจารณาอยางรอบคอบ และใชความอดทนเปนพ้ืนฐานเพื่อใหขามผาน
พนจากอำนาจของกิเลสใหเกิดความสำเร็จไดในที่สุด 
  2.1.5 กัลยาณมิตตตา 
   สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) (2546) ไดแปลและเรียบเรียง คัมภีร  วิ
สุทธิมรรค และไดนำเสนอลักษณะของผูเปนกัลยาณมิตรไววา ผูเปนกัลยาณมิตรนั้นจะตองเปนบุคคล
ที่สมบูรณดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะ ดวยจาคะ ดวยวิริยะ ดวยสติ และสมบูรณดวยปญญา คือ 
ยอมเช่ือมั่นตอการตรัสรูของพระพุทธเจา เช่ือมั่นตอกรรมและผลแหงกรรมดวยศรัทธาสมบัติ ไมยอม
ปลอยวางการแสวงประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลายอันเปนเหตุแหงสัมมาสัมโพธิญาณดวยศรัทธา
สมบัตินั้น ยอมเปนที่รัก เปนที่เคารพ เปนที่นาสรรเสริญ เปนผูทักทวงตำหนิโทษวากลาว เปนผูอด
กลั้นตอถอยคำของสัตวทั้ งหลายได  ดวยศีลสมบัติ  เปนผูสามารถช้ีแจงถอยคำอันลุมลึก  ซ่ึง
ประกอบดวยสัจธรรมและปฏิจจสมุปปาทธรรม เปนตน เพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลายลักษณะของ
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กัลยาณมิตรยังสามารถแบงออกเปน 4 ประเด็นดังน้ี คือ 1) หลักของประโยชนซึ่งเปนประโยชนที่จะ
ไดรับจากการมีกัลยาณมิตรหรือจากการทำหนาที่กัลยาณมิตร จะตองดูวาประโยชนที่เกิดขึ้นน้ัน ตอง
เปนประโยชนที่จะนำไปสูความดี เปนไปในทางสรางสรรค ไมผิดกฎหมายบานเมือง หรือผิดตอ
ศีลธรรมอันดีของสังคม การจะมีบุคคลใดนำประโยชนมาใหในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดี 
เชน ใหเงินสินบน ใหสินคาผิดกฎหมาย ใหอาวุธที่ลักลอบมา หรือใหของที่ขโมยมา สิ่งดังกลาวจะใช
อุปโภคบริโภคได หรือนำมาใชงานได บุคคลที่นำมาใหน้ันยังไมช่ือวาเปนกัลยาณมิตร 2) หลักของการ
ใหคำแนะนำพร่ำสอน ตองดูวา คำพร่ำสอนของกัลยาณมิตรนั้นจะตองเปนไปในทางที่นำไปสูความ
หลุดพนจากสิ่งช่ัวรายและสิ่งไมดีทั้งหลาย จะตองชวยบรรเทากิเลส ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ใหเบา
บางลง มิใชเปนคำสอนใหกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม เชน แนะนำใหทุจริตในการสอบ 
สอนใหไมเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม เปนตน หรือแมจะเปนนักบวชตองใหคำสั่งสอนที่ดีงาม แมอาจจะไม
ถูกใจแตจะตองถูกตองตามหลักศีลธรรม มิใชเปนการเพ่ิมกิเลสขึ้นในตัวของผูที่ เราจะไปเปน
กัลยาณมิตรให เชน การทำนายทายทักในสิ่งที่เราไมรูจริงก็ถือวายังมิใชการทำหนาที่กัลยาณมิตรและ
นักบวชที่กระทำเชนนี้ก็ยังไมช่ือวาเปนกัลยาณมิตร 3) หลักของการทำงานรวมกัน หรือการมีชีวิต 
ความเปนอยูรวมกัน ผูที่จะเปนกัลยาณมิตร จะตองมีการทำงานรวมกันหรืออยูดวยกันอยางเอื้ออาทร 
ตางฝาย ตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดีตอกันอยางจริงใจ เชน หากเปนเพื่อนรวมช้ัน
เรียนตองมีความปรารถนาดีตอเพื่อนรวมช้ัน ดวยการเปนคูคิดในการสงเสริมการเรียนซึ่งกันและกัน 
ชักชวนกันอานหนังสือ ทบทวนความรู เพ่ือการเรียนจะมีผลดีและสามารถศึกษาไดสำเร็จ หากเปนคู
สมรสก็จะตองมี ความซื่อสัตยตอกัน ชวยเหลือและรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน หากเปนเพื่อนรวมงาน 
บุคคลที่ไดชื่อวาเปนกัลยาณมิตรน้ันจะตองชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความปรารถนาดี  คอย
ชวยเหลือแนะนำและชวยแกไขในสิ่งที่ผิดพลาด นอกจากน้ีจะตองชักชวนกันทำความดีหรือขวนขวาย 
ในการทำความดีที่ยิ่งขึ้นไป ถากระทำไดเชนน้ีช่ือวาเปนกัลยาณมิตร 4) หลักของความเปนผูสม่ำเสมอ 
หรือความเสมอตนเสมอปลาย ผูที่เปนกัลยาณมิตรน้ัน ตองมีพฤติกรรมที่ดีอยางสม่ำเสมอหรือมีความ
เสมอตนเสมอปลาย จนทำใหบุคคลทั้งหลายมีความมั่นใจวา ผูที่มาเปนกัลยาณมิตรใหน้ันนาเช่ือถือ
และไววางใจได กระทั่งสามารถปรึกษาเรื่องสวนตัวและหวังไดวาจะไดรับคำแนะนำที่ตนไมอาจจะ
แกไขดวยตนเองได เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาครอบครัว เปนตน 
   หลักกัลยาณมิตตตา ที่ประกอบดวย หลักของประโยชน หลักของการใหคำแนะนำ
พร่ำสอน หลักของการทำงานรวมกัน หลักของความเปนผูสม่ำเสมอ ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอ
การใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสบความสำเร็จดังน้ี 1) หลัก
ของประโยชน ผูวิจัยไดนำหลักของประโยชนมาปรับใช โดยต้ังปณิธานที่จะทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู
รวมวิจัย งาน นักเรียน และวิทยาลัย ใหมีการพัฒนาเจริญกาวหนา ในการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2) หลักของการใหคำแนะนำพร่ำสอน ผูวิจัยจะไดนำมาประยุกตใช
ในการวิจัยในการปฏิสัมพันธ สนทนากับผูรวมวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัย จะเปนการ
สนทนาในเชิงสรางสรรค มุงใหคูสนทนามีความสำเร็จ เจริญกาวหนาดวยความจริงใจ  3) หลักของ
การทำงานรวมกัน ผูวิจัยไดนำมาปรับใชโดยในการดำเนินการวิจัยในทุกกระบวนการ ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยจะตองเต็มใจใหความรวมมือชวยเหลือ และดูแลซึ่งกันและกัน จนกระทั่งประสบความสำเร็จ
รวมกันตามความมุงหมายของการวิจัย 4) หลักของความเปนผูสม่ำเสมอ มีการนำมาประยุกตใชใน
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การวิจัยโดยผูวิจัยจะเปนผูมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลาย และ
มุงใหเกิดผลดีตองานโดยไมเกี่ยวของกับเรื่องสวนตัว เพื่อใหประสบความสำเร็จตามความมุงหมายของ
การวิจัยครั้งนี้ 
 สรุป หลักธรรมเพื่อคุณภาพการวิจัยและความสำเร็จของงานวิจัย เพื่อใหการดำเนินงาน
วิจัยตามหลักการ แนวคิด และลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดังกลาวเปนไปอยางมี
คุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ ประกอบดวยหลักธรรม ดังตอไปนี้ 1) สัปปุริสธรรม 7 2) สังคหวัตถุ 4 
3) อิทธิบาท 4 4) ขันติความอดทน 5) กัลยาณมิตตตา ตามภาพที่ 2.1  
 

 
 
ภาพที่ 2.1 หลกัธรรมเพ่ือคุณภาพการวิจัยและความสำเร็จของงานวิจัย 
 

2.2 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 2.2.1 ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  กอนที่จะกลาวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ วิโรจน 
สารรัตนะ (2561) ที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอนำเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เปนผลจาก
การศึกษาของชยานนท มณเพียรจันทร (2554, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2561) ที่กลาวถึงที่
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเชนเดียวกันมากลาวถึงกอน เพ่ือเปนขอมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้วา
มีลักษณะสอดคลองในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills 
(2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) แ ล ะ 
McTaggart (2010) ตามลำดับ ดังนี้ 
  Seymour-Rolls & Hughes (2000) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนรวมกัน (Collective) โดยมีการสะทอนผลและมองตัวเองเปนหลัก (Self-
Reflective) เปนการสืบสวนสอบสวนโดยผูที่มีสวนรวม (Participants) ในสถานการณทางสังคม 
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น้ันๆ เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองใหดีขึ้น ทั้งในแงของความเปนเหตุเปนผล 
(Rationality) และในแงของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช PAR เปนหลักจะประกอบดวยการ
วิจัยใน 4 ชวง คือ การสะทอนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแตละชวงนั้นจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสวาน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้ ง น้ี  PAR แตกตางจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ (Action 
Research) แ บ บ อ่ื น ๆ  อี ก ด ว ย  เช น  Technical Action Research แ ล ะ  Practical Action 
Research ที่ไมไดประกอบไปดวยหลักการเชนเดียวกับ PAR โดยหลักการเหลาน้ีประกอบดวยการมี
สวนรวม (Participation) ความรวมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) 
ความรู (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกลาว เห็นได
วาวิธีการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกตางไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะ
เริ่มตนจากการวางแผน (Planning) แตกลับเริ่มตนที่การสะทอนผล (Reflection) กอน เพราะเห็นวา
กลุมที่จะเลือกการทำวิจัยแบบ PAR น้ัน จะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ
คิดวาเปนปญหาโดยผานการสนทนา (Discussion) และการสะทอนผล (Reflection) รวมกันในกลุม
เสียกอน โดยการรวมกันพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับวาสิ่งนั้นเปนปญหา หรือสิ่งที่กังวลใจ
รวมกัน แลวจึงลงมือดำเนินการตามขั้นตอนของ PAR ตอไป  
  Mills (2007) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการ
สืบสวนสอบสวนอยางเปนระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่ งกระทำโดยครูนักวิจัย (Teacher 
Researcher) ผูบริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
กระทำโดยครูนั้นเปนการกระทำที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื่น 
ซ่ึงมีกระบวนการในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ตองการเนน  (Identify an 
Area of Focus) 2) รวบรวมขอมูล (Collect Data) 3) วิเคราะหและตีความขอมูลที่ไดมา (Analyze 
and Interpret Data) และ 4) ดำเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan)
ทั้งน้ี ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบงออกเปน 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษหรือที่รูจักกันดีในอีก
ช่ือหนึ่งวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ คือ 1) จะตองเปนแบบมีสวนรวม (Participatory) และเปนประชาธิปไตย (Democratic) 2) 
จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ชวยใหครู (นักวิจัย) สามารถที่จะ
ตรวจสอบแนวทางตาง ๆ ซึ่งแตกอนเคยมองวาเปนเรื่องปกติใหสามารถตรวจสอบไดดวยรูปแบบใหม
อีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระทำอยางเปนมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรูที่ไดจาก
กระบวนการวิจัยแบบน้ีจะชวยปลดปลอย (Liberate) นักศึกษา ครู และผูบริหาร รวมทั้งจะชวยสราง
เสริมการเรียนรู การสอน และการกำหนดนโยบายอีกดวย  
  Quixley (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐาน
แลวก็คือ การวิจัยแบบการมีสวนรวม (Participatory Research) ซึ่ งผลจากการคนพบและ
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ขอเสนอแนะใหม ๆ ที่ไดจากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพ่ือใหคนอื่นนำไปปฏิบัติไดทันที 
ซ่ึงก็หมายความวาผลที่ออกมาน้ันจะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคนกอนที่จะมีการนำไปใช
ปฏิบัติ เพราะฉะน้ันผูถูกวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะตองมี
มุมมองวาการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาใหดีขึ้นไดอีกดวย ซึ่งหลักการที่สำคัญของ PAR คือ 1) สงเสริมใหผูมีสวนไดสวน
เสียสะทอนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นโดยเช่ือมโยงการสะทอนผลและการ
ปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ 2) 
สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคำถาม ตอบคำถาม และตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้น 3) ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมข อมูลเกี่ยวกับ
คำถามของตัวเอง 4) เกิดการทำงานในลักษณะของการรวมมือซึ่งจะชวยลดขั้นตอนตาง ๆ ใหนอยลง
กวาเดิม และจะทำใหเกิดการแบงปนอำนาจกันระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะหอยางวิพากษ การประเมิน และการบริหารจัดการ
ของตัวเอง 6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปดเผย โดยการทดสอบแนวคิด
ดานการกระทำ (ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานก็เปนได) และ 7) มีความ
ตอเน่ืองจนสามารถทำใหผูมีสวนไดสวนเสียตอบคำถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได ในปฏิบัติการวิจัย 
Quixley ใหขอสังเกตวา ในระหวางวงจรของ PAR แตละขั้นตอน จะตองมีการมองยอนไปขางหลัง 
(Look Back) และในขณะเดียวกันก็ตองมองไปขางหนา (Look Forward) ดวยเสมอ เพราะในแตละ
ขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันไปตลอด เชน ในขั้นตอนการวางแผน 
(Planning) ก็ตองยอนไปดูขั้นสะทอนผล (Reflecting) วาไดขอสรุปอะไรมาบางจากการดำเนินงานใน
ขั้นตอนที่ผานมา เพื่อที่จะนำเอาขอสรุปที่ไดจากการสะทอนผลน้ันมาใชประกอบการวางแผนใหตรง
ประเด็น และก็ตองมองไปที่ขั้นปฏิบัติดวยวาเม่ือมีการวางแผนตามขอมูลที่ไดจากการสะทอนผลแลว 
จะนำส่ิงที่ไดจากการวางแผนไปปฏิบัติไดอยางไรจึงจะไมหลงประเด็นตามแผนที่ไดวางไวเปนตน 
  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เปนกระบวนการที่เปนพลวัตสำหรับใชในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR น้ันจะเปนเคร่ืองมือที่สามารถทำใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น
ไดถาผูที่นำไปใช เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ไดใหความใสใจและรวมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแกปญหารวมกันโดยผลลัพธที่ไดจาก PAR ตอนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผูที่นำ PAR ไป
ปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังวาจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนไดโดยใชการสะทอนผลเชิง
วิพากษ (Critical Reflection) 2) PAR จะสงเสริมการใหเกิดความแมนในประเด็นที่กำลังศึกษาอยูซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณไดวาจะมีผลดีตอความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความวา
การกระทำในลักษณะของวงจรซ้ำแลวซ้ำเลาจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช
หลักการของ PAR จะชวยพัฒนาความชำนาญของคนในระดับทองถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ชวยทำใหผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นตั้งแตขั้นแรกของการเร่ิมตน
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เปน
การวินิจฉัยหาองคประกอบหรือสาเหตุของปญหาที่มีความเกี่ยวของกับสภาพเปนอยู เดิม (2) การลง
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มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเปนอยูและปญหาตาง ๆ ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เปน
ขั้นตอนการวัดผลลัพธของการกระทำและพยายามที่จะทำงานเพ่ือที่จะใหผลลัพธน้ันเปนผลดีตอ
ผูเรียน (4) การสะทอนผล (Reflection) เปนขั้นตอนการสะทอนผลของกระบวนการดำเนินงานและ
การระดมสมองเก่ียวกับสถานการณและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ  
  Creswell (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนการ
วิจัยที่สามารถนำไปประยุกตใชในการออกแบบการปฏิบัติไดมากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่
ปฏิบัติจะทำการคนควา (Explore) เกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนา
วิธีการแกปญหา (Solution) ของปญหาแตละอยางน้ันใหได โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ันจะมี
ความคลายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) น่ันเพราะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการจะอาศัยการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใชวิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช
วิธีการทั้งสองวิธีรวมเขาดวยกัน แตอยางไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกตางออกไปจาก
วิธีการวิจัยแบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่
เปนบริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะใหไดมาซึ่งวิธีการแกปญหาในประเด็นน้ัน ๆ ดังนั้นการออกแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนกระบวนการที่เปนระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระทำโดยครูหรือบุคคล
อ่ืน ๆ ในวงการศึกษาเพื่อที่จะทำการรวบรวมขอมูลมาใชในการพัฒนาวิถีทางของการทำงานภายใน
บริบททางการศึกษาซึ่งเปนบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนอกจากน้ี Creswell ยังกลาววาพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
เห็นไดชัดเจนจะมีอยู 3 ชวง (Stage) ดวยกันคือ ชวงแรกจะเปนการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อที่จะ
เผชิญหนากับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ชวงที่สองจะเปนการยอนมองการปฏิบัติของตนเอง 
และมีความจำเปนที่จะใหผูปฏิบัติ เชน ครู ไดเขามามีสวนรวมเพ่ือที่จะใหเขาไดแกปญหาของตนเอง 
และชวงที่สามเปนการนำเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนแนวทางที่
ทำใหกลุมตาง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปลอยตนเอง (Own Emancipatory) และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Own Change) ทั้งนี้ Creswell จะใชคำวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อที่จะยกยองและยอมรับในลักษณะที่เปนธรรมชาติของ
การมีสวนรวม (Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 
  Creswell ไดสรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มี
ความโดดเดนไว 6 ประการคือ (1) เปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่
จะคนหาถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับคนอื่น ๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะทำความเขาใจวา
ความสัมพันธกันในสังคมน้ันเกิดขึ้นไดอยางไรและสามารถที่จะมีผลกระทบตอคนแตละคนในสังคมนั้น
ไดอยางไร (2) เปนการสืบสวนสอบสวนที่เนนการมีสวนรวม (Participatory) หมายความวาแตละคน
จะเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนทำแลวเสนอความรูและความคิดเห็นไปสูบุคคลอ่ืนรวมทั้งผลักดันใหเกิด
การกระทำรวมกัน (3) เปนการวิจัยที่ ใชหลักของการปฏิบัติ (Practical) และใชความรวมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณตองเกิดจากการกระทำของผูที่เกี่ยวของมีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนหรือสรางความรูใหกับองคการทางสังคมเพื่อลดความไมสมเหตุสมผล
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ความลมเหลวและความไมยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธที่ไมนาพึงพอใจ  (4) เปน
กระบวนการที่ทำใหเกิดการปลดปลอย (Emancipatory) น่ันคือในการดำเนินงานจะไมมีการบีบ
บังคับโดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑที่ไมมีเหตุผลและโครงสรางที่ไมยุติธรรมซึ่งเปนขอจำกัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เปาหมายอีกอยางหน่ึงของ PAR คือเพื่อที่จะชวยใหแตละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปลอยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยูไมวาจะเปนในเร่ืองของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการทำงาน (Work Procedures) และในความสัมพันธระหวางอำนาจที่มีอยูใน
บริบทของการศึกษา (6) เปนเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเนนที่การสรางความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั่นเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันไดอีกโดยการพิจารณาผลที่สะทอนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
  McTaggart (2010) เปนนักวิชาการที่มีช่ือเสียงทานหน่ึงที่ไดเสนอสิ่งที่เรียกวาความเช่ือ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรตองคำนึงถึงดังนี้คือ 1) เปนวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมน้ัน ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมอยางแทจริง (Authentic 
Participation) 3) เปนความรวมมือกัน (Collaborative) 4) ทำใหเกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห
ตนเองได (Self-Critical Communities) 5) เปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ทำใหคนมีสวนรวมในการที่จะคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขา
เอง 7) ตองการใหคนไดทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และขอสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่ เกี่ยวของกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวของกับการจดบันทึกขอมูล 
(Keeping Records) 9) ตองการใหผูมีสวนรวม (Participants) พยายามมองประสบการณของตนเอง
อยางเปนรูปธรรม (Objectify) 10) เปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึ่ง (Political Process) 11) 
ประกอบการวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Analysis) 12) เริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ  (Starts Small) 13) 
เริ่มตนจากวงจรเล็ก ๆ (small cycles) 14) เริ่มตนจากการรวมกลุมเล็ก ๆ (small groups) หลาย ๆ 
กลุมที่มีปญหาหรือความตองการรวมกัน 15) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดรวมกันสรางฐานขอมูลขึ้นมา 
(Build Record) และ 16) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวม (Participant) สามารถที่จะแสดงความถูกตอง
ของการกระทำ (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอยางเปนเหตุเปนผล 
  McTaggart ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางที่
หลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แตในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คลายคลึงกัน
คือจะเปนแนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงถาเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับ
แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแลว เราอาจจะเขาใจไดอยางลึกซึ้งกวาเดิมวาผลลัพธของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแบบวิพากษ ประกอบดวย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a 
Way) ในการตีความเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอยางหลากหลาย (2) แสดงใหเห็นถึง
แนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติไดโดยการใชแนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ (3) แสดงใหเห็นวาการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองวาเปนแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสังคมได (4) ใชตัวอยางจากกรณีศึกษาใหม ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกตัวอยางวาจะ
นำแนวคิดของสภาพแวดลอมสาธารณะมาใชในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได
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อยางไร และเพื่อที่จะทำใหเราเขาใจไดวาในการปฏิบัตินั้นจะทำอยางไรจึงจะทำใหเรารูวาการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติน้ันจะเกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เปน
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะทอนผล (Reflecting) และมีการเริ่มตนวางแผนใหมในลักษณะที่เปนวงจรตอเน่ือง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใชแนวทางที่เปนระเบียบเพ่ือที่จะทำใหพวกเขามีความสอดคลอง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากขึ้น 
 2.2.2 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใชในการวิจัย 
  การนำเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ใชในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหนำเสนอเน้ือหาตามตนฉบับที่ปรากฏใน
หนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผูเขียน คือ วิโรจน สาร
รัตนะ แลว โดยวิโรจน สารรัตนะ (2561) ไดกลาวถึงการวิจัยในปจจุบันวาจำแนกออกไดเปน 3 
ป ระ เภ ท  คื อ  1) ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ อิ ง กั บ ป รั ชญ าป ฏิ ฐ าน นิ ย ม ห รื อ ป ระจั กษ นิ ย ม 
(Positivism/Empiricism) เนนการศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิง
คุ ณ ภ า พ  อิ ง กั บ ป รั ช ญ า ก ำ ห น ด นิ ย ม ห รื อ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ นิ ย ม  (Constructivism / 
Phenomenologicalism) เนนการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อทำความเขาใจในสิ่ งที่ เปนอยูและ
ความหมายของสิ่งน้ัน 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณ
ที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวน
รวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ทางบวกการมีอำนาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะใหมีการเปล่ียนแปลงและไมเปลี่ยนแปลงการเช่ือมโยง
ความรูที่มีอยูกอนกับสารสนเทศที่ไดรับใหมการเรียนรูจากประสบการณทั้งที่สำเร็จและไมสำเร็จ การ
ต้ังคำถามและการแสวงหาคำตอบอยางเปนระบบตลอดจนใชวิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และ
ทำความเขาใจผลการใชตัวสอดแทรกทางการศึกษา 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในป 1952 โดย
นักวิชาการช่ือ Lewin ตามดวยนักวิชาการคนอื่น ๆ อีกหลายทานในระยะตอมา เชน Kolb ในป 
1984 และ Carr และ Kemmis ในป 1986 เปนตน ในกรณีของ Carr และ Kemmis (1992) ได
จำแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ ผู วิจัยทำตัวเปนผูเช่ียวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่นำแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทำขึ้นไปใหผูรวมวิจัยเปนผู
ปฏิบัติ (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ 
ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น ไมนำเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัติตาม
แบบแรก แตจะทำหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกำกับใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะทอนผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่สำคัญ คือ ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
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สะทอนผล เปนการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) หรือที่เรียกสั้น ๆ วา พาร (PAR) เปนช่ือที่นักวิชาการสวนใหญนิยมเรียกกันใน
ปจจุบัน  
  วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา มีขอวิพากษเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) วาเปนการวิจัยแบบบนลงลาง (Top-Down) ที่ผูรวมวิจัยมีลักษณะ
เปนผูถูกกระทำหรือเปนผูตาม (Passive/Follower) เปนรูปแบบที่มีความเปนอำนาจนิยม 
เปรียบเทียบไดกับการบริหารที่ใชทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนำ ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนำแบบยึด
ผูบริหารเปนศูนยกลาง (Boss Centered) แบบกำกับ (Telling) แบบช้ีนำ (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุงงาน (Job Centered) เปนตน มีลักษณะเปนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) สวนใหญ มีจุดมุ งหมายเพื่อการทำความเขาใจ (Understanding) หรือเพื่อหาความรู  
(Knowing) ในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยู โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert) ดำเนินการ
วิจัยกับกลุมผูถูกวิจัย เมื่อไดรับคำตอบแลวผูวิจัยก็จะจากไป ทิ้งใหปญหาตาง ๆ ยังคงปรากฏอยู  ชีวิต
ความเปนอยูของผูถูกวิจัยยังคงเปนเชนเดิม ไมไดรับประโยชนหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยน้ัน ในทางตรงกันขามผูวิจัยกลับไดประโยชน เชน ความกาวหนาทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีช่ือเสียง เปนตน หากนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหนวยงานราชการ การวิจัย
ดังกลาวดูจะคลายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใชกันอยูมากในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผูบริหารแสดงตนเปนผูเช่ียวชาญหรือเปนผูรูดี แสดงบทบาทเปนผูกำหนดปญหาหรือความตองการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเปนอาหารสำเร็จรูปใหผูปฏิบัตินำไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเชนน้ัน มีขอวิพากษวิจารณกันวากอใหเกิดสภาพการเลี้ยงไมโตของผูปฏิบัติ ทำใหขาดความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ขาดความกระตือรือรน และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากที่ตอง
คอยรับแตคำสั่ง หรือตองพึ่งพาความคิดเห็นของผูที่อยูเหนือกวาอยูเสมอ สงผลใหการบริหารน้ันขาด
ความยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากหลายโครงการตองยุติลงเมื่อผูบริหารเปลี่ยนไป  
  จากขอวิพากษในทางลบที่มีตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ทำใหนักวิจัยใหความ
สนใจตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมากขึ้น เพราะเปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัย
และผูรวมวิจัยตางมีความเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเปน
ประชาธิปไตยสูง ตางฝายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทำหรือเปนผูนำ (Active/Leader) ซึ่ง
หากนำไปเปรียบเทียบกับการใชทฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนำ ก็
เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนำแบบยึดผูปฏิบัติเปนศูนยกลาง (Practitioner Centered) แบบมี
สวนรวม (Participating) แบบมอบอำนาจ (Delegating) แบบเปนเพื่อนรวมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุงคน (Employee Centered) เปนตน  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ 
(Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูก
วิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติ น้ัน 
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นอกจากน้ันบทบาทของผู วิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียง
เพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทาน้ัน แตจะตองมีการปฏิบัติ
เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 
  ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการทำงานเพ่ือการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะห
สภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากน้ันจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึง
ประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคน้ัน แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ
ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง
แกไขเปนระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมี
ขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาวจึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนรวม 
(Shared Planning) (2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Acting/ Implementing) (3) การ
ติดตามผลรวม  (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) (4) การมีขอมูลยอนกลับรวม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก  
  นอกจากนั้น วิโรจน สารรัตนะ ยังไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
(Participatory Technology Development: PTD) เปนบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ 
(2528) เรื่อง “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม” ตีพิมพในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หนา 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย 
กาญจนา แกวเทพ (2532) เขียนเปนบทความช่ือ “การทำงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไร
และทำอยางไร” ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หนา 14-35 เพราะเห็นวา มีหลักการ
คลายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นาจะเปนประโยชนตอการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
นำไปสูการทำความเขาใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้ 
   กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม เปนกลยุทธการพัฒนาที่เนนการชวย
เราใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุงชักนำใหการพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเปนเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความ
เช่ือที่วา เทคโนโลยีจะตองมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจดวยตัวของประชาชน
เองวาเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของพวกเขาอยางแทจริง การพัฒนา
เทคโนโยลีแบบมีสวนรวมจึงมีจุดมุงหมายที่จะยกระดับจิตสำนึกแหงการวิเคราะหวิจารณของชุมชน
ตอเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ดำรงอยูวามีความเหมาะสมสอดคลองกับพวกเขาหรือไม มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดคนดัดแปลงเทคโนโลยีไดดวยตัวเองอยางไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู ซึ่งไมคอยเหมาะสมสอดคลองให
กลายเปนสิ่งที่เหมาะสมใชการไดจริง (หรือทำใหกะทัดรัดลง) 2) พิทักษเทคโนโลยีด้ังเดิมของทองถิ่น 
คิดคนและปรับปรุงใหกาวหนายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ไดช่ือวามีความเหมาะสมสำหรับที่อื่น ๆ 
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มาแลว ทั้งนี้จะไดวัดคุณประโยชนวามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม 4) ใชการประชุมถกเถียง
ความรูทางดานเทคนิค ใหการขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตสำนึกแหงการวิเคราะหวิจารณ  
    การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมจะทำใหชุมชนพ่ึงตนเองไดมากขึ้น ลดการ
พ่ึงพาจากภายนอกลง กอใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาและดัดแปลงใหเกิดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมขึ้น โดยอาจขจัดแบบที่ไมเขาทาทั้งหลายใหหมดไป ซึ่งแบบที่ไมเขาทาน้ัน บางครั้งก็อาจเปน
เทคโนโลยีด้ังเดิมของชุมชนเองหรือที่นำเขามาจากที่อื่น สำหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี
สวนรวมนี้ ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปญหาและวิเคราะห
ปญหา 2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปญหาที่ชุมชนรับรูหรือคิดไดทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบ
และแนะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พอเปนไปไดสำหรับการแกปญหามาใหลองเปรียบเทียบดูดวยแม
อาจจะไมใชเทคโนโลยีที่มาจากประสบการณของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุนใหเกิดการ
ทดลองในแนวการแกปญหาที่ ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกใหกับ
กระบวนการทดลอง5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหมสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช
งานจริง ๆ (โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 2 มาตามลำดับ แตถาการทดลองปรากฏผลออกมาวาเทคโนโลยี
ประเภทนั้น ๆ ใชการไมได ก็ใหกลับไปเริ่มตนใหมที่ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี)  
    การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรือ
อ่ืน ๆ) จะตองตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหน่ึงของชุมชนที่ตนเองทำงาน
ดวยอยางเต็มที่เพื่อทำความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับ
ชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหา
ตาง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทำใหกับชุมชนนั้น 
ในแตละขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงช้ีปญหา นักพัฒนาตอง
เก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู เปนปญหาที่สามารถนำเทคโนโลยี
มาแกไขได โดยประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานั้นจะถูกนำมาแจกแจงเพ่ือเปรียบเทียบกัน หากประเด็น
ใดที่เห็นวามีผลกระทบตอคนสวนใหญในชุมชนก็จะถือเปนประเด็นปญหาสำคัญ จากน้ันคอยคนหา
ประเด็นปญหาสำคัญรองลงไป ข้ันตอนที่ 2 นักพัฒนาตองพยายามรวบรวมแนวทางการแกปญหาที่
เปนไปไดทั้งหมดเทาที่ผูคนในชุมชนไดสืบทอดหรือรับรูกันมา ซึ่งอาจไดมาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ใน
ระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทาน้ันที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะ
ปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ใหมากกวาน้ัน จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เม่ือ
เสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาตองกระตุนใหมีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบานที่ใหความสนใจมาพบปะหารือกันอยางเปนการเปนงาน 
เพื่อรวมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบงงานความรับผิดชอบออกไป เพื่อใหการ
ทดลองปรากฏผลในชวงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาตองคอยอำนวยความสะดวกใหกับชุมชนตาม
ขั้นตอนตอไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาตองพยายามทำใหการทดลองดำเนินไปอยางถูกตองตาม
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หลักการที่รวมกันวางไว แตพยายามหลีกเลี่ยงการใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือ
สำเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองดำเนินตอไปได นักพัฒนาคอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการ
ประดิษฐคิดคนที่สอดคลองและปฏิบัติไดจริง ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไวใหเปนระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอยางงาย ๆ เพื่อใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหหาปญหาใน
ประเด็นตาง ๆ อันจะนำไปสูขั้นตอนตอไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแลวจะถือเกณฑ
ดานความคุมคาจากการลงทุนเปนหลัก วาแนวทางใดใชทุนนอยกวา แตใหประโยชนมากกวาและ
คุมคากวา เชน การขุดบอเลี้ยงปลาขนาดเล็กใหรายไดดีกวาบอปลาขนาดใหญที่ทำดวยอิฐโบกซิเมนต
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแลว เปนตน เม่ือการทดลองประสบผลสำเร็จ ชาวบานมีความพรอม
และตัดสินใจที่จะนำไปใชจริงก็จำเปนตองอาศัยการวางแผนใหมอยางรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปดวยดี ระหวางการดำเนินงานก็สงเสริมใหมีการประชุมถกเถียงกันอยูเปนระยะ 
เพ่ือทำใหเทคโนโลยีที่นำไปใชนั้นไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไปอีก จะเปนประโยชนตอชุมชน ปองกัน
ไมใหเกิดการผูกขาดโดยคนกลุมนอย 
    การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีขอควรคำนึงถึงดังตอไปน้ี คือ (1) ปจจัย
ดานการสะทอนกลับของปญหาจากการดำเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียง
อภิปรายกันเปนวาระพิเศษหลังจากการดำเนินงานในขั้นตอนหน่ึง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะชวย
พัฒนาความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอด รูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตาง 
ๆ ที่ดำเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตาง ๆ ดวยเหตุดวยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่ง
ที่อยูในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ วิถีชีวิต ความเช่ือ ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจ
เพ่ิมพูนขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนคลอยตามกันหรือขัดแยงกัน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีจะทำใหชุมชนเขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลัง
ทำงานของกลุม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือกันหลังการดำเนินกิจกรรมหน่ึง ๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชนในดาน
ความเช่ือม่ันในตนเองใหสูงขึ้น ชวยลดความคิดที่จะพึ่งพาจากภายนอกใหนอยลง ประสบการณที่
เกิดขึ้น จะเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนำมาใชแกปญหาใด ๆ กอใหเกิดพลังแหง
ความสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจไดผล
สรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมีความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นำเขามาจากที่อื่นมีความเหมาะสม
หรือไม แลวแตกรณีขึ้นอยูกับการพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทำใหเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูก
นำไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป น่ันคือ ถายิ่งทำใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด 
ก็จะทำใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทาน้ัน (3) บทบาทของนักพัฒนามีความสำคัญ
เปนอยางยิ่ง หากนักพัฒนานั้นอยูภายใตการครอบงำของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช
ผลประโยชนของชนช้ันนำ ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบงำ และการใหบริการทางความรูตอชุมชน
มากกวาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเสมอภาคกัน อาจจะนำไปสูการเผยแพรเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมออกไปโดยไมต้ังใจไดเพราะชาวบานมีแนวโนมที่จะเช่ือฟงนักพัฒนาเปนทุนเดิมอยูแลว 
ดังน้ัน นักพัฒนาจะตองทำตัวใหมีบทบาทเปน "ตัวกระตุน" ใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ชวยขจัด
ลดทอนอุปสรรคในการดำเนินงานของชุมชน และหนุนชวยทางความคิดสรางสรรคที่มีความเปนไปได
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ตาง ๆ ในการมีสวนรวมกับชาวบานน้ัน นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวา 
เปนการตัดสินใจตามความรูสึกของอารมณหรือไม เพราะบอยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่ง
ที่ตองการตามความรูสึกเท าน้ัน (Felt Need) มิใชสิ่ งที่ตองการที่แทจริง (Real Need) ดังนั้น
นักพัฒนาจะตองคอยกระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร 
   กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แกวเทพ ไดให
แนวคิดที่นาสนใจวา "จะไมนำเสนอวาเราคือคำตอบทุกอยางในการแกปญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเสนเดียวที่ตัดตรงไปสูเปาหมายแหงความสำเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกลาวทำให
กรอบความคิดและความเช่ือพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เขาไปในหมูบาน สิ่งที่นักพัฒนามีอยูในสมองคือ หมูบานที่เรากำลังเขาไปกำลังมีปญหา ไมวาจะเปน
ปญหาความยากจน ขาดขาว มีหน้ีสิน ความเจ็บปวย แลวก็จะมีคำถามวา ชาวบานมีปญหาอะไร แลว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแกปญหาให เชน หากขาดขาวก็เสนอใหต้ังธนาคารขาว เปนตน ก็จะ
เปลี่ยนไปเปนการตั้งคำถามวาหมูบานมีปญหาอะไร เคยแกปญหานั้นอยางไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงทำใหไมสามารถแกปญหานั้นไดอยางเต็มที่ ชาวบานมีอะไรอยูบางแลวในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู 
และจะเอามาใชประโยชนไดอยางไร ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแลวแนวคิดเดิมดูเหมื อนจะเช่ือวา
ชาวบานมีแตดานที่เปนปญหาเทาน้ัน สวนดานที่เปนวิธีแกปญหานั้นวางเปลา ตองนำเอาจากขางนอก
เขาไป สวนแนวคิดใหมนั้นเช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนน้ันไมวางเปลา ในน้ันบรรจุดวยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปญญา พลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน 
    การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนตองคำนึงถึงการพัฒนาจากลางขึ้นบน ซึ่ง
ตรงขามกับการพัฒนาแบบบนลงลาง แตลักษณะการพัฒนาแบบลางขึ้นบนนั้นมีหลายมิติ  คือ มิติแรก 
เริ่มดวยความตองการวาจะพัฒนาอะไรน้ันจะตองถูกกำหนดมาจากฝายของชาวบานเอง โดย
นักพัฒนาไมจำเปนตองเตรียมเอาไวลวงหนาวาทุกหมูบานตองมีปญหาทางเศรษฐกิจ ตองทำธนาคาร
ขาวหรือธนาคารปุย หากหมูบานใดมีความสนใจที่จะรวมกลุมกันเพื่อรื้อฟนธรรมเนียมประเพณีของ
ตนก็ตองเริ่มตนจากความตองการอันน้ัน เพราะลำดับความตองการบงบอกถึงระดับความสำคัญของ
ส่ิงที่ชาวบานปรารถนาอยางแทจริง ซึ่งอาจไมใชเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ได  มิติที่สอง การกำหนด
รูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตองการหรือวิธีการแกปญหา จำเปนตองใชวิธีการของชาวบาน
ดวยกันจากคำถามที่วาแตกอนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปญหานั้นอยางไรบาง ถือวาความรู
ในการแกปญหาดังกลาวเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะตองไมโยนทิ้งไป มิติที่สาม 
หลังจากรับรูความตองการของชาวบานและไดศึกษาสำรวจวิธีการแกปญหาที่เคยมีอยูในวัฒนธรรม
ชุมชนแลว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปญหาจะตองใชวัฒนธรรมชุมชนนั้นเปนตัวตั้งเปน
จดุเริ่มตน โดยอาจจะประสานกับความรูที่นำไปจากภายนอก เชน แมวาจะจำเปนตองทำธนาคารขาว
ก็ตองทำ แตธนาคารขาวในแตละชุมชนอาจไมเหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแตละแหงนั้น เปนตน 
    การนำเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ
มีสวนรวมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากลาวถึงขางตนน้ี ทำใหเกิดภาพความเขาใจ
ในเรื่องแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถนำไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหนวยงานทางการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยอาจนึกภาพ
ของชาวบานและชุมชนเปนภาพของคณะครูอาจารยและโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
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เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ 
กับการแบงระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับในลักษณะที่ เปนเสนตอเน่ือง 
(Continuum) ดังกลาวขางตนน้ัน อาจนำมาเปรียบเทียบไดถึงความคลายคลึงกันของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบเทคนิคกับแนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบใหม โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยูกึ่งกลาง ดังภาพที่ 2.2 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 

ผูวิจัยทําตัวเปน

ผูเช่ียวชาญจากภายนอก 

ท่ีนําแนวคิด นําแผนงาน

หรือนําโครงการ ท่ีตนเอง

คิดหรือจัดทําข้ึน ไปใหผู

รวมวิจัยเปนผูปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 

ผูวิจัยมีสวนรวมมากข้ึน ไมนําเอา

แนวคิด แผนงาน โครงการของตน

ไปใหปฏิบัติ แตจะทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น 

และกํากับใหมีการรวมกันคิด 

ปฏิบัติ สังเกตผลและสะทอนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยน้ันกับผู

รวมวิจัย ในลักษณะเปนความ

รวมมือกัน ท่ีท้ังผูวิจัยและผูรวม

วิจัยตางมีสถานะท่ีเทาเทียมกันใน

การรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะทอนผล 

 

ภายในชุมชนน้ีวาง

เปลา สํารวจพบวา

ชุมชนมีปญหา

นักพัฒนาเทวิธีการ

แกปญหาจาก

ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไมวาง

เปลา มีศักยภาพและพลัง

สรางสรรคในการ

แกปญหาอยูแลว

นักพัฒนา เริ่มทํางานตอ

จากท่ีเขามีอยู 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
ที่มา. จาก การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ, โดย วิโรจน สารรตันะ, 
2561, กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
 
  นอกจากน้ัน วิโรจน สารรัตนะ ไดสังเคราะหหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของ
ผูวิจัยจากผลงานของ McTaggart (1991) Webb (1991) Kemmis & McTaggart (1992) Zuber-
Skerritt (1992) Arhar, Holly, & Kasten (2001) McMillan และ Wergin, (2002) Mills (2007) 
Coghlan และ Brannick (2007) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) เปนตน ไดขอสรุป
เปนหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ไวสำหรับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยดังน้ี (1) หลักการ 10 ประการ มีดังน้ี 1) บริบทเฉพาะ 2) 
ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็น
จากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ ทั้งสำเร็จและไม
สำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การ
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เปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) 
นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังน้ี  1) ผูวิจัยตอง
รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุก
ฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการ
ดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงให
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวม
การวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคล (3) บทบาทของผูวิจัย 10 ประการ มีดังน้ี 1) เปนครู 2) เปนผูนำ 3) เปนผูฟงที่ดี 4) 
เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห  7) เปนนักสังเคราะห  8) เปนนัก
สังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  
  นอกจากน้ัน วิโรจน สารรัตนะ ยังไดกลาวถึงวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปนวิธีการวิจัยภายใตทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ  เปนการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาศาสตรบางสวน แตใชวิธี
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย มีลักษณะที่นำมาทำความเขาใจในแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังน้ี (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผูแสวงหาออกจาก
ความรูและความจริง (2) เปาหมายของการแสวงหาความรูและความจริงไมใชตัวความรูและความจริง
น้ัน ๆ แตคือการนำความรูและความจริงที่ไดมาไปใชในการแกปญหาและสรางการเปลี่ยนแปลง (3) 
เปนลักษณะของสำนักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเนนไมไดอยูที่ผลลัพธแบบตายตัวแตอยูที่
องคประกอบตาง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรูและ
ความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรูและความจริง เริ่มตนที่การต้ังคำถามหรือมองไปที่ปญหาที่
เกิดขึ้นแลวจึงสรางกระบวนการที่นำไปสูการตอบคำถามหรือแกปญหาน้ัน ๆ เปนปญหาในเชิงปฏิบัติ  
(Practical Problem) ไมใชปญหาหรือคำถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแกปญหาน้ันจะเกิด
ปญหาหรือคำถามอื่น ๆ ขึ้น ผลลัพธของคำถามแรกจะเปนพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสำหรับการ
ตอบคำถามใหมที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรูไมไดมีเปาหมายในการแสวงหาคำตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเปนกระบวนการเรียนรูที่นำไปสูการแกปญหาในเชิงปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น และเพ่ือนำไปสู
การแกปญหาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและซับซอนยิ่งขึ้น ดังน้ันความรูภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรูเพื่อรูอันจะนำไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม
ตัดสินสิ่งที่ตนคนพบตอคำถามหรือปญหาหนึ่ง ๆ วาถูกหรือผิด แตจะเรียกสิ่งน้ันวาความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งน้ีเพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคมเปลี่ยนไปคำตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหน่ึงก็
จะลาสมัยและไมใชคำตอบสำหรับเวลาใหมที่ตามมา (7) กระบวนการตอบคำถามหรือแกปญหาที่
สำคัญเปนกระบวนการที่ตั้งอยูบนการไมเห็นพองรวมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกวา Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเชนน้ีเปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากน้ันจึงใหทั้งสองวิจารณซึ่งกันและกัน วิธีการน้ีจะทำใหทั้งสองกลุมไดมองเห็น
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ตำแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กลาวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศนที่กำกับ
กระบวนการแสวงหาความรู รวมทั้ งมองเห็ นข อจำกั ดและจิ ตสำนึกที่ ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเชนนี้จึงไมมีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเปนการ
เรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาหรือแสวงหาคำตอบใหดียิ่งขึ้นไป และดวยวิธีคิดเชนน้ี เองที่ทำ
ใหนักคิดสำนักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเห็นวากระบวนการเขาถึงความรูน้ันไมสามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเปนภววิทยาที่
เห็นวาความรูและความจริงน้ันไมไดไรเดียงสาแตมีลักษณะอัตวิสัย  (Subjective) ซึ่งหมายถึงวา
ความรูและความจริงไมไดปลอดจากระบบคุณคาที่ผูเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริง
สงผลตอความรูและความจริงน้ัน ๆ แสวงหาเช่ือถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึง
เปนญาณวิทยาที่ยืนอยูบนความเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและ
ความจริงน้ัน ๆ นอกจากน้ัน ในกรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรู/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) น้ันมีลักษณะสำคัญที่นำมาเพื่อทำความ
เขาใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังน้ี (1) สิ่งที่รับรูวาเปนความรูและความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาดวยอุดมการณ  (Ideology) และกระบวนการชุดหน่ึง ๆ (2) 
ความรูที่พึงประสงคคือความรูที่มีลักษณะเฉพาะทองถิ่น หลากหลาย วิเคราะหระดับจุลภาคเปนเรื่อง
เลาในขอบเขตแคบๆเปลี่ยนโลกทัศนตอความรูจากวิทยาศาสตรแบบกลไกของ Isaac Newton ที่เห็น
วาจักรวาลมีความคงที่ เปนโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรูอยางดีที่สุดจึงเปนความรูแบบ
ช่ัวคราวที่ตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ แมแตในวิทยาศาสตรธรรมชาติเอง ความรูในยุคหลัง ๆ ก็แสดงให
เห็นชัดวาความคิดแบบ Isaac Newton ไมใชสิ่งที่ถูกอีกตอไปแลว (3) หลังสมัยใหมไมเช่ือเรื่องภว
วิทยา ไมมีส่ิงที่เรียกวาธรรมชาติของความรูและความจริง ความรูและความจริงลวนเปนสิ่งประกอบ
สรางทางสังคมที่ขึ้นอยูกับเวลาและสถานที่และอุดมการณ (Ideology) ที่แตกตางหลากหลาย ดังนั้น
ภายใตวิธีคิดนี้ จึงไมมีกระบวนทัศนอีกตอไป ไมมีความรู มีแตความเปนจริงที่หลากหลาย  จากขอ
วิพากษตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จาก
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมจากแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนจากหลักการ
จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ซ่ึงเปนความเขาใจพื้นฐานเพื่อความเขาใจ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน วิโรจน สารรัตนะ (2558) ไดนำเสนอขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกวาก็เริ่มตนวงจรใหม
เหมือนกับวงจรที่2ไปจนสิ้นสุด) ดังภาพที่ 2.3   
          



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานึงถึง 10 หลักการของผูวิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะท่ีหลากหลาย 
3.มุงการเปล่ียนแปลง 
4.มุงการกระทําเพ่ือบรรลุผล 
5.รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย 
6.วิเคราะห วิพากษและประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรูจากการกระทํา ท้ังท่ีสําเร็จ
และไมสําเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนได
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปล่ียนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิง
ท่ีปฏิบัติ  
การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ
ทางสังคมและรูปแบบองคการ  
การพัฒนาตนเองจากการรวมใน
การวิจัย 
10.นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผูวิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได
อยางเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวม 
4.ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ขอเสนอแนะ
ไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพ่ือจุดมุงหมายอื่นตอง
ไดรับการอนุญาตกอน 
7.ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนให
ขอเสนอแนะได 
8.ไมละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา 
9.ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมท้ังขอเสนอแนะและ
ผลประโยชน 
10.ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานแตผูท่ีไมประสงคมีสวน
รวมตองไดรับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล 
 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย 
เปนครู  เปนผูนํา  เปนผูฟงท่ีดี  เปนนักวางแผน  เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห  เปนนักสังเคราะห  

เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล  เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณการวิจัย และ

นําเสนอผลการเปล่ียนแปลง ผลการ

เรียนรู และความรูใหมจากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มตน 
สรางความคุนเคย 

เสริมพลังดานวิชาการใหกับผูรวมวิจัย 

คํานึงถึง  1) ขอวิพากษตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                                           

2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  

3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ และทฤษฎีหลังสมัยใหม  

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะทอนผล 

วางแผน 

ปฏิบัต ิสะทอนผล 

สังเกต 

 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ 
ที่มา. จาก การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ, โดย วิโรจน สารรตันะ, 
2561, กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
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  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสรางความคุนเคยและเสริมพลัง
อำนาจเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถทำไดในหลายระดับ เชน ระดับช้ัน
เรียน ระดับชวงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แตการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยม
ทำในระดับโรงเรียน ที่มีปญหาที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยูในระดับสูง มีหลักฐานหรือขอมูลเชิง
ประจักษยืนยันหรืออางอิง จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพื่อสรางความคุนเคยใหเกิดขึ้นกอน 
   เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตองมีผูรวมวิจัย (Participants) 
จำนวนหนึ่ง ที่จะตองเปนไปดวยความสมัครใจ ดังน้ัน เพื่อใหระบุไดวาผูรวมวิจัยคือใคร มีจำนวน
เทาใด ผูวิจัยควรนำเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมช้ีแจงตอผูรวม
วิจัยใหรับรูและเขาใจ เพื่อใหการตัดสินใจเขารวมวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่วา 
“ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” คำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับ
และเคารพในสิทธิสวนบุคคล” 
   การลงพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคย ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปน “ผูสงเสริม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน 
ใหเหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมีสถานะที่เทาเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทำงานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไมควรกำหนดตำแหนงหรือสถานะใด ๆ ที่จะทำให
เกิดการแบงช้ันวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหน่ึงของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นำมากลาวถึงขางตน ที่
กลาววา “...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหน่ึงของชุมชนที่
ตนเองทำงานดวยอยางเต็มที่เพื่อทำความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตองคอย
ดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทำ
ใหกับชุมชนนั้น...” 
   นอกจากน้ัน ผูวิจัยควรมีการเสริมพลังดานวิชาการที่เปนความรูเชิงเทคนิค ใหกับผู
รวมวิจัยในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน (1) 
แนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามหลักการที่กลาวถึงขางตน คือ 
“ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เชน การวางแผน
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การนำแผนสูการปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะทอนผลการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกขอมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแกปญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม มุงเนนการแกปญหา (Problem Solving) ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปนผูมีสวน
รวม เปนผูสงเสริมสนับสนุนและเปนผูอำนวยความสะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของ
งานที่เปนปญหา เพื่อระบุสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแกปญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหาโดยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและ
กำหนดประเด็นตาง ๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขากอน จากนั้น
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จึงจะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผูวิจัยศึกษาไวในบทที่ 2 นำเขาสูวงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให
พวกเขานำเอาแนวคิดเชิงวิชาการน้ันไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและ
กำหนดขึ้น ทั้งน้ีเปนไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือใหมีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) กอน แลวเสริมดวยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่วา “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเช่ือที่วา 
“แนวคิดใหมในการพัฒนาน้ัน เช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปญญาและพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” และ “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู
นอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ 
แตจะไมสรุปวาแบบน้ันแบบน้ีเทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใหมากกวาน้ัน จนกวาจะมีการ
ถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เม่ือเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยาง
เต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หน่ึง…” 
   หากพิจารณาจากหลักการดังกลาว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด วย
กิจกรรมการทำงาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาใหเต็มที่อาจใชเวลา 
1-2 วัน ใหพวกเขาไดรวมกันระดมสมองคิดอยางเต็มที่โดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่
เขามีและเคยทำกันมาเพ่ือกำหนดสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่ คาดหวัง
ทางเลือกที่หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา เพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ของสวนรวม ที่ประกอบดวยโครงการจำนวนหน่ึง และอาจใหแตละรายจัดทำแผนพัฒนาสวน
บุคคล (Individual Development Plan: IDP) ดวย ก็จะทำใหการแกปญหามีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
เพราะโครงการจำนวนหนึ่งนั้นอาจไมครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรทำในบางกรณีได และบางโครงการก็
จำเปนตองมีแผนพัฒนาสวนบุคคลรองรับเพื่อการนำไปปฏิบัติดวย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิง
วิชาการใหแกผูรวมวิจัย อาจใชเวลา 1-2 วัน โดยผูวิจัยนำเอาแนวคิดที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปถายทอด
ใหผูรวมวิจัยไดรับรูและเขาใจถึงแนวทางการแกปญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชนของทฤษฎีที่วา “..
ชวยช้ีนำการตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมของ
องคการ ชวยเปนแหลงของความคิดใหม ชวยกำหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวย
จำแนกแยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหม ๆ ชวยทำนายปรากฏการณ” นอกจากการถายทอด
แนวคิดเชิงวิชาการแลว อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูเพ่ิมเติม อาจใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม อาจให
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เปนตนแบบ เพื่อใหผูรวมวิจัยเกิดวิสัยทัศนและความรูความเขาใจในแนว
ทางการแกปญหาในเรื่องที่ทำวิจัยอยางหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการความรู
เชิงวิชาการที่ไดรับ (ในระยะที่ 2) เขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาสวนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่วา “...ทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน 
การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนไดไมไกลวนเวียนอยูแตวิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใชเวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการรวมกัน อาจเปนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 1) 
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ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขากำหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผูวิจัยนำไปถายทอดให หรือ 3) บูรณาการเขาดวยกันระหวางสิ่งที่พวกเขาคิดแตแรกและ
ทฤษฎีใหมที่พวกเขาไดรับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลใหม
ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ ของสวนรวม และแผนพัฒนาสวนบุคคล มีองคประกอบอะไรบางขึ้นกับ
ผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกำหนด แตอยางนอยควรประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแกปญหาน้ันวาจะทำเพื่ออะไร (What) และจะทำอยางไร (How) 
   แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายน้ี หากพิจารณาหลักการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ผูวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรูเชิงวิชาการหรือความรูที่
ชัดแจง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผูรวมวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของกลุมคนที่มีความรูจาก
ประสบการณที่สะสมมาเปนความรูที่ฝงตัว (Tacit Knowledge) จึงเปนการผสมผสานกันระหวาง
ความรูเชิงวิชาการกับความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหน่ึงคือการผสมผสานกันระหวางภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัย จากแนวคิดดังกลาว มีขอที่
ผูวิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะตอง
นำเสนอไวอยางมีจุดมุงหมาย อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทำใหผูวิจัยมีความรอบรู
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัย ไมใชทบทวน
มาไวอยางเปนไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีก (2) 
ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไป
ดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันวา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน ตองสรางความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยน
ระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน นอกจากนั้นผูวิจัย
อาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหวางการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการ
ดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่กอน โดยหากนำเสนอกอน มีแนวโนม
ที่ผูรวมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการน้ันไปใชเลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการ
เปนผูถูกกระทำ (Passive) หรือเปนผูตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง 
(Top-Down Approach) ที่ฝงรากมานาน หรืออาจเปนเพราะแนวโนมที่จะเช่ือฟงผูวิจัยเปนทุนเดิม
อยูแลว ซึ่งจะทำใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโนมที่อิทธิพลของความรูเชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สำเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรูสวนตัวที่สะสมจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ของผูรวมวิจัยไมไดถูกนำ
ออกมาใช (4) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูวิจัยจะตองนำเสนอแบบไมยัดเยียด ไมช้ีนำ หรือ
ไมใหมีอิทธิพลตอการนำไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคำนึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่วา “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยาง
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เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขา
สูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบน้ีเทานั้นที่จะชวย
แกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ใหมากกวาน้ัน จนกวาจะมีการถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยให
ขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เม่ือเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจ
เลือกเทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง…” 
  ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติ ผูวิจัยยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวนรวม การเปนผูสงเสริมสนับสนุน และการ
เปนผูอำนวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสวนรวม และแผนพัฒนาสวนบุคคล 
ที่กำหนดไวน้ัน โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กำหนดตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลงและ
มุงใหเกิดการกระทำเพ่ือบรรลุผล” พยายามไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูป
เกินไป คอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ 
ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ในการนำแผนสูการปฏิบัติ เชน การจัด
ทีมงาน การแบงงาน การมอบอำนาจหนาที่ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนด
เครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน 
  ขัน้ตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบันทึก
ผลการปฏิบัติ ใหกระทำในทุกขั้นตอนที่ผานมา ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ไมไดหมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติเทาน้ัน โดยอาจใชเทคนิควิธีและเครื่องมือ
ตาง ๆ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน การสังเกต
แบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถาม
ความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือ
วัตถุสิ่งของ เปนตน ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ยังเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานในแตละขั้นตอนดวย เปนผลในเร่ืองที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่คาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู (Learning) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน และองค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในบริบทเฉพาะจากการพัฒนา
ในพื้นที่หน่ึงๆ ตามหลักการใหคนมีสวนรวมไดคิดคนและสรุปเปนทฤษฎีฐานรากจากการกระทำ 
  ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) เพื่อนำไปสูการวางแผนในวงจรใหม อาจ
นำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช  เปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซ่ึงทำใหเกิดผลอยางที่ เปนอยู  ทั้งที่สำเร็จหรือไมสำเร็จ เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง 
สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ หรืออาจกลาวไดวาการถอด
บทเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณ
จากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู  และ
องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ทั้งที่สำเร็จหรือไมสำเร็จ 
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เพ่ือเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย และสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูไดหรือกลาวในอีกนัยหน่ึงวา การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอยาง
ออกมาจากบทเรียนที่มีอยู จากสิ่งที่เราทำ เพื่อใหไดงานที่เปนความสำเร็จ (Best Practice) รวมทั้ง
ความไมสำเร็จ (Bad Practice) ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จหรือไมสำเร็จ และแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะ
ประเด็น เพ่ือการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดำเนินการทันทีหลังจากทำกิจกรรมในโครงการเสร็จ 
หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดำเนินการหลังจากกิจกรรมยอยเสร็จ และสามารถนำผลการถอดบทเรียน
น้ัน ๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาโครงการใหประสบความสำเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้ง
โครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้งระบบ เปนกระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่
ลึกซึ้ง และประกอบดวยรายละเอียดจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแตความเปนมาของโครงการ กระบวนการ
ดำเนินงาน และผลลัพธเม่ือสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตองใชการวิเคราะหเชิงลึก 
เชน วิเคราะหดวย SWOT เพื่อศึกษาปจจัยและเง่ือนไขที่นำไปสูผลของการดำเนินโครงการ 
   การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เชน การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) การเลาเรื่อง (Story Telling) การทำแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ การใช
แบบสอบถาม ซึ่งอาจใชหลายวิธีรวมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ ทำทันทีหลังเสร็จ
กิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวางปฏิบัติงานในโครงการ โดยผูมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน 
อาศัยคำถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานคร้ังน้ี ส่ิงที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม
บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถามีงานแบบน้ีอีก เราจะปรับปรุงขอใดบาง อยางไร ภายใต
หลักการ 1) เปนธรรมชาติ สบาย ๆ อาจน่ังเกาอี้หรือปูเสื่อน่ังในทาที่สบายที่สุด 2) เรียบงายแตมีแบบ
แผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ และการพูดคุย) 
และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไปพรอม ๆ กัน  
  ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัย
ควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวม การเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมีการ
วางแผน ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา 
ทางเลือกเพื่อการแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือก เพ่ือการปฏิบัติกันใหม โดยนำขอมูล
สารสนเทศที่ไดจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 มารวมพิจารณาดวย ซึ่งจะทำใหไดแผนปฏิบัติการ 
และแผนพัฒนาสวนบุคคลใหมขึ้นมาชุดหน่ึง ซึ่งอาจมีบางอยางทำตอเนื่อง บางอยางตองหยุดไป หรือ
มีบางอยางเพิ่มเติมเขามา 
  ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อแกปญหากันใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลที่กำหนดใหมน้ัน โดยมุงใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กำหนด ใหมีการบันทึกผลการดำเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย และจัดใหมีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ ๆ โดยคำนึงถึงหลักการ ดังกลาวในขั้นตอนที่ 3 
  ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะทอนผลกันใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 
4 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมี
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การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวน
บุคคลที่กำหนดขึ้นใหมในขั้นตอนที่ 7  
  ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม 
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกใหมีการสะทอนผลมีจุดมุงหมายและวิธีดำเนินการตามที่กลาวขั้นตอนที่ 5 
  ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
   1. การเลาเรื่องจากงานที่ทำ (Stories at Work) ตามความจริงและเปนกลาง 
(Factual and Neutral Manner) ของแตละขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1 – 9 วาทำอะไร ไดผลเปน
อยางไร โดยอาจมีภาพถาย ขอมูล คำสัมภาษณ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบใหเห็นชัดเจนขึ้น
ได (ไมตายตัว อาจนำเสนอรูปแบบอื่นที่ เห็นวาเหมาะสมกวา) การนำเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยควร
จัดทำเปนระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการทำวิจัยแตละขั้นตอน ไมรอจนกวาเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน 
มิฉะน้ันจะเกิดสภาพของภูเขาขอมูล หรือสภาพไดหนาลืมหลัง อาจมีผลทำใหนำเสนอขอมูลไม
ครบถวนสมบูรณตามที่ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเน่ืองจากความเรงรัดของเวลา ความเหน่ือยลา 
ความหลงลืม  
   2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่สำเร็จและไมสำเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม
คาดหวัง ซึ่งไมควรกำหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสวนบุคคล เทาน้ัน แตควรกำหนดความคาดหวังในลักษณะที่เปน
ผลกระทบหรือผลลัพธตอเน่ืองในระดับที่เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาดวย เน่ืองจากเปนการวิจัยใน
ระดับวิทยาลัย (College-Wide) เชน 1) การเปลี่ยนแปลงในคน วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศ
องคการ 2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางองคการ 3) การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการและระบบการทำงาน เปนตน หรืออื่น ๆ แลวแตจะกำหนดอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนน้ัน ควรคำนึงถึงทั้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับ
กลุม (Group/Team) และระดับองคการ (Entire Organization) ดวย โดยพิจารณาทั้งดานความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการนำไปใชประโยชน นอกจากนั้น เน่ืองจากการ
ดำเนินการใด ในสถานศึกษา มุงไปที่เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังน้ันหากการ
วิจัยสงผลถึงนักเรียนดวย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนดวยวามีอะไรบาง 
   3. การเรียนรู (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน 
เปนการเรียนรูจากการกระทำ (Action Learning) หรือการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential 
Learning) จากการรวมกันแกปญหาน้ัน ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย วามีอะไรบาง เนนการเรียนรู
เพ่ือที่จะรูอันจะนำไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น 
   การเรียนรูจากการกระทำ (Action Learning) ถือเปนจุดมุงหมายสำคัญจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หากงานวิจัยไมมีคำตอบเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning) ที่เกิดขึ้น มี
แตคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทำน้ันก็เปนเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ทำแลวทำเลย ผานแลวผานเลย ที่แมจะมีวงจรการทำงานคลายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรูจากการกระทำ มีพัฒนาการจากชวงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดคนวิธีสอนแบบแกปญหา และเปนผูเสนอแนวคิดที่วา การเรียนรูเกิดจากการ
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ลงมือกระทำดวยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้  ไดนำไปสูทฤษฎีการเรียนรูแบบ
สรางสรรคนิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งในกลุมน้ีมีความเช่ือวา มีวิธีการแสวงหาความรูและคำตอบในสิ่งตาง ๆ 
ดวยหลักการที่วาใชไดหรือไม ถาใชไดก็คือทำได หมายความวา “เปนความจริง” เปนการคิดที่
แสวงหาวิธีการกระทำ นำมาใชใหเกิดผลตามที่กำหนดไว (Workability) เปนประโยชนเมื่อนำมา
ปฏิบัติไดจริงประยุกตไดจริง (Adaptability) การเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของ
ตนเองขึ้นมาจากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขามาใหมที่เกิดจากความเขาใจของตนเองและ
มีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูหลาย
รูป แ บ บ ได แ ก  เรี ย น รู แ บ บ ร วม มื อ  (Cooperative Learning) เรี ย น รู แ บ บ ช วย เห ลื อ กั น 
(Collaborative Learning) เรียนรูโดยการคนควาอิสระ (Independent Investigation Method) 
รวมทั้งเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)  
   การเรียนรูจากการกระทำในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครอบคลุมในทุก
รูปแบบของการเรียนรูดังกลาวขางตน เพราะเปนการเรียนรูที่มีทั้งจากการรวมมือ จากการชวยเหลือ
กัน จากการคนควาอยางเปนอิสระ และจากการใชปญหาเปนฐาน ในการระบุวาอะไรคือการเรียนรู
จากการกระทำ อาจตั้งคำถามวา สิ่งที่ฉันจะทำใหตางไปในครั้งหนาคืออะไร (What WiLl I do 
differently next time?) ในลักษณะเปนบทเรียนที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งน้ีถึงสิ่งที่ควรทำหรือไม
ควรทำจากสิ่งที่ทำหรือไมทำในคร้ังน้ี เชน เรียนรูวาหากจัดทำแผนเพื่อแกปญหานี้อีก จะไมทำอะไร
บางอยางดังเชนที่ทำในครั้งน้ี แตจะทำอะไรบางอยางเนื่องจาก .....”  เปนตน ทั้งนี้ การเรียนรูจากการ
กระทำไมหมายถึงความรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู.......” จากการที่ผูวิจัยไดรับการฝกอบรมใหม 
เชน รูเทคนิคการวางแผน รูเทคนิคการทำงานกับคนอ่ืน รูวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เปนตน  
  4. องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในบริบท
เฉพาะจากการพัฒนาในพื้นที่หน่ึงๆ ตามหลักการใหคนมีสวนรวมไดคิดคนและสรุปเปนทฤษฎีฐานราก
จากการกระทำ เปนองคความรูจากการปฏิบัติ ไมใชความรูจากการอานตำรา จากการฝกอบรม ถือ
เปนจุดมุงหมายสำคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เชนเดียวกัน หากงานวิจัยไมมีคำตอบ
เกี่ยวกับองคความรูที่ ไดรับจากการปฏิบัติ  (Knowledge Gained from Practice) มีแตคำตอบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทำนั้นก็เปนเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบ
ปกติทั่วไป ที่ทำแลวทำเลย ผานแลวผานเลย แมจะมีวงจรการทำงานคลายคลึงกันก็ตาม องคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเปนความรูช่ัวคราวช่ัวขณะในบริบทหน่ึง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู
ภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมดังกลาวในตอนตน ก็หมายถึงการเรียนรูเพื่อที่จะรูอันจะนำไปสูการคิดที่ดี
ยิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยมจะไมตัดสินสิ่งที่คนพบตอวิธีการแกปญหาที่ดีปญหาหนึ่ง ๆ วาถูกหรือผิดแต
จะเรียกสิ่งน้ันวาความจริงช่ัวขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคมเปลี่ยนไป
คำตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหน่ึงก็จะลาสมัย ไมใชคำตอบสำหรับเวลาใหมที่ตามมา 
   องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) เกิดจาก
การปฏิบัติงานรวมกัน ดังน้ัน การนำเสนอวาอะไรคือองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงกำหนดไดจากการพิจารณารวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยในขั้นตอน
การสะทอนผล เชน พิจารณาวา จากการบูรณาการในแนวคิดระหวางนักวิจัยที่มีความรูเชิงทฤษฎีกับผู
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รวมวิจัยที่มีความรูเชิงประสบการณในพื้นที่ เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการทำงาน
หรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ไดกอใหเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติอะไรที่แตกตางไปจาก
ทฤษฎีหรือแตกตางไปจากที่เคยทำกันมาแตเดิม เปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ
ที่นำมาใชแกปญหาเชิงบูรณาการระหวางทฤษฎีของผูวิจัยและประสบการณของผูรวมวิจัย ไมใชองค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  กลาวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 
ดังกลาวขางตน มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ คือ การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณ
ที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวน
รวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการ
เรียนรู และเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมใน
การวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน 
(Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล 
(Reflecting) ในลักษณะที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเน่ืองกัน 
ไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เน่ืองจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยน้ีกำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ 
ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัย
จากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) 
กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติ
น้ัน นอกจากน้ันบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียง
เพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทาน้ัน แตจะตองมีการปฏิบัติ
เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชงิบูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated Learning: WiL) 
 จากทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน (Bottom-up) ที่ทั้งผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัย ตางมีความเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึ งมีความเปน 
ประชาธิปไตยสูง ตางฝายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทำหรือเปนผูนำ (Active/Leader) และ
ในทางปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการแกปญหาหรือ
เปลี่ยนแปลง จากน้ันจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค  มีการกำหนด
วัตถุประสงคและวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงาน
ตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมีขอมูล ยอนกลับ 
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โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปนผูมีสวนรวม เปนผู
สงเสริมสนับสนุนและเปนผูอำนวยความสะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่เปน
ปญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อการแกปญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา โดยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและ
กำหนดประเด็นตางๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขากอน จากนั้นจึง
จะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผูวิจัยศึกษาไวในบทที่ 2 นำเขาสูวงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให
พวกเขานำเอาแนวคิดเชิงวิชาการน้ันไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและ
กำหนดขึ้น ทั้งน้ีเปนไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือใหมีการระเบิดจากภายใน (Inside-
out) กอน แลวเสริมดวยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่วา “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเช่ือที่วา 
“แนวคิดใหมในการพัฒนาน้ัน เช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนน้ัน ไมวางเปลา ในน้ันบรรจุดวยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปญญาและพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” และ “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่อยู
นอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ 
แตจะไมสรุปวาแบบน้ันแบบน้ีเทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวาน้ัน จนกวาจะมีการ
ถามไถเพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ เม่ือเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยาง
เต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หน่ึง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกลาว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดวยกิจกรรมการ
ทำงาน 3 ระยะดังน้ี ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาใหเต็มที่อาจใชเวลา 1-2 วัน ให
พวกเขาไดรวมกันระดมสมองคิดอยางเต็มที่โดยอาศัยความรูและประสบการณพ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ทำกันมาเพ่ือกำหนดสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแกปญหา เพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
สวนรวม ที่ประกอบดวยโครงการจำนวนหน่ึง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการใหแกผูรวมวิจัย 
อาจใชเวลา 1-2 วัน โดยผูวิจัยนำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปถายทอดใหผูรวมวิจัย
ไดรับรูและเขาใจถึงแนวทางการแกปญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชนของทฤษฎีที่วา “..ชวยช้ีนำการ
ตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวย
เปนแหลงของความคิดใหม ชวยกำหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวยจำแนก
แยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหมๆ ชวยทำนายปรากฏการณ” นอกจากการถายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแลว อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม อาจใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม อาจใหศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เปนตนแบบ เพื่อใหผูรวมวิจัยเกิดวิสัยทัศนและความรูความเขาใจในแนวทางการ
แกปญหาในเรื่องที่ทำวิจัยอยางหลากหลาย ระยะที่  3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการความรู
เชิงวิชาการที่ไดรับ (ในระยะที่ 2) เขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาสวนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่วา “...ทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน 
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การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแตวิธีการ
เดิมๆ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเวลา 1-2 วัน ซ่ึงผลจากการบูรณาการรวมกัน อาจเปนอยางใดอยางหนึ่ง
ดังน้ี 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขากำหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม ยึดเอาตาม
แนวทางวิชาการที่ผูวิจัยนำไปถายทอดให หรือ 3) บูรณาการเขาดวยกันระหวางสิ่งที่พวกเขาคิดแต
แรกและทฤษฎีใหมที่พวกเขาไดรับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งจะ
มีองคประกอบอะไรบางขึ้นกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกำหนด แตอยางนอยควรประกอบดวย
จุดมุงหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแกปญหานั้นวาจะทำเพื่ออะไร (What) และจะทำ
อยางไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายน้ี  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู  
(Knowledge Management) ผูวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรูเชิงวิชาการหรือความรูที่
ชัดแจง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผูรวมวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของกลุมคนที่มีความรูจาก
ประสบการณที่สะสมมาเปนความรูที่ฝงตัว (Tacit Knowledge) จึงเปนการผสมผสานกับระหวาง
ความรูเชิงวิชาการกับความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหน่ึงคือการผสมผสานกันระหวางภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัย จากแนวคิดดังกลาว มีขอที่
ผูวิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ  
  1. การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะตองนำเสนอไวอยางมี
จุดมุงหมาย อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทำใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัย ไมใชทบทวนมาไวอยางเปน
ไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีก  
  2. ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันวา  
“ทฤษฎีจัดปฏิบัติไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน ตองสรางความตระหนัก
วาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน 
นอกจากน้ันผูวิจัยอาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกัน
ระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำใหเกิดขึ้นได ก็
จะทำใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  3. การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิด
อยางเต็มที่กอน โดยหากนำเสนอกอน มีแนวโนมที่ผูรวมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช
เลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการเปนผูถูกกระทำ (Passive) หรือเปนผูตาม (Follower) 
ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง (Top-down Approach) ที่ฝงรากมานาน หรืออาจ
เปนเพราะแนวโนมที่จะเช่ือฟงผูวิจัยเปนทุนเดิมอยูแลว ซึ่งจะทำใหการวิจัยมีแนวโนมที่อิทธิพลของ
ความรูเชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สำเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรูสวนตัวที่
สะสมจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ของผูรวมวิจัยไมไดถูกนำออกมาใช  
  4. การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูวิจัยจะตองนำเสนอแบบไมยัดเยียด ไมช้ีนำ 
หรือไมใหมีอิทธิพลตอการนำไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคำนึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัว
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เสริม โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายใน
ชุมชนเอง” และตามแนวคิดที่วา “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเอง
อยางเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของ
ชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรกๆ ใหเสนอแบบงายๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบน้ีเทาน้ันที่
จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง และยังไม
กลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตอง
คอยใหขอมูลอยูเปนระยะๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผู
ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…”จากทัศนะเกี่ยวกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผน เปนเหตุผล
สำคัญที่ผูวิจัยตองมีการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ที่จะนำเสนอผลจากการศึกษาในลำดับตอไปขางลางน้ี 
วามีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการ
นำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน หลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยาง
เต็มที่กอน ซ่ึงอาจมีผลใหพวกเขานำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีน้ันไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวก
เขารวมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของไดตระหนักวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติ
เปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลา
ประโยชน การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแต
วิธีการเดิมๆ เปนตน รวมทั้งเพื่อสรางความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิด
ใหสั้นลงได สำหรับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) จากแหลงจากๆ มีดังตอไปนี้ 
 2.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดบัคุณภาพการเรียนรูเชิงบรูณาการกับ 
การทำงานจาก ผลการศึกษาของอลงกต ยะไวทย  
  อลงกต ยะไวทย (2558) ไดกลาวถึงนิยามของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ตามทัศนะของบุคคลตางๆ ดังนี้ การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง การผสมกลมกลืน
กันระหวางประสบการณทำงานทางวิชาชีพนอกหองเรียนกับการเรียนในหองเรียน อาจอยูในรูปของ
การศึกษาวิจัย การฝกงาน สหกิจศึกษาการทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการหรือการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน (Kramer and Usher, 2011) การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน หมายถึง สถานการณ ที่ รวมเอาการเรียนรู ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ 
(Professional) เขาดวยกันภายใตสภาพแวดลอมของการทำงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาใน
หลักสูตรของนักศึกษา (Franz, 2008) การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง การสราง
สะพานเช่ือมโยงระหวางการศึกษาในปจจุบันของนักศึกษากับวิชาชีพในอนาคต เปดโอกาสให
นักศึกษาไดประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนกับประสบการณการฝก
ปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความจริง (Real World) (Martin and Hughes, 2009) 
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง จุดรวมและหลอมรวมกันระหวางการเรียนรูในเชิง
ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ โดยใชกระบวนการเรียนรูทางทฤษฎี (Formal Learning) กับกระบวนการ
ฝกปฏิบัติดวยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Productive Work) จึงเปนระบบหน่ึงของการสรางความรู
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จากแหลงความรูหลาย ๆ แหลง (Cooper, Orrell and Bowden, 2010) การเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน หมายถึง กรณีหน่ึงของการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกตความรู ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตที่แทจริงของการ
ทำงาน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) นอกจากน้ัน ยังไดกลาวถึงรูปแบบของการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงานตามทัศนะของบุคคลตางๆ อีกดวย ดังนี้ 
  รูปแบบของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามทัศนะของ Kramer and Usher 
(2011) แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ คือ 1) ประสบการณการทำงานแบบมีโครงการสราง (Structured 
Work Experiences) ไดแก สหกิจศึกษา การฝกงาน การฝกภาคสนาม ผูชวยวิจัย และผูชวยสอน 2)
ประสบการณการทำงานแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Work Experiences) ไดแก งาน
อาสาสมัคร การทำงานในโรงเรียน และการทำงานภาคฤดูรอน ตามทัศนะของ สุเมธ แยมนุน (2547) 
ไดแบ งออกเปน 9 รูปแบบดังน้ี  1 ) การกำหนดประสบการณ กอนการศึกษา (Pre-course 
Experience) 2) การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) 4) การฝกงานที่ เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน  (Cognitive 
Apprenticeship or Job Shadowing) 5) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม  (Joint 
Industry University Course) 6) พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or 
Apprenticeship) 7) การบรรจุใหทำงานหรือการฝกเฉพาะตำแหนง (Placement or Practicum) 
8) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) และ 9) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี  
(Post-course Internship)  
  The World Association for Co-operative Education: WACE ไดแบงรูปแบบของ 
WiL ดังน้ี 1) การศึกษาวิจัย (Research) 2) การศึกษาในตางประเทศ (Study Abroad) 3) การ
ฝกสอน (Student Teaching) 4) การใหบริการชุมชน (Community Service) 5) สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 6) การฝกงาน (Internships) 7) การเรียนรูดวยการบริการสังคม 
(Service Learning) 8)ก าร เวี ย น งาน ค ลิ นิ ก  (Clinical Rotations) 9)ก ารฝ ก ป ฏิ บั ติ งาน ใน
อุตส าห กรรม  (Industry Attachments) 10) ก ารฝ ก งาน ท างวิ ช า ชีพ  (Professional Work 
Placements) (วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561)  
  นอกจากนั้น อลงกต ยะไวทย ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ดังนี้ คือ 1) ตองใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจสำคัญของหลักสูตร 2) 
โจทยที่นักศึกษาไดรับตองนำไปสูหลักการและแกนความคิดรวบยอด (Central Concepts) ของเรื่อง
ที่ตองการศึกษา 3) ตองเนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัวของนักศึกษา 
(Constructive Investigation) 4) นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตั้งแตการวางแผนและ
การจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง (Student driven) 5) ตองเปนโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real 
World) และอยูในความสนใจ 
  โดยสรุป ตามผลการศึกษาของ อลงกต ยะไวทย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) เปนการผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณทำงานทาง
วิชาชีพนอกหองเรียนกับการเรียนในหองเรียน เปนการรวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) 
กับวิชาชีพ (Professional) เขาดวยกันภายใตสภาพแวดลอมของการทำงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
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การศึกษาในหลักสูตร เปดโอกาสใหนักศึกษาไดประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏีที่ไดจาก
การเรียนกับประสบการณการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความเปนจริง ชวยให
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ  
  รูปแบบของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) มีหลายรูปแบบโดยจำแนก
เปน 9 รูปแบบ ดังน้ี 1) การกำหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course Experience) 2) การ
เรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 4) การ
ฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Cognitive Apprenticeship or Job 
Shadowing) 5) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6) พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 7) การบรรจุ
ใหทำงานหรือการฝกเฉพาะตำแหนง (Placement or Practicum) 8) ปฏิบัติงานภาคสนาม 
(Fieldwork) และ 9) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 
องคประกอบที่สำคัญของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) มี 5 องคประกอบ คือ 1) ตอง
ใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจสำคัญของหลักสูตร 2) โจทยที่นักศึกษาไดรับตอง
นำไปสูหลักการและแกนความคิดรวบยอด (Central Concepts) ของเรื่องที่ตองการศึกษา 3) ตอง
เนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัวของนักศึกษา (Constructive Investigation) 4) 
นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตั้งแตการวางแผนและการจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง 
(Student Driven) และ 5) ตองเปนโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยูในความสนใจ 
 2.3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากการศึกษาของคณะทำงานดานการเรียนรูเชิงบู รณาการกับการทำงาน (Work-
integrated Learning: WiL) ประเทศไทย 
  คณะทำงานดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานประเทศไทย (2553) ได
ทำการศึกษาปจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับงานทำงานของอุดมศึกษาไทย 
โดยงานวิจัยนี้ เปนกระบวนการแสวงหาแบบจำลองการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อ
นำโมเดลที่ไดไปใชแกปญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยอาศัยกระบวนการ 6 วิธี ประกอบดวย 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสำรวจภาคสนาม สังเกตการณ สัมภาษณผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ การศึกษากรณีปฏิบัติดีเดน การระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ สรุป
ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถาม จากน้ัน ไดนำมาประมวล วิเคราะห และสังเคราะห
ออกมาเปนแบบจำลอง เรียกวา WiL Pagoda Model ซึ่งอาศัยหลักการสำคัญของการสรางเจดีย 4 
ประการ ไดแก การเปนลำดับช้ัน, การเช่ือมประสาน, การเปนลำดับ และการบูรณาการ Model ที่ได
ประกอบดวย 6 ช้ัน ไดแก (1) Stakeholder layer (2) Competency layer (3) Standard layer 
(4) WiL layer (5) Learning layer and (6) Success factors layer และ 3 ปจจัยสนับสนุน ไดแก 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน องคการปกครองทองถิ่น WiL Pagoda model จะถูกนำไปใช
งานจริงในระดับการนำไปใช  (Implementation Level) ในโครงการนำรองเพื่อสรางหลักสูตร
ตนแบบในระยะตอไปการแสวงหา WiL Model ที่เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาไทย อาศัย
กระบวนการแสวงหา 6 วิธี ประกอบดวย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสำรวจ
ภาคสนาม (Field survey) สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
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ที่เกี่ยวของ (In-depth interview) การศึกษากรณีปฏิบัติดีเดน (Best Practice) การระดมความ
คิดเห็นจากผู เช่ียวชาญ  (Focus group discussion) สรุปขอ คิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ  และ
แบบสอบถาม จากนั้นไดนำมาประมวล วิเคราะหปจจัยความสำเร็จ และสังเคราะหออกมาเปน
แบบจำลอง WiL เพื่อนำไปใชในการดำเนินการโครงการนำรอง ในกลุมอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
กลุมอุตสาหกรรมภาคบริการ แบบจำลอง WiL Pagoda Model ผลลัพธจากกระบวนการ 
ดังกลาวคือ WiL Pagoda Model ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แบบจำลองเจดีย WiL Pagoda Model 
ที่มา. จาก แบบจำลองเจดีย, (หนา 27), โดย คณะทำงานดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ประเทศไทย, 2553, ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
  รายละเอียดแบบจำลอง 
   รูปทรงของ Pagoda Model มีพ้ืนฐานมาจากเจดียซึ่งเปนสถาปตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา สะทอนพลังความคิดแบบชาวตะวันออก แบบจำลอง WiL Pagoda Model มีองคประกอบ
สำคัญ 3 ประการ ไดแก [4 หลัก] x [6 ช้ัน] x [3 ปจจัยสนับสนุน] 4 หลัก อาศัยหลักการสำคัญของ
การสรางเจดีย 4 ประการ ประกอบดวย 1) มีลักษณะเปนช้ันๆ (Layering Approach) 2) ความเช่ือม
ประสาน (Connectivity) 3) ความเปนลำดับ (Serializability) 4) ความบูรณาการ (Integration) 
การสรางเจดียจะใชวิธีการแบบลางขึ้นบน (Bottom up approach) เจดียจะเริ่มสรางจากช้ันของ
ฐานรากใหแลวเสร็จกอน จึงคอยสรางชั้นที่อยูเหนือขึ้นไปได แตละช้ันจะมีความเชื่อมประสานเปนเน้ือ
เดียวกันภายในช้ันเดียวกันและเชื่อมประสานระหวางชั้นอีกดวย ช้ันบนจะสามารถสรางไดก็ตอเมื่อช้ัน
กอนหนานี้ถูกสรางไวสมบูรณแลว เจดียจะเปนองคที่สมบูรณไดลวนถูกหลอมรวมบูรณาการ
องคประกอบที่แตกตาง หลากหลาย และจำนวนมากเขาไวดวยกัน การสรางเจดียจะงดงามมากหรือ
นอยก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการเช่ือมประสาน จัดสรร และหลอมรวมองคประกอบทั้งหมดเขา
ดวยกัน การสรางเจดียจึงตองใชทั้งศาสตรและศิลป  
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   รูปแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใช  WiL 
Pagoda Model 6 ช้ัน Model แบงองคประกอบออกเปน 6 ช้ัน ประกอบดวย  
    ช้ันที่  1 ช้ัน  3 ส (Stakeholder layer) ประกอบดวย สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ ในขั้นเริ่มตน ทั้ง 3 ส จะตองรวมมือกันในการวางแผน ออกแบบ 
พัฒนา บริหาร และปรับปรุงหลักสูตร รวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ 
รวมกันกำหนดสมรรถนะที่จำเปนของหลักสูตรเพื่อตอบสนองตออาชีพ  โดยอิงตามมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร ในช้ันนี้เปนขั้นตอนสำคัญที่จะทำใหหลักสูตรแบบ
การจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประสบความสำเร็จหรือไม  ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการเชื่อมโยง 3 ส เขามาทำงานรวมกัน 
    ช้ันที่  2 ช้ันสมรรถนะ (Competency Layer) ประกอบด วยความรู  (K-
Knowledge) ทักษะ (S-Skill) และคุณลักษณะ (A-Attribute) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก สมรรถนะ
หลัก (Core competency) สมรรถนะตามหนาที่ (Functional Competency) และสมรรถนะตาม
ความเช่ียวชาญ (Professional/Special Competency) ในช้ันนี้ทั้ง 3 ส จะตองมีกระบวนการใน
การแสวงหาสมรรถนะที่จำเปนสำหรับอาชีพภายหลังจบการศึกษา เพ่ือใชเปนฐานในการสราง
หลักสูตรขึ้นมา โดยทั้งหมดตองสามารถระบุใหไดวาในอาชีพดังกลาวจำเปนตองใชสมรรถนะใดบาง 
    ช้ันที่  3 ช้ันมาตรฐาน (Standard Layer) ประกอบดวย มาตรฐานคุณวุฒิ  
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณวุฒิ  เปนมาตรฐานทางวิชาการที่
สถานศึกษาจะตองยึด เชน มาตรฐานคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 มาตรฐานวิชาชีพเปนมาตรฐานอาชีพที่ถูกกำหนดและ
ประกาศใชโดยสมาคมวิชาชีพ เชน มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เปนขอกำหนดของงานในตำแหนง (Job Description) คุณลักษณะบุคลากรในตำแหนง
งาน (Job Specification) สมรรถนะตำแหนงงาน (Job Competencies) รวมทั้ง คูมือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Operation manual) เปนตน ที่สถานประกอบการตองระบุไวชัดเจน การจัดการศึกษา
แบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน จะประสบความสำเร็จไดก็ตอเม่ือ
ทั้ง 3 ส ที่เขามาเกี่ยวของนั้นจะกำหนดสมรรถนะที่จำเปนสำหรับแตละหลักสูตรผานมาตรฐานของแต
ละ ส โดยที่ มาตรฐานคุณวุฒิใชสำหรับอางอิงของสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพใชสำหรับอางอิงของ
สมาคมวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานใชสำหรับอางอิงของสถานประกอบการ หากปราศจาก
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง การจัดการศึกษาแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน โอกาสจะประสบความสำเร็จต่ำ 
    ช้ันที่ 4 ช้ันการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL 
layer) ประกอบด วย  รูปแบบของ Work-integrated Learning ได แก  DVT (Dual Vocation 
Training), Coop (Cooperative Education), Apprentice, Internship ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ห รือ
รูปแบบอื่นๆ เชน Practice School สำหรับบัณฑิตศึกษา หรือรูปแบบอื่นๆ จาก การจัดการศึกษา
แบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานทั่วโลก ในขั้นนี้  สถานศึกษาผูออกแบบหลักสูตร จะตอง
รวมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพเพื่อเลือกรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงาน วาควรใชรูปแบบใด เชน การจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ
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กับการทำงาน 4 รูปแบบในประเทศไทย การจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
9 รูปแบบจากทั่วโลก หรือ สังเคราะหรูปแบบอื่นๆ ขึ้นมาใหม จึงจะเหมาะสมที่จะสามารถนำไปสู
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดสอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนดไวในช้ันมาตรฐานตองตกลงกำหนดสัดสวน
ของเวลาที่จะใชฝกในหองปฏิบัติการ ในสถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่นๆ โดยใชสมรรถนะ
เปนตัวกำหนด  
    ช้ันที่  5 ช้ันรูปแบบการเรียนรู  (Learning Layer) ประกอบดวยรูปแบบการ
เรียนรู (Learning Style) แบบตางๆเชน PBL (Problem-Based Learning), PBL (Project-Based 
Learning) Constructivism, RBL (Research-Based Learning), (Collaborative Learning), 
Block Course, แบบอื่นๆ หรือแบบผสมผสาน ที่จะนำมาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ให
สอดคลองกับรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตรในขั้นนี้ สถานศึกษาเปนเจาภาพหลักรวมกับสถานประกอบการและสมาคม
วิชาชีพ ในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การออกแบบตารางเวลาสถานที่เรียน 
ส่ือและเอกสารประกอบการเรียน การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับสมรรถนะที่ตองการ เชน 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) เปนตน 
    ช้ันที่ 6 ช้ันปจจัยความสำเร็จ (Success Factors layer) ประกอบดวย 6 ดาน 
ไดแก ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานสถานประกอบการ และดาน
การเงิน  
   3 ปจจัยสนับสนุน 
    แมแบบจำลองดังกลาวจะประกอบดวยองคประกอบสำคัญที่จำเปนตอการ
บริหารจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับอุดมศึกษาไทยดังอธิบายไวขางตน แตหาก
ตองการใหการจัดกาการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามองคประกอบ
เหลาน้ันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน ควรไดรับการสนับสนุนจากปจจัยเสริม
ความสำเร็จดังที่ปรากฏในแบบจำลองทั้ง 3 ดาน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน ภาคชุมชน และ
องคการปกครองทองถิ่น องคประกอบทั้ง 3 มีสวนสนับสนุนความยั่งยืนของการจัดการศึกษาแบบการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
  โดยสรุป ตามทัศนะของคณะทำงานดานการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงานประเทศไทย ไดนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ผานในรูปทรงของ Pagoda Model ประกอบดวย 4 หลัก 1) มีลักษณะ
เปน ช้ันๆ (Layering Approach) 2) ความเช่ือมประสาน (Connectivity) 3) ความเปนลำดับ 
(Serializability) 4) ความบูรณาการ (Integration) 6 ขั้น (1) ช้ัน 3 ส (Stakeholder layer) (2) ช้ัน
สมรรถนะ (Competency layer) (3) ช้ันมาตรฐาน (Standard layer) (4) ช้ันการจัดการศึกษาแบบ
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL layer) (5) ช้ันรูปแบบการเรียนรู (Learning layer) (6) 
ช้ันปจจัยความสำเร็จ (Success Factors layer) 3 ปจจัยสนับสนุน ดาน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกร
เอกชน ภาคชุมชน และองคการปกครองทองถิ่น 
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 2.3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ 
การทำงานจากการพัฒนารูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2554) ไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรูกับการทำงาน และไดเสนอปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (KSFs) 
ของการบริหารจัดการ WiL สำหรับอุดมศึกษาไทย ดังน้ี 
  1. ดานหลักสูตร ประกอบดวย 1.1) ตองถูกออกแบบบนสมรรถนะดานวิชาการ ดาน
วิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน 1.2) ผูพัฒนาหลักสูตรควรมาจากภาคการศึกษา ภาคสถานประกอบการ 
และสมาคมวิชาชีพ 1.3) ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความใฝรู การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และการใช 
IT เปนตน 1.4) เนนสมรรถนะของอาชีพ (Competency Based) 1.5) มุงที่ผลการเรียนรู (Learning 
Outcome) ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู (Domain of Learning) ขั้นต่ำไมนอยกวา 6 ดาน 
ประกอบดวย (1) ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางเชาวน
ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร และ (6) ดานทักษะพิสัย 1.6) มีมาตรฐานผลการเรียนรูดาน Soft Skill ดวย เชน 
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความใฝรู การปรับตัว ความอดทน เปนตน 1.7) ควรมีความ
ยืดหยุนตามแนวโนมของเทคโนโลยีและสามารถปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 1.8) หลักสูตรการจัด
การศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่ประสบความสำเร็จตองเปนความรวมมือที่
เขมขนระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 1.9) หลักสูตรแบบเนนเทคโนโลยี (Technology-
Oriented) จะลาสมัยงาย หลักสูตรตองยืดหยุน ตองเนนทฤษฎีการใฝรู การเรียนรูตลอดชีวิต 
  2. ดานการเรียนการสอน ประกอบดวย 2.1) ตองประเมินผลหลักสูตรโดยใชขอมูลจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด แลวนำผลมาปรับปรุงหลักสูตรทุกภาคเรียน 2.2) มีครุภัณฑ เครื่องมือ 
อุปกรณจริง และวัสดุที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อใชกับการปฏิบัติงานจริง 2.3) เนนสมรรถนะอาชีพใน
การฝกปฏิบัติงานจริงในแตละอาชีพ 2.4) เนนความสามารถของผูเรียนมากกวาใบปริญญาบัตรที่จะ
ได รับ   2 .5 ) เลือกรูปแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู เชิ งบู รณ าการกับการทำงาน  
ที่สอดคลองกับสมรรถนะ เชน DVT, Cooperative, Apprentice และ Intership, Practice School 
2.6) เลือกรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพ เชน PBL (Problem-
Based Learning), PjBL (Project-Based Learning), Constructivism, RBL (Research- 
Based Learning), Collaborative Learning, EBL (Experienced-Based Learning) เปนตน 2.7) 
ตองบูรณาการกลุมวิชาเขาดวยกัน โดยผลลัพธตองออกมาเปนงานโครงงาน (PjBL) 2.8) ควรจัดแบบ 
Block Course 2.9) ควรเลือกรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เนนรายบุคคล รายกลุม 
และตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ใหเหมาะสมกับการมุงเนนสมรรถนะ 2.10 มีการ
ทดสอบความรู (Comprehensive) เพื่อทดสอบความเขาใจในภาพรวมทั้งหมดกอนจบ  
  3. ดานผูเรียน ประกอบดวย 3.1) ผานการแนะแนวดานการอาชีพและการมีงานทำ 
(Career Counseling) 3.2) อาจกำหนดใหผูเรียนตองผานประสบการณอาชีพกอนเขาเรียน  3.3) 
กำหนดคุณสมบัติของผูเรียน(ดานทักษะความรู ดานสมรรถนะ ดานพฤติกรรมเปนตน ใหสอดคลอง
กัสมรรถนะของอาชีพ 3.4) ควรเนนใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห ปฏิบัติงานไดจริง และสามารถแกไข
ปญหา 3.5) ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 3.6) มีมัฌิมนิเทศ-เพ่ือประเมิน
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และแกปญหาระหวางฝกงานโดยเฉพาะในชวงตนของการเขาฝกงาน 3.7) มีปจฉิมนิเทศ-เพ่ือประมวล
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข แลวนำผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 3.8) มีการ
ประเมินผลภายหลังการฝกงานที่ระบุถึงประโยชนที่สถานประกอบการ-พี่เลี้ยง-นักศึกษา-สถานศึกษา
ไดรับ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
  4. ดานผูสอน ประกอบดวย 4.1) ผูสอนควรมีประสบการณในอาชีพจริงกอนทำการ
สอน 4.2) ผูสอนที่มาจากสถานประกอบการ/สมาคมวิชาชีพควรมีทักษะในการถายทอด/สื่อสาร/การ
จัดการช้ันเรียน/การประเมินผูเรียน 4.3) ผูสอน อาจารยนิเทศก อาจารยที่ปรึกษา ควรรวมมือกับพี่
เลี้ยงและสถานประกอบการติดตามนิเทศนักศึกษาตลอดการฝกงาน 4.4) ควรมีนโยบาย/กลไก
สงเสริมผูสอนเขาไปเรียนรูงานในสถานประกอบการ 4.5) ควรกำหนดภาระงานของอาจารยผูสอนทั้ง
ดานงานสอน งานพัฒนาตนเอง งานพัฒนาวิชาการ งานบริการวิชาการ เปนตน ใหสอดคลองกับ
เปาหมายของการผลิตบัณฑิตที่บรรลุเกณฑมาตรฐานสมรรถนะของหลักสูตร 4.6) ควรมีแผนงานที่
สงเสริมการยกระดับและพัฒนาผูสอน ทั้งดานวิชาการ ประสบการณ และสื่อการเรียนรูอยางตอเน่ือง
และจริงจัง  
  5. ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย 5.1) มีระบบการฝกอาชีพที่เปนมาตรฐาน 
5.2) มีแผนกิจกรรมการฝกทั้งกระบวนการ/ตารางการฝกอยางชัดเจน  5.3) มีระบบการฝกที่เนน
สมรรถนะอาชีพ 5.4) มีหนวยงานกลางเปนผูประสานกับสถานศึกษาเพื่อใหถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
5.5) เปดเผยขอมูลการฝกงานอยางชัดเจน 5.6) มีการฝกอบรมพี่เลี้ยงในการฝก/สอนงาน/ดูแล
นักศึกษาระหวางฝกอาชีพ 5.7) รูวัตถุประสงค/สมรรถนะที่คาดหวังและการประเมินผลของการฝก
ตามหลักสูตร 5.8) ควรมีปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาและผูบริหารสถาน
ประกอบการอยางสม่ำเสมอ  
  6. ดานการเงิน ประกอบดวย 6.1) การจัดสรรเงินงบประมาณที่ไดในการผลิตบัณฑิตที่
ไมเพียงพอตอการบริหารงาน จึงตองใชเงินบำรุงการศึกษามาสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาแตละแหงมี
เงินบำรุงการศึกษาที่แตกตางกัน ดังน้ัน สถาบันการศึกษาควรมีการศึกษาหาตนทุนการผลิตบัณฑิตที่
เปนเกณฑกลาง สำหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนจัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
ใหกับสถาบันการศึกษา 6.2) รัฐใชกลไกดานการเงิน/การคลังสนับสนุน เชน  สถานศึกษา เชน 
งบประมาณ งบวิจัย สิทธิพิเศษเกี่ยวกับคาวัสดุ อุปกรณ และการสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ  ผูเรียน 
เชน กยศ. อาจารย เชน งบวิจัย นิเทศ สถานประกอบการ เชน เงินกูดอกเบ้ียต่ำ/ปลอดดอกเบี้ย สิทธิ
ประโยชนทางภาษี BOI ธนาคารของรัฐ คาใชจายพี่เลี้ยง รางวัล CSR Award 6.3) รัฐจัดตั้งกองทุน
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เชน งานวิจัย การเผยแพร
ประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ/ทรัพยากรการเรียนรู การพัฒนามาตรฐาน การประกัน
คุณภาพ ระบบการประเมิน 6.4) รัฐ/องคการปกครองทองถิ่นสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ใหกับ 3ส 6.5) จัดสรรสัดสวนความรับ
ผิดคาใชจายดานการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน  กับ 3 ส ดังนี้  
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ 6.6) ขอบังคับ ระเบียบและประกาศตาง ๆ ดาน
การเงินใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การการเรียนรูกับการทำงาน เชน คาตอบแทนของอาจารยนิเทศก การคิดภาระงานตาง ๆ เปนตน 
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  โดยสรุป ตามทัศนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรูกับการทำงาน ไดนำเสนอขอบขายของปจจัย
ความสำเร็จที่สำคัญ (KSFs) ของการบริหารจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
สำหรับอุดมศึกษาไทย ประกอบดวย 6 ดานดังน้ี 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดาน
ผูเรียน 4) ดานผูสอน 5) ดานสถานประกอบการ 6) ดานการเงิน 
 2.3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา  
  วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2561) ได
นำเสนอเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ WiL และกระบวนการดำเนินงานของ WiL ดังน้ี 
   WiL เปนการผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณทำงาน ทางวิชาชีพนอก
หองเรียนกับการเรียนในหองเรียนอาจอยูในรูปของการศึกษาวิจัย การฝกงาน สหกิจศึกษา  
การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน  
   WiL เปนสถานการณที่รวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ 
(Professional) เขาดวยกัน ภายใตสภาพแวดลอมของการทำงานซึ่งเปนสวนหน่ึง ของการศึกษาใน
หลักสูตรของนักศึกษา 
   WiL เปนการสรางสะพานเช่ือมโยงระหวางการศึกษาใน ปจจุบันของนักศึกษากับ
วิชาชีพในอนาคต เปดโอกาสให นักศึกษาไดประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏี ที่ไดจากการ
เรียนกับประสบการณการฝก ปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความจริง (Real World) 
WiL เปนจุดรวมและหลอมรวมกันระหวางการเรียนรูในเชิง ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติโดยใช
กระบวนการ เรียนรูทาง ทฤษฎี (Formal Learning) กับกระบวนการฝกปฏิบัติ ดวยการทำงานที่มี
คุณภาพ (Productive Work) มันจึงเปนระบบหน่ึงของการสรางความรูจากแหลง ความรูหลาย ๆ 
แหลง WiL เปนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรูในช้ันเรียนหรือ
สถานศึกษากับ ประสบการณ การทำงานในแหลงเรียนรูในสภาพจริงนอกสถานศึกษาที่ได รับการ
ออกแบบไวในหลักสูตรอยาง เปนระบบ เพื่อใหผูเรียน บรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่กำหนด 
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ภาพที่ 2.5 WiL ผลักดันใหเกิด Thailand 4.0 
ที่มา. จาก แบบจำลอง WiL ผลักดันใหเกิด Thailand 4.0 ไดอยางไร, (หนา 48), โดย วิทยาลัย 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
  เงื่อนไขของ WiL ประกอบดวย 1) การเรียนรูของผูเรียนตองอยูภายใตสภาพแวดลอม
ของ การทำงานจริงของสาขาวิชา 2) ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูในการทำงานตาม
สาขาวิชา 3) กิจกรรมที่จัดขึ้นตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของผูเรียน 4) ตองมีลักษณะ
งานตรงตามสาขาวิชาและงานน้ันตองสามารถพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตามที่กำหนดได  
  สภาพจริง หมายถึง แหลงเรียนรูจากประสบการณ ดวยการทำงาน ที่ผูเรียนตองอยูใน 
ส่ิงแวดลอมของการทำงานจริง เชน สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลตนแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ 
หรือการทำงานบนอินเทอรเน็ต ที่แตกตางจากการเรียนรูในสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 แหลงเรียนรูจากประสบการณ ดวยการทำงาน 
ที่มา. จาก แบบจำลอง WiL, (หนา 49), โดย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2561, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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 กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของ WiL  
  1. การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
   1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่จัดใหนักศึกษา
ตองมีการผสมกลมกลืนหรือหลอมรวมกันระหวางความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียน ในหองเรียนกับ
ประสบการณทำงานหรือฝกปฏิบัติทางวิชาชีพนอกหองเรียน 2) งานที่นักศึกษาฝกปฏิบัติตองเปนงาน
ที่ มี คุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได  3) นักศึกษาตองปฏิบัติงานอยู ใน
สภาพแวดลอมของการทำงานจริง 4) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานตองเปน
สวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตร 5) การกำหนดงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติตองมีประโยชน
ตอทุกฝายที่เกี่ยวของ 6) ตองจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษา (Career Development 
Learning) 7) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร
และแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาอยางเพียงพอ 8) ตองกำหนดผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ นักศึกษาไวอยางชัดเจน 
  2. ระหวางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  
   2.1 ตองกำหนดสถานการณหรือประเด็นปญหาที่ทาทายและมีความหมายตอ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตองใชทั้งความรู ทักษะ และเจตคติหรือประสบการณที่ไดรับการ ศึกษา
จากหองเรียน เพื่อทำใหงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ 2) มีระบบที่ชวยใหนักศึกษาตองคิด
อยางไตรตรองจนเกิดทักษะกระบวนการคิด สืบเสาะหาความรู มีการสังเกต ทดลองปฏิบัติ เก็บ
รวบรวมขอมูล ดวยการแกไข ปญหาหลาย ๆ รูปแบบ 3) ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดอธิบายหรือหา
เหตุผลระหวางหลักการทางทฤษฎี (Theory Concept) กับสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงในโลก (Real World 
Situation) 4) วิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานสามารถดำเนินการได  3 
แนวทาง คือ (1) แบบเนนการทำงาน (Work-based Learning) (2) แบบเนนการทำโครงงาน 
(Project-based Learning) และ (3) แบบผสมผสานการทำงานและการทำโครงงานเขาดวยกัน 
(Work and Project-based Learning)  
  3. หลังการเรียนรู ประกอบดวย  
   3.1 นักศึกษาตองนำเสนอผลการเรียนรูสูสังคม โดยเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่เขา
รับผิดชอบกับสิ่งที่ เขาทำไดจริง 2) ตองมีการนำเสนอผลสะทอนกลับเชิงวิพากษของนักศึกษา 
(Critical Reflection) จากประสบการณที่รับ 3) มีการกำหนดเกณฑมาตรฐานและระดับการ
ประเมินผลไวอยางชัดเจน 4) ตองมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง  
  โดยสรุป ตามทัศนะของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา ซึ่งไดนำเสนอกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของ WiL ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก คือ 
1) การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู เปนการเตรียมสำหรับการจัดการเรียนรู 2) ระหวางการจัดการ
เรียนรู ซึ่งตองใชการบูรณาการแบบเนนการทำงาน หรือแบบเนนการทำโครงงาน หรือผสมผสาน
ระหวางการทำงานและการทำโครงงาน 3) หลังการเรียนรู เปนการนำเสนอผลการเรียนรูสูสังคมมีการ
ประเมินผล สะทอนผล และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
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 2.3.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการศึกษางานวิจัยของวราพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุล และ วาทิต อินทุลักษณ 
  วรพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุน และ วาทิต อินทุลักษณ (2560) ไดนำเสนอผลจาก
การศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงการนำแนวคิดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานมาเปนแนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสามารถสรุปแนวทางการ
ผลิตบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมไมซ ภายใตบริบทการศึกษาไทย 4.0 ไดดังน้ี 1) ในการผลิตบุคลากร
ปจจัยสำคัญคือ ความรวมมือจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ ในการกำหนด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูสอน การพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบบูรณา
การ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับอุตสาหกรรม ตรงตามความตองการ
ของผูประกอบการและมีโอกาสไดงานทำ การผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไมซในบริบทการศึกษา
ไทย 4.0 ซึ่งเนนการสรางกำลังคนเฉพาะทางที่เช่ียวชาญ ดังน้ันสถานศึกษาจำเปนตองมีการสราง
เครือขาย โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการที่จะเอ้ืออำนวยใหนักศึกษาไดมีโอกาส
ในการเรียนรูจากประสบการณ การทำงานจริงเมื่อนักศึกษาไดเขาไปเรียนรูจากสถานประกอบการ
แลวจะมีโอกาสในการพัฒนาตนเองใหมีความรูเฉพาะทางที่เช่ียวชาญไดอยางรวดเร็วและเขาทำงานที่
เร็วกวา 2) การปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไมซในปจจุบันควร
เปนไปในทิศทางการจัดการเรียนการสอนที่ มีรูปแบบผสมผสานระหวางการเรียนเพ่ือบูรณาการกับ
การทำงาน มีการรวมลงทุนกับภาคเอกชนระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ เปนการพัฒนา
ทักษะในการทำงานจริงทำให นักศึกษาไดเกิดการเรียนรู มีการคิดวิเคราะห และพัฒนาทักษะในการ
สรางสรรคนวัตกรรม การใหนักศึกษาได เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูกับภาคเอกชนไดสัมผัสการ
ทำงานที่แทจริงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ความมั่นใจในตนเอง 
ความกระตือรือรน ดานมนุษยสัมพันธ การสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการสรางเครือขายทาง
วิชาชีพ และการสรางทีมงานอยางแทจริง นำไปสูการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ไดบุคลากรที่ตรง
ตามความตองการของผูประกอบการเปนไปตามแนวทางการผลิตบุคคลากรภายใตบริบทการศึกษา
ไทย 4.0 อยางแทจริง 3) หนึ่งในแนวทางการศึกษาไทย 4.0 คือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทำงาน สิ่งสำคัญ ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ การมีครุภัณฑ
อุปกรณจริงและวัสดุเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู  กับการปฏิบัติงานจริง ทำใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห 
ปฏิบัติงานจริง ฝกทักษะในการเผชิญและมีความสามารถ ในการแกไขปญหาได โดยผูสอนใน
สถานศึกษาควรมีประสบการณจริงในวิชาชีพมากอน ดังนั้น นักศึกษาที่มีโอกาสไดเขาเรียนรูจาก
ภาคเอกชนสถานประกอบการจะมีโอกาสไดสัมผัสวัสดุอุปกรณจริงพรอมกับผูสอนที่ สามารถถายทอด
ความรู เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาจากประสบการณจริง ทำใหนักศึกษาเกิดความรู ทักษะ 
และความเช่ียวชาญเปนบุคลากรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีมาตรฐานฝมือเปนที่ยอมรับจาก
สถานประกอบการ และลดการขาดกำลังแรงงานในสายอาชีพ 
  อภิปรายและขอเสนอแนะ  
   บทความน้ีมุงอธิบายแนวทางการผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไมซ ภายใตบริบท
การศึกษาไทย 4.0 เพื่อเสนอแนวคิดใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา
ไดรับรูและเขาใจถึงความเชื่อมโยง ของการจัดทำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนมาก
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ยิ่งขึ้นและยังคงมีประเด็นสำคัญบางอยางที่ผูเกี่ยวของทางการศึกษาควรใหความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอนในอุตสาหกรรมไมซภายใตบริบทการศึกษาไทย 4.0 ดังน้ี 1) การผลิตบุคลากร
เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมไมซไดตามเปาหมายและประสบความสำเร็จบุคลากรทางการศึกษา ผูเกี่ยวของ
และผูจัดทำหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักวิชาการทางการศึกษารวมถึงนักศึกษาควร เขาใจ เห็นถึง
ความสำคัญ และประโยชนของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานความรวมมือ ระหวาง
สถาบันการศึกษาและผูประกอบการภาคเอกชน คือการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 
เปนไปตามแนวคิดของ WiL (Work Integrated Learning) 2) การเช่ือมโยงความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานซึ่งจะเปนการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนไดรับประสบการณในการทำงานจริง ดังน้ันการไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของใน
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงไปจนถึงผูปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สำคัญ 
โดยสถาบันการศึกษาตองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเชิงบูรณาการและมีการดำเนินการให
เปนรูปธรรมตั้งแตการดำเนิน การจัดทำหลักสูตรไปสูการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติจริง ในสวนของ
สถานประกอบการ ใหความรวมมือในการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูเชี่ยวชาญและความพรอมของ
สถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการเขาไปเรียนรูและศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทำงาน สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ผูสอนและผูเรียน โดยผูสอนในสถานศึกษาควรมี
ประสบการณจริงในวิชาชีพที่จะสอนมากอนในสวนของผูเรียนกอนการจัดสง นักศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการควรมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในดานของความรูภาคทฤษฎีในเน้ือหาวิชาที่
สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรูจริงจากสถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองมีการเรียนรูในภาคทฤษฎี
ไมต่ำกวา 18 ช่ัวโมง และผานการทดสอบความรูเบ้ืองตน ตลอดจนในบางรายวิชาจะตองมีการ
เพ่ิมเติมความรูโดยการทัศนศึกษาและดูงานกอนการจัดสงนักศึกษาไปยังสถานประกอบการจริง 
  โดยสรุป ตามทัศนะของวราพร หอมเอนก ชาคริต ศรีสกุล และวาทิต อินทุลักษณ แนว
ทางการผลิตบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมไมซ ภายใตบริบทการศึกษาไทย 4.0 ประกอบดวย (1) ความ
รวมมือจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพในการกำหนดหลักสูตร  (2) การ
ปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเปนไปแบบผสมผสานระหวางการเรียน
เพื่อบูรณาการกับการทำงาน (3) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน สิ่งสำคัญคือ 
การมีครุภัณฑอุปกรณจริงและวัสดุเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู  
 2.3.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการพัฒนารูปแบบของ Barkhuizen และ Schutte  
  Barkhuizen และ Schutte (2014) ไดนำเสนอแบบจำลองแนวคิดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทำงาน ประกอบดวยการเชื่อมโยง 6 สวน ดังน้ี 
   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการการทำงาน ประกอบดวยการ
เช่ือมโยง 6 องคประกอบที่เกี่ยวของ ดังน้ี 1) สภาวการณของโลก (Global Environment) สภาพ
เศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของประเทศที่มีตอสภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโลก
และธุรกิจ ตองมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา และเตรียมความพรอมของหลักสูตรที่ได
มาตรฐานระดับโลก เพื่อการผลิตนักศึกษารองรับตลาดระดับโลก ใหนักศึกษามีทักษะที่มากขึ้นใหกาว
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ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณโลก 2) หนวยงานรัฐบาลหรือองคกรวิชาชีพ (Government/ 
Professional Bodies) ตองมีความรวมมือระหวางความตองการของรัฐบาลและองคกรวิชาชีพ และ
ใหเปนไปตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ คณะและโครงการขนาดเล็ก
สามารถมีสวนรวมในการที่สามารถจัดการเรียนการสอน 3) ภาคอุตสาหกรรม (Industry) 
ภาคอุตสาหกรรมมีความยืดหยุนในการกำหนดวิธีการทำงานที่สอดคลองกันระหวางการทำงานของ
ภาคอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการทำงานและการปรับวิธีการทำงานเพื่อรองรับสำหรับการบูรณาการ
เรียนรูและการทำงาน 4) สังคมและผูปกครอง (Society and Parents) มหาวิทยาลัยตองสรางความ
เขาใจระหวางสังคมและผูปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให
สังคมและผูปกครองไดทราบกระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีตอประสิทธิภาพของนักเรียนเพ่ือให
นักเรียนมีประสบการณในโลกการทำงานจริง และเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนไดอยาง
เหมาะสม 5) สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสหกิจศึกษา (Higher Education Institutions and 
Centres for Cooperative Education) ควรพยายามปรับปรุงความมั่นใจในตนเองและแนวคิดของ
นักศึกษา และพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษา พัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติและปรับปรุง
โอกาสการจางงาน ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนานักศึกษาและเปนกฏสำคัญ สอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูจากประสบการณของ Kolb เกี่ยวกับสิ่งที่แฝงอยูในการเรียนรูเชิงปฏิบัติและประสบการณ 6) 
นักศึกษา (Students) นักศึกษามีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับงานที่แตกตางกันอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน
และอาชีพที่เฉพาะเจาะจง ทำใหเกิดการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในหองเรียนเพื่อประสบการณ
การทำงานจริงในโลกจริง มหาวิทยาลัยจึงเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง การสรางโปรแกรมสหกิจซึ่ง
เช่ือมโยงระหวางองคความรูและความรูในการปฏิบัติ เพื่อสรางความรูของนักศึกษาในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.7  แบบจำลองแนวคิดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ที่มา.  Barkhuizen and  Schutte (2014) 
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  โดยสรุป ตามทัศนะของ Barkhuizen และ Schutte ไดนำเสนอแบบจำลองแนวคิด 
การเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน ประกอบดวยการเช่ือมโยง 6 สวน คือ 1) สภาวการณของ
โลก 2) หนวยงานรัฐบาลหรือองคกรวิชาชีพ 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) สังคมและผูปกครอง 5) 
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสหกิจศึกษา และ 6) นักศึกษา  
 2.3.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ    การ
ทำงานจากผลการศึกษาของ Govender & Taylor  คณะการจัดการ มหาวิทยาลัย   โจฮันเน
สเบิรก ไดนำเสนอ THE HRM WiL Partnership Model 
  Govender และ Taylor  (2017) ไดนำเสนอ HRM WiL Partnership Model หรือ 
The Human Resources Management (HRM) Work Integrated Learning (WiL) Partnership 
Model ประกอบดวย 5 ระยะ ใชระยะเวลา 10-12 เดือน ดังนี้ ระยะการออกแบบ การพัฒนาและ
การอนุมัติ ระยะการเตรียมการ ระยะการปฏิบัติ ระยะการประเมินผล และระยะการทบทวน แตละ
ระยะมี 4-5 ขั้นตอน ดังนี้ ระยะที่ 1 ออกแบบ พัฒนา และอนุมัติ WiL โมเดล (2 เดือน) ดังน้ี 1) 
ออกแบบแนวคิดแบบจำลอง WiL และพัฒนาโครงรางโมเดล 2) ระบุกลุมนักเรียนนำรองและ
พันธมิตรอุตสาหกรรม 3) ปรึกษากับผูมีสวนไดเสียสำหรับการอนุมัติ การสนับสนุน และการทบทวน 
4) พัฒนาการสนับสนุนเอกสาร คูมือการเรียนรู จดหมายแนะนำตัว 5) สื่อสารภาคบังคับโครงการ 
WiL ที่ไมใชคาตอบแทน วางแผน ระยะที่ 2 การเตรียมการสำหรับการใช WiL โมเดล (2 เดือน) ดังน้ี 
1) การรับรูและขอมูล 2) แจกจายขอมูล WiL 3) เตรียมนักเรียนใหพรอมสำหรับการเขาสูที่ทำงาน 4) 
สรุปฐานพันธมิตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 การนำโมเดล WiL ไปใช (3 เดือน) ดังน้ี 1) การยืนยัน
รายการตำแหนงจดหมายที่ลงนามจากพันธมิตรอุตสาหกรรม 2) แบบฟอรมการจัดการความเสี่ยงการ
ชดเชย 3) ฐานสนับสนุนสำหรับนักเรียนและสื่อสารพันธมิตร 4) การติดตามและขอเสนอแนะจาก
นักเรียนและหัวหนางาน ระยะที่ 4 การประเมิน WiL โมเดล (2 เดือน) ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะจาก 
POE การประเมินผลนักศึกษาและอาจารย 2) ขอเสนอแนะจากนักเรียน 3) การตอบรับจาก
ภาคอุตสาหกรรมผูมีสวนรวม 4) การประเมินผล การรับรูและช่ืนชม ระยะที่ 5 การทบทวน WiL 
โมเดล (1 เดือน) ดังนี้ 1) การทำงานที่ผานมาเปนอยางไร รายงาน SWOT 2) ไมประสบความสำเร็จ
เพราะอะไร 3) ควรเปลี่ยนอะไร 4) รูปแบบของการแกไขและปรับปรุง 
  โดยสรุป HRM WiL โมเดลตามแนวคิดของ Govender and Taylor ประกอบดวย 5 
ระยะ คือ 1) ออกแบบ พัฒนา และอนุมัติ 2) การเตรียมการสำหรับการใช WiL โมเดล 3) การนำ
โมเดล WiL ไปใช 4) การประเมิน WiL โมเดล และ 5) การทบทวน WiL โมเดล ซึ่งโมเดลนี้ได
พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมนโยบายลดการวางงานของรัฐบาลอัฟริกาใต 
 2.3.8 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการศึกษาของ Andre, Ewens และ Foxall 
  Andre, Ewens และ  Foxall (2013) ได น ำ เสนอรูป แบ บของ ECU WiL (Edith 
Cowan University Work Integrate Learning) ดังนี ้ 
  เกลียวกลางของหลักสูตร ECU WiL คือความสัมพันธไตรภาคีที่มีประสิทธิผลระหวาง
นักเรียน มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม ความสำเร็จของความสัมพันธนี้คือ เห็นไดจากผลิตภัณฑของ
การเรียนรูของนักเรียนที่เนนความสำคัญของอุตสาหกรรมและผลการเรียนรูหลักสูตร วงกลมดานนอก



59 

แสดงถึงปจจัยที่จำเปนในการสนับสนุนความสำเร็จของนักเรียนและโปรแกรมซึ่งสะทอนถึงความ
ตองการดานการดูแลสุขภาพแหงอนาคต ทุกฝาย WiL มีความรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย ปจจัย
ที่ทำใหทั้งมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมจำเปนตองจัดใหมีที่เหมาะสม สภาพแวดลอมการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนสามารถบรรลุทักษะทั่วไปเหลาน้ี ภายในโครงสรางโปรแกรมนักเรียนจะตองสะทอนให
เห็นถึงแผนและความสำเร็จของพวกเขา ตรวจสอบใหแนใจวาพวกเขาไดพบกับทักษะการเปดใชงานที่
จำเปนเชน การกำหนดขอบเขตการสะทอนที่สำคัญโครงการ การจัดการการแกปญหา การประเมิน
ผลการวิจัย และการเผยแพรหลักฐานใหม ผานการสื่อสารของผลลัพธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 กรอบเกลียวกลางของหลักสูตร ECU WiL 
Source. From Work integrated learning: A whole of Curriculum Approach, (p. 112), by  
Andre, Ewens และ Foxall, 2013, Australia: Edith Cowan University.  
 
  สรุปไดวา รูปแบบของ ECU WiL จากการศึกษาของ Andre, Ewens และ Foxall 
(2013) ประกอบดวยผูมีสวนรวม 3 ฝาย คือ มหาวิทยาลัย นักเรียน และภาคอุตสาหกรรม ผลของ
การเรียนรูเกิดขึ้น โดยมีขอตกลง (Engagement) กฎการพัฒนา (Role Development) ผลเชิงกล
ยุทธ (Strategic Outcomes) โดยผลของการเรียนรู  เกิดจากสวนประกอบของ การแลกเปลี่ยน
ความรู การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ การเรียนรูหลักฐานพื้นฐาน การจัดการขอมูล การจัดการ
โครงการ แผนปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู การจัดการเรียนรูดวยตนเอง การสรางหลักฐาน เครือขาย
อาชีพ นโยบายเชิงลึก 
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 2.3.9 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการวิจัยของ พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผองพรรณ จันทร
กระจาง และสุภาวดี พุมไสว  
  พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผองพรรณ จันทรกระจาง และสุภาวดี 
พุมไสว (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (WiL) 
สำหรับภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หลักการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานมีหลักการ
สำคัญคือ การสรางความรวมมือกันของหนวยงานหลักสำคัญ 3 ฝาย ไดแก สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประกอบดวย 1) การสรางความ
รวมมือในการพัฒนาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรดานการทองเที่ยวรวมกัน 2) การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรดานการทองเที่ยวมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการการ
เรียนรูและทำงานจริงในสถานประกอบการตามหลักการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา หรือไมนอยกวา 12 เดือน เพื่อสามารถเขาใจในระบบงาน
ที่เกี่ยวของกับการทำงานจริงและปรับตัวกอนเขาสูสถานประกอบการในอนาคต 3) การประเมินผล
การเรียนรูจะตองพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานขณะฝกปฏิบัติการการเรียนรูและทำงานจริงในสถานประกอบการ (Authentic Assessment) 
และตองเปนการประเมินผลการเรียนรูรวมกันระหวางผูแทนจากสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ  
  โดยสรุป ตามผลการศึกษาของ พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผองพรรณ 
จันทรกระจาง และสุภาวดี พุมไสว ไดกลาวถึงขอบขายในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (WiL) ไวดังน้ี คือ1) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 2) การ
จัดระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางเหมาะสม และ 3) การประเมินผลการ
เรียนรูและทำงานรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
 2.3.10 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานจาก
ผลการวิจัยของ Abery, Drummond และ Bevan  
  Abery, Drummond และ Bevan (2015) ไดศึกษาความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับ
การทำงานแบบบูรณาการการเรียนรู โดยศึกษาจากประสบการณของนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ พบประเด็นที่นาสนใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในแงมุมของ
นักเรียน ดังน้ี 1) การไดเขาทำงานเปนสวนหน่ึงขององคกรทำใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ
รูสึกเปนเจาของงานที่ทำ 2) นักเรียนไดรับประโยชนจากการเขาทำงานจริงในองคกรไดรับความรูและ
ประสบการณ มีความพรอมสำหรับการทำงานจริง มีความเขาใจดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ระบบการ
ทำงาน 3) การติดตอสื่อสารในที่ทำงานมีความสำคัญ การปรับตัวเขากับกลุมคนที่พบในที่ทำงานและ
การเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับผูอื่น 4) การทำงานทำใหนักเรียนเขาใจอาชีพของพวกเขาในอนาคต 
และมีผลตอแรงบันดาลใจที่มีตออาชีพ 5) นักเรียนมีความตองการเตรียมความพรอมกอนที่จะฝก
ทำงาน และตองการขอมูลที่ เกี่ยวกับสถานที่ทำงานกอนเริ่มทำงาน  ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับงาน 
หนวยงาน ขอมูลเก่ียวกับงานลวงหนา แหลงศึกษาคนควา และขอมูลออนไลน นักเรียนมีความคิดเห็น
วาจะตองเตรียมตัวทั้งดานความรู และทักษะของงานกอนที่จะเริ่มงาน เปนการทำงานเชิงรุกโดย



61 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานเบื้องตนกอนและการเตรียมตัวดานการปฏิสัมพันธกับหัวหนางานและ
คนทำงานในหนวยงานน้ัน ๆ 6) ผูสำเร็จการศึกษาที่ผานการฝกงานจำนวนหนึ่ง ใหคำแนะนำวา พวก
เขาชอบฟงเรื่องราวของรุนพี่ที่บอกเลาประสบการณจากการทำงาน เรื่องราวนั้นสะทอนจากรายงาน
การฝกงานของนักเรียนที่ไดจัดทำรายงานสงใหอาจารยผูประสานงาน และเขียนเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตการทำงานของตนเอง ซึ่งขอมูลน้ีสะทอนใหเห็นการมีสวนรวมของนักเรียน
ที่มีตอองคกร 7) นักเรียนสะทอนผลที่ไดรับจากการทำงานวา นักเรียนสามารถทำงานไดดีขึ้นจาก
ประสบการณที่ไดรับตรงจากการทำงาน และไดมองเห็นการใชทฤษฎีที่ไดเรียนรูในการปฏิบัติการ
ทำงานชีวิตจริง 
  โดยสรุป ตามผลการศึกษาของ Abery, Drummond และ Bevan ไดกลาวถึงขอบขาย
ในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดังนี้ คือ 1) ควรมีการเตรียมความ
พรอมของนักเรียนกอนเริ่มทำงาน โดยศึกษาขอมูลหนวยงาน วิธีการทำงานการวางตัว มนุษยสัมพันธ
ในที่ทำงาน 2) ควรแนะนำใหนักเรียนกำหนดเปาหมายของการออกทำงานหรือฝกงานเพื่อใหมี
เปาหมายหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน 3) อาจจัดใหมีกิจกรรมรุนพี่พบรุนนองโดยเชิญนักเรียนรุนพี่ที่
ผานประสบการณดานการฝกทำงานในองคกรนั้น ๆ มาใหความรูและเลาประสบการณใหรุนนองไดรับ
ทราบ 4) สถานศึกษาอาจชวยสงเสริมดานโอกาสในการทำงานในอนาคตใหแกนักเรียน โดยผาน
ทางการฝกทำงานเพื่อเปนโอกาสอันดีในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  5) การจัดทำ
รายงานผลการฝกงานของนักเรียน นอกจากรายงานผลทางวิชาการแลว อาจเพิ่มพื้นที่ใหนักเรียนได
บอกเลาประสบการณจากการฝกงานในองคกรหรือหนวยงานนั้น เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และบอกเลายังผูอื่นไดรับทราบเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป  
 2.3.11 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทำงานในประเทศไทย มีการจัดการศึกษาอยู 4 รูปแบบดังนี้  
  รูปแบบที่ 1 ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT)  
   1. หลักการแนวคิด  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนภาคทฤษฎีใน
สถานศึกษาและการฝกอบรมภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ผูเรียนจะไดรับความรูควบคูไปกับ
ประสบการณการทำงาน จนเกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเฉพาะดานในระดับที่กำหนด  
   2. จุดมุ งหมาย ประกอบดวย  1) เพื่ อจัดเตรียมกำลังคนอาชีวศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงาน 2) เพื่อผลิตชางฝมือผูมีความชำนาญงานเพื่อพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ3) เพื่อ
ผลิตกำลังคนที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 4) เพ่ือจัดการสรางระบบการจัด
การศึกษาวิชาชีพระบบนี้ขึ้นมาเพ่ือเปนการใหโอกาสในการศึกษาวิชาชีพแกเยาวชนที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานพัฒนาตนเอง
ทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 6) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับสถานศึกษา ในการเขาสูระบบ
การปฏิรูปทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 7) เพ่ือเปนการลด
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ปญหาในเรื่องงบประมาณในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา 8) เพื่อใหนัก เรียนไดเรียนรูการ
ปฏิบัติโดยแทจริงและมีเน้ือหาที่ทันตอเทคโนโลยี 9) เพื่อสงเสริมใหมีการประกอบอาชีพ การจางงาน
และอาชีพอิสระ  
   3. ระบบการจัดการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มี 2 หลักสูตร คือ ในระบบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเวลาเรียน3 ป หลังจากจบในระดั บมัธยมตน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใชเวลาเรียน 2 ป หลักจากจบในระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
   4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน  ประกอบดวย 1) 
สถานศึกษาสอนวิชาพ้ืนฐาน วิชาชีพพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี สัปดาหละ 1-2 วัน ตลาดหลักสูตร และ
สถานประกอบการสอนวิชาชีพเฉพาะ กิจกรรมและโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ สัปดาหละ 3-4 วัน 
ตลอดหลักสูตรหรือในรูปแบบที่เหมาะสมที่สถานประกอบการตองการ 2) รายวิชาใดหากสถาน
ประกอบการไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามหลักสูตรใหสถานศึกษาจัดสอนเพิ่มเติมใหจนครบ
หลักสูตร 
   5. หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานบัน
อาชีวศึกษาเอกชน และสถานบันที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอาชีวศึกษาที่จัดในระดับอุดมศึกษา 
   6. ปจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จ ประกอบดวย1) มีงบประมาณอุดหนุน
เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐ และมีความชัดเจนในนโยบาย 2) สถานประกอบการสามารถลดหยอน
ภาษีได 3) สถานประกอบการสามารถลดตนทุนคาใชจายและประหยัดเวลาในการฝกอบรมพนังงาน
ใหม 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกอใหเกิดการรับรูของครูในสถานศึกษา เพื่อ ตอบรับกับ
เทคโนโลยีใหมๆ และความตองการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหสถานประกอบการ
พัฒนาครูฝกประจำสถานประกอบการของตนรวมถึงเครื่องมืออุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตาง ๆ 
  รูปแบบที่ 2 ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
   1. หลักการแนวคิด การจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
อยางมีระบบ โดยจัดใหมีการใหความรูและทักษะที่จำเปนขณะเขาปฏิบัติงาน ณ สถาณประกอบการ 
นักศึกษามีสถานะเปรียบเสมือนพนักงานช่ัวคราวที่จะตองลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา
โดยมีการประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงการนำเสนอรายงานจากประสบการณจริง  
   2. จุดมุงหมาย ประกอบดวย 1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความตองการของ
องคกรผูใหบัณฑิต 2) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนภาคผูผลิตบัณฑิต ไดเช่ือมโยงสัมพันธกับองคกร
ผูใชบัณฑิตและเกิดบูรณาการความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และ
สรางองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ 3) เพ่ือใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับประโยชนจากโครงงานหรือ
งานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใชประโยชนจากสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรรหก และพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   3. ระบบการจัดการ หลักสูตรในระบบปริญญา ที่เสริมสรางประสบการณอาชีพ
ใหกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ เปนระยะเวลา
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อยางนอย 1 ภาคการศึกษา หรือไมต่ำกวา 4 เดือน โดยงานที่ปฏิบัติจะตองเปนประโยชนกับสถาน
ประกอบการ  
   4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยไดจัดระบบ
การศึกษา โดยภาคเรียนสหกิจศึกษามีระยะเทากับ 1 ภาคเรียนปกติ คือ 16 สัปดาห หลักสูตรสหกิจ
ศึกษามีลักษณะดังนี้ คือ 1) เปนหลักสูตรโดยเปนไปตามการเลือกแผนการเรียนของนักศึกษา 2) การ
จัดภาคเรียนสหกิจศึกษาจะจัดไวในภาคปลาย ของปที่ 3 และหรือภาคตน และภาคปลายของปที่ 4 
3) ภาคเรียนสหกิจศึกษามีคาอยางนอย 6 หนวยกิต โดยแตกตางกันไปในแตละสาขาวิชา  4) 
กำหนดใหนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยจะตองมีระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 16 สัปดาห  
   5. หนวยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    6. ปจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จ ประกอบดวย 1) การเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกับสหกิจศึกษา ไดแก การเผยแพรความรูในวงกวางภาคสังคมทั่วไป การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษา การสงเสริมการวิจัยที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา และการ
สงเสริมแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ ดี (Good Practices) ใหกวางขึ้น 2) การกำหนมาตรฐานการ
ดำเนินงานสหกิจศึกษาไทย ทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคผูใชบัณฑิต 3) การสงเสริมและ
สนับสนุนสหกิจศึกษาไทย โดยใชมาตรการตาง ๆ เชน การตั้งแตคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาสหกิจ
ศึกษา มาตรการจูงใจในดานภาษี การสงเสริมการลงทุน ประกาศเกียรติคุณ และการกำหนดเปน
ตัวช้ีวัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนตน 4) การสงเสริมและ
สนับสนุนสหกิจศึกษาในสาขาเฉพาะดานระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสห
กิจศึกษาไทย 5) การติดตามประเมินผล จัดใหมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ
องคการตางๆที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ   
  รูปแบบที่ 3 ระบบการฝกงาน (Apprentice)   
   1. หลักการแนวคิด การเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ เพื่อการเตรียมความพรอมใน
การทำงานโดยที่ผูเรียนเขาไปฝกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาสั้น  
   2. จุดมุงหมาย ประกอบดวย 1) เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู เพิ่มทักษะ ประสบการณ
การทำงานการบริหารจัดการ พัฒนาวิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงใจสถานประกอบการ  2) 
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการปญหาได
อยางเหมาะสม 3) เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัยสามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการทำงาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
เกิดแรงจูงใจ ในการประกอบอาชีพตอไปเม่ือสำเร็จการศึกษา  
   3. ระบบการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและหลักสูตรระดับ
ปริญญานักศึกษาทุกคนจะตองฝกงานในสถานประกอบการ หรือแหลงวิทยาการและสามารถฝกใน
สถานประกอบการ 1 แหง หรือหลายแหลงตามความเหมาะสม 
   4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ประกอบดวย 1) การ
ฝกงานในสถานประกอบการ ใหสถานศึกษาพิจารณารวมกับสถานประกอบการ โดยการฝกปฏิบัติงาน
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ตองเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตร 2) การกำหนดภาคเรียนสำหรับการฝกงาน ควรจัดให
นักศึกษาไดศึกษาอยูในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1เพื่อเรียนรูในวิชาสามัญและวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่
จำเปนกอนเขาฝกงานในสถานประกอบการ และอยูในสถานศึกษาภาคเรียนสุดทายเพ่ือเปนการบูร
ณาการศาสตรที่เรียนรูทั้งหมดเขาดวยกันมาปฏิบัติในวิชาโครงการและเรียนวิชาอ่ืนๆใหครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ  
   5. หนวยงานที่ รับผิดชอบ  คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยชุมชน  
   6. ปจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จ  ประกอบดวย 1) นักศึกษาได เรียนรู
ประสบการณตรงจากการฝกงานจริง ทำใหมีความเขาใจในลักษณะงานของสายอาชีพไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) การหาสถานประกอบการงาย เน่ืองจากสถานประกอบการเขาใจลักษณะการฝกงาน 3) การ
ฝกงานในสถานประกอบการเนนเฉพาะดาน จึงทำใหนักศึกษาไมเกิดความสับสนในการฝกปฏิบัติงาน 
4) สถานประกอบการลดคาใชจายในการจางแรงงาน จึงทำใหเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารับการฝกงาน
มากขึ้น 
  รูปแบบที่ 4 ระบบการฝกหัด (Internship)  
   1. หลักการแนวคิด การเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต และเปนกลไกสำคัญที่
จะชวยใหผูสำเร็จการศึกษา ไดรับการฝกฝนระบบอยางมีประสิทธิภาพภายใตการดูแลจากผูที่รับผลิต
ชอบจนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดจริง  
   2. จุดมุงหมาย ประกอบดวย 1) เพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและจำเปน
ตอวิชาชีพเฉพาะดาน เชน แพทย ครู พยาบาล ตำรวจทหาร นักบิน เปนตน 2) เพ่ือใหบุคลากรที่มี
ความรูทางวิชาการ เช่ียวชาญทางวิชาชีพดวยหลักสูตรและกระบวนการที่เนนการปฏิบัติและฝกอบรม
ที่เขมขน  
   3. ระบบการจัดการ หลักสูตรในระดับปริญญา เนนวิชาชีพเฉพาะทาง มีความ
เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะดาน ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 5 ป  
   4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ประกอบดวย  1) เนน
ความสามารถในวิชาชีพ (Capability – Based Learning) คือ มีความรูทางวิชาการเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ และมีอุดมการณในวิชาชีพ 2) เนนการปฏิบัติจริง (Practical – Based Learning) ในสถาน
ทำงานที่จริง 3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยการแกปญหาและกระบวนการวิจัย (Problem – Based 
Learning and Research – Based Learning) ไดแกการฝกแกปญหาที่ดำรงอยูในเรื่องการเรียนรู 
การบริหารจัดการ และใหกระบวนการวิจัย  
   5. หนวยงานที่รับผิดชอบ สำหนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองคการ
วิชาชีพเฉพาะทาง   
   6. ปจจัยและเงื่อนไขของความสำเร็จ ประกอบดวย 1) มีระบบการจัดการที่มี
มาตรฐาน 2) ระบบการนิเทศและติดตามผลมีเกณฑมาตรฐาน 3) มีองคกรวิชาชีพสนับสนุน 4) 
นักศึกษามีใบประกอบวิชาชีพเม่ือสำเร็จการศึกษา 5) นักศึกษามีโอกาสทำงานตามสาขาวิชาชีพที่
เรียน 6) นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริงทำใหเรียนรูปญหาและแกไขปญหาไดจริง 
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  วิเคราะห SWOT ของการจัดการศึกษา WiL ในประเทศไทย  
    จากการวิเคราะหสถานภาพการจัดการศึกษาระบบแบบ WiL ทั้ง 4 รูปแบบใน
ประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิเคราะห SWOT  
  รูปแบบที่ 1 ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
   DVT จุดแข็ง (S) มีดังน้ี 1) มีนโยบายระดับประเทศ 2) มีการสนับสนุนจากสภา
หอการคาและสภาอุตสาหกรรม 3) สถานประกอบการสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได
ตรงกับความตองการไดมากที่สุด  
   DVT จุดออน (W) มีดังนี้ 1) สถานประกอบการไมมีมาตรฐาน 2) ขาดการประเมิน
และติดตามผลอยางตอเน่ือง 3)ขาดการประสานงานระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4) 
ครูมีภาระงานมากเกินไปทำใหไมมีเวลานิเทศและใหคำปรึกษาแกนักเรียน 5) การฝกงานในสถาน
ประกอบการไมมีรูปแบบมาตรฐาน  
   DVT โอกาส (O) มีดังน้ี 1) มีงบประมาณอุดหนุนเนื่องจากเปนนโยบายของรัฐ 2) 
สถานประกอบการสามารถลดหยอนภาษีได 
   DVT อุปสรรค (T) มีดังนี้ 1) โครงสรางการบริหารจัดการ DVT ไมมีความชัดเจน 2) 
เศรษฐกิจตกต่ำ 3) ภาครัฐไมมีนโยบายชัดเจน 4) ชองวางของเทคโนโลยีระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการมีมาก 
  รูปแบบที่ 2 ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
   Cooperative จุดแข็ง (S) มีดังน้ี  1) มีนโยบายชัดเจน 2) มหาวิทยาลัยเห็น
ความสำคัญในการจัดหลักสูตรสหกิจ 3) มีสมาคมสหกิจศึกษามีหนาที่ประเมินและติดตามเกี่ยวกับ
หลักสูตรการบริหารจัดการ และการประเมินผล 4) มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอยางชัดเจน 
   Cooperative จุดออน (W) มีดังน้ี 1) อาจารยนิเทศใหความสำคัญในระบบสหกิจ
นอยมาก 2) คุณภาพของนักศึกษาในดานความรูและทักษะไมดีเทาที่ควร 3) ไมมีการจัดการดาน
ความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาและอาจารย 
   Cooperative โอกาส (O) มีดังนี้ 1) สถานประกอบการสามารถลดหยอนภาษีได 2) 
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญมีความเขาใจในระบบสหกิจศึกษา 3) มีการเสริมสราง
ความเขาใจในเรื่องการทำงานจริงใหกับนักศึกษา 
   Cooperative อุปสรรค (T) มีดังนี้ 1) สถานศึกษาและสถานประกอบการไมเห็น
ประโยชนของระบบสหกิจศึกษา 2) เศรษฐกิจตกต่ำ 3) ภาครัฐไมมีนโยบายชัดเจน 4) ชองวางของ
เทคโนโลยีระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการมีมาก 
  รูปแบบที่ 3 ระบบการฝกงาน (Apprentice) 
   Apprenticeship จุดแข็ง (S) มีดังนี้ สถานประกอบการเขาใจในระบบฝกงาน 
   Apprenticeship จุดออน (W) มีดังนี้ 1) ไมมีระบบที่ชัดเจน 2) ระบบการฝกงาน
ของสถานศึกษาไมมีเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
    Apprenticeship โอกาส (O) มีดังน้ี นักศึกษาหาที่ฝกงานไดงาย 
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    Apprenticeship อุปสรรค (T) มีดังน้ี 1) สถานศึกษาไมเปนความสำคัญ เน่ืองจาก
ระยะเวลาสั้น 2) เศรษฐกิจตกต่ำ 3) ชองวางของเทคโนโลยีระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
มีมาก 
  รูปแบบที่ 4 ระบบการฝกหดั (Internship) 
   Internship จุดแข็ง (S) มีดังนี้ 1) มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน 2) มีพี่เลี้ยงเปน
รายบุคคล 3) ระบบการนิเทศและติดตามผลมีเกณฑมาตรฐาน 4) หนวยงานที่จัดระบบ Internship 
มีองคกรวิชาชีพสนับสนุน 5) นักศึกษามีใบประกอบวิชาชีพเม่ือสำเร็จการศึกษา 6) นักศึกษามีโอกาส
ทำงานตามสาขาวิชาชีพที่เรียน 
   Internship จุดออน (W) มีดังนี้ 1) การรับนักศึกษามีจำนวนจำกัด 2) การจัดการ
ศึกษาไดเฉพาะบางสาขาวิชาเทาน้ันเชน ครู แพทย พยาบาล เปนตน 
   Internship โอกาส (O) มีดังนี้ 1) ทางสถานศึกษาเตรียมที่ฝกงานไวใหนักศึกษา 2) 
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานไดทันที 
   Internship อุปสรรค (T) มีดังน้ี 1) ระยะเวลาในการศึกษานานเกินไปทำใหผูเรียน
เกิดความทอแท 2) เศรษฐกิจตกต่ำ 
  โดยสรุป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทำงานในประเทศไทย มีการจัดการศึกษาอยู 4 รูปแบบ ดังน้ี (1) ระบบทวิภาคี 
(Dual Vocational Training : DVT) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนจะไดรับความรูควบคูไป
กับประสบการณการทำงาน จนเกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเฉพาะดานในระดับที่กำหนด 2) 
ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการให ความรูและทักษะที่จำเปนขณะเขาปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการ นักศึกษามีสถานะเปรียบเสมือนพนักงานช่ัวคราวที่จะตองลงมือปฏิบัติงานจริงใน
สาขาที่ตนเรียนมาโดยมีการประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงการนำเสนอรายงานจากประสบการณจริง 
3) ระบบฝกงาน (Apprentice) เปนการเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ เพื่อการเตรียมความพรอมใน
การทำงานโดยที่ผูเรียนเขาไปฝกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาสั้น  4) ระบบการฝกหัด 
(Internship) เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต และเปนกลไกลสำคัญที่จะชวยใหผูสำเร็จ
การศึกษาไดรับการฝกฝนระบบอยางมีประสิทธิภาพภายใตการดูแลจากผูที่รับผลิตชอบจนมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดจริง 
 2.3.12 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานจากผลการศึกษาของในรูปแบบการเรียนรูบูรณาการกับการทำงานที่มีการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551) ไดจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู
บูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) การฝกงาน 
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   1. การจัดการศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี 
   จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
สถานประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียน
ใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดย
มีการจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือมุงเนนผลิตผูสำเร็จ
การศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการใหเปนผูมีความรูความเขาใจ
ทักษะคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานที่
ใชเทคนิคในการทำงาน สรางและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไปปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระไดตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชาน้ันๆ โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
   ปจจัยแหงความสำเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบดวย
องคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 
    1. นโยบาย ตามที่รัฐบาลมอบนโยบายใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผูเรียนในระบบทวิภาคีใหมีสมรรถนะตรง
ตามความตองการของ สถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดำเนินการ
ขยาย ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการรวมมือดวย
มาตรการสิทธิประโยชนทางภาษียกยองเชิดชูเกียรติจัดทำประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ขอกำหนด
ตางๆ เพื่อเช่ือมโยงกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน้ัน ใน
ระดับสถานศึกษาควรกำหนดเปนนโยบาย วางแผนปฏิบัติการประจำปโดยมุงเนนการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนสำคัญใหสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สนับสนุน สงเสริม สรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรของ
สถานศึกษา 
    2. ผูเรียนสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมกันประชาสัมพันธแนะแนวให
ความรูความเขาใจกับผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คัดเลือกผูเรียนตามความตองการของสถาน
ประกอบการ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลอง ตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา
และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแตละระดับ จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยยึดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนสำคัญ 
    3. ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากสถานประกอบการ นำมาประยุกตใชและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหทันตอสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 
    4. สถานศึกษา ใหการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ
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เครือขายในการประสานงานรวมกับสถานประกอบการใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สรางนวัตกรรม
และงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
    5. สถานประกอบการ ตองมีความรูความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีมีสวนรวมในการคัดเลือกผูเรียนระบบทวิภาคีตามสมรรถนะที่สถานประกอบการตองการ สงเสริม 
สนับสนุนครูฝกในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษา โดยรวมมือสถานศึกษา
พัฒนาองคความรูถายทอดเทคโนโลยีใหมๆใหแกผูเรียน จัดสวัสดิการที่จำเปน รวมทั้งจัดสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
    6. ผูปกครอง ผูปกครองควรมีความรูความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนผูเรียนระบบทวิ
ภาคีใหความรวมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ใหความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการ
สอน การฝกอาชีพประโยชนที่ไดรับ และการมีงานทำหลังผูเรียนสำเร็จการศึกษา 
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ภาพที่ 2.9 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในประเทศ  
ที่มา. จาก แนวปฏิบัติการดำเนินการฝกงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ, โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, สืบคนจาก  
http://bsq2.vec.go.th/document/ฝกงาน%20_Dec.08_.pdf. 
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  2. การฝกงาน 
   การฝกงานเปนการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา ซึ่งจัดดำเนินการ 
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนได  
เรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบ้ืองตนในสถานศึกษาแลวระยะเวลาหน่ึง ทั้งนี้  
เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ ทันสมัย และ
บรรยากาศการทำงานทางธุรกิจที่ตองแขงขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน รวมทั้ง
การทำงานรวมกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำไดคิดเปน 
ทำเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทำงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
   เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกำหนดหลักการฝกงาน ดังน้ี  1) เปนการจัดฝก
ประสบการณงานอาชีพใหกับผูเรียนในระบบที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก 2) เปนการจัด
ฝกประสบการณงานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 3) เปนการจัดฝกประสบการณงานอาชีพ โดยเนนการสรางระบบเครือขายและการมีสวนรวม
ในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น และเครือขายความรวมมือทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4) เปนการจัดฝกประสบการณ
งานอาชีพที่ใหความสำคัญในการพัฒนาความรูความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการ
นำไปสูการประกอบอาชีพ ทั้งการจางงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
   วัตถุประสงคของการฝกงาน มีดังตอไปนี้  
    1) เพ่ือใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะ สรางเสริมประสบการณและพัฒนาวิชาชีพตาม
สภาพความเปนจริงในสถานประกอบการและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 2) เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูถึงสภาพปญหา และวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 3) เพื่อใหผูเรียน
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) เพ่ือใหผูเรียนมี
เจตคติที่ดีในการทำงาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ 5) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
    หลักเกณฑการจัดฝกงาน เง่ือนไขการฝกงานการจัดฝกงานถือเปนกระบวนการ
สำคัญสำหรับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพใหแกผูเรียน 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จึงไดกำหนดโครงสรางหลักสูตรใหสถานศึกษาจัดใหมีการ
ฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้ 1) สถานศึกษา
ตองจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน  2) 
สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนฝกงานในชวงระยะเวลาใดก็ไดตามความเหมาะสม ตั้งแตภาคเรียนที่ 4 
ของระดับ ปวช. หรือภาคเรียนที่ 2 ของระดับ ปวส. โดยใหผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและฝก
ภาคปฏิบัติเบ้ืองตนในสถานศึกษากอนออกไปฝกงาน หากสถานศึกษาจัดใหผูเรียนฝกงานในภาคเรียน
ปกติใหเพิ่มเวลาเรียนตอสัปดาหของรายวิชาเปน 2 เทาของเวลาเรียนปกติ 3) ใหมีการตัดสินผลการ
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เรียนและใหระดับผลการเรียนเปนรายวิชาเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ  ตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด 
   รูปแบบการฝกงาน จากวัตถุประสงคและเง่ือนไขของการฝกงานดังที่กลาวมาแลว
สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการฝกงานไดดังน้ี รูปแบบที่ 1 นำรายวิชาการฝกงาน ไมนอยกวา 4 
หนวยกิต ไปจัดฝกประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งน้ีโดยคิดคาหนวยกิตสำหรับวิชาการฝกงานไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง 
เทากับ 1 หนวยกิต รูปแบบที่ 2 นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่สอดคลองกับลักษณะงานอาชีพของ
สถานประกอบการ ไปจัดการเรียนการสอนหรือจัดฝกในสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร สถานศึกษาสามารถเลือกจัดฝกงานในรูปแบบหน่ึงรูปแบบใด หรือจัดแบบผสมผสานทั้ง 2 
รูปแบบก็ไดทั้งน้ีโดยอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ การดำเนินการฝกงาน 
วิธีการจัดการฝกงาน เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีความรูทักษะกระบวนการ และ
มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานอาชีพไดจริง ผูเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกคนตองผานการฝกงานในสถานประกอบการตาม
รูปแบบการฝกงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือแบบผสมผสาน ดังรูปแบบที่ 1 นำรายวชิาการฝกงาน
ไปฝกประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ 
  การจัดดำเนินงาน มีละเอียดดังตอไปน้ี 1) สถานศึกษากำหนดวิชาการฝกงานใหผูเรียน
ไปฝกประสบการณงานอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 2) สถานศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของสถาน
ประกอบการเพื่อกำหนดเง่ือนไขการฝกงาน โดยผูเรียนตองผานรายวิชาชีพที่ เปนพื้นฐานการ
ปฏิบัติงาน และใหถือเปนเงื่อนไขของการฝกงานของสาขาวิชาน้ันๆ  3) สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการรวมกันกำหนดชวงเวลาของการฝกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  การประเมินผล ประกอบดวย 1) ผูเรียนตองมีเวลาฝกประสบการณงานอาชีพไมนอย
กวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินสรุปผลการเรียน  2) 
สถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันกำหนดสัดสวนการใหคะแนนวิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑการประเมิน และรวมกันประเมินผลการฝกประสบการณงานอาชีพ โดยเนนทักษะ
กระบวนการปฏิบัติงานและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน  3) สถานศึกษาตัดสินผลการ
ประเมินและใหระดับคะแนนวิชาการฝกงานตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาตาม
หลักสูตร 4) กรณีผูเรียนไมสามารถฝกไดครบตามแผนการฝกประสบการณงานอาชีพใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษาในการพิจารณาดำเนินการรูปแบบที่ 2 นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
  การจัดดำเนินงาน มีละเอียดดังตอไปนี้ 1) สถานศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของสถาน
ประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2) สถานศึกษาเลือกรายวิชาชีพที่มีสมรรถนะ
ตรงกับลักษณะงานเพ่ือไปจัดการเรียนรูและฝกประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ
สมรรถนะใดที่สถานประกอบการไมสามารถจัดฝกไดตามที่กำหนดในรายวิชา ใหนำมาจัดสอนหรือฝก
ในสถานศึกษาหรือจัดสงครูประจำรายวิชาไปสอนในสถานประกอบการจำนวนรายวิชาที่นำไปเรียน
และฝกในภาคเรียน รวมทั้งการกำหนดชวงเวลาในการเรียนและฝกขึ้นอยูกับลักษณะงานและความ
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เหมาะสม 3) สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและฝกปฏิบัติและ
การประเมินผลใหสอดคลองกับรายวิชาที่กำหนดไว 
   การประเมินผล ประกอบดวย 1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนรูและฝกประสบการณงาน
อาชีพในแตละรายวิชาชีพที่นำไปเรียนรูและฝกในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินสรุปผลการเรียนรายวิชาน้ันๆ  2) 
สถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกัน กำหนดสัดสวนการใหคะแนนวิธีการประเมินเครื่องมือ
ประเมิน เกณฑการประเมิน และรวมกันประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาโดยครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา หรือสมรรถนะรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด 3) สถานศึกษาตัดสินผลการเรียน
และใหระดับคะแนนเปนรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 4) กรณีผูเรียนไมสามารถฝกไดครบตาม
แผนการเรียนรูและฝกประสบการณงานอาชีพ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการพิจารณา
ดำเนินการ 
  โดยสรุป ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
จากผลการศึกษาของในรูปแบบการเรียนรูบูรณาการกับการทำงานที่ มีการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูบูรณา
การกับการทำงาน หรือ WiL ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี
ปจจัยแหงความสำเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบดวยองคประกอบตางๆ 
ดังตอไปน้ี นโยบาย ผูเรียน ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ผูปกครอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี การสำรวจความพรอม บันทึกขอตกลงความรวมมือ วางแผน
รวมมือสถานประกอบการ  ประชาสัมพันธ แนะแนว ผูเรียนคัดเลือกผูเรียน ทำสัญญาการฝกอาชีพ  
ปฐมนิเทศผูเรียน / ประชุมผูปกครอง จัดการเรียนการสอน / การฝกอาชีพ นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน / การฝกอาชีพ วัดผลและการประเมินผลรายวิชา / การฝกอาชีพ การสำเร็จการศึกษา ติดตาม
ผูสำเร็จการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำป 2) การฝกงาน เปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกปญหา ซ่ึงจัดดำเนินการโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการผลิตและ
หรือภาคบริการ โดยมีอยู 2 รูป รูปแบบที่ 1 นำรายวิชาการฝกงานไปฝกประสบการณงานอาชีพใน
สถานประกอบการ รูปแบบที่  2 นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ 
 สรุปโดยรวม 
  จากผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการพัฒนาจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ที่ผูวิจัยนำมาเสนอใน
ตอนตน 12 แหลงนั้น ผู วิจัยขอสรุปเปนนิยามไดดังนี้ การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
หมายถึง เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดนำความรูที่ไดเรียนรู ไปใชกับการฝกทักษะดานการ
ทำงานในสถานที่ทำงานจริง เปนการผสมกลมกลืนกันระหวางประสบการณทำงานทางวิชาชีพนอก
หองเรียนกับการเรียนในหองเรียนเปนการรวมเอาการเรียนรูในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ 
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(Professional) เขาดวยกันภายใตสภาพแวดลอมของการทำงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาใน
หลักสูตร เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชและผสมผสานความรูทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียนกับ
ประสบการณการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความเปนจริง ชวยใหผูเรียนมีโอกาส
ในการประยุกตความรู ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ นอกจากน้ัน มี
ขอสังเกตวาแหลงที่นำมาศึกษา 12 แหลง เปนแหลงที่มาจากหนวยงานตนสังกัด 2 แหลง คือ แหลง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแหลงที่มาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแหลงที่มาจากหนวยงานตนสังกัดทั้ง 2 แหลงนี้จะเปนแหลงที่ผูวิจัยจะ
นำมาใชเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยในครั้งน้ีเปนหลัก ดังนี้  
  1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู
บูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยมีปจจัยแหงความสำเร็จ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบดวยองคประกอบตางๆ 
ดังตอไปน้ี นโยบาย ผูเรียน ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ผูปกครอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี การสำรวจความพรอม บันทึกขอตำลงความรวมมือ  วางแผน
รวมมือสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ แนะแนว ผูเรียนคัดเลือกผูเรียน ทำสัญญาการฝกอาชีพ  
ปฐมนิเทศผูเรียน / ประชุมผูปกครอง จัดการเรียนการสอน / การฝกอาชีพ  นิเทศการจัดการเรียน
การสอน / การฝกอาชีพ วัดผลและการประเมินผลรายวิชา / การฝกอาชีพ การสำเร็จการศึกษา 
ติดตามผูสำเร็จการศึกษา  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำป  2) การฝกงาน เปนการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา ซ่ึงจัดดำเนินการโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ โดยมีอยู 2 รูป รูปแบบที่ 1 นำรายวิชาการฝกงานไปฝกประสบการณ
งานอาชีพในสถานประกอบการ รูปแบบที่ 2 นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ  
  ทั้งน้ีรูปแบบที่  1 คือ รูปแบบการนำรายวิชาฝกงานไปฝกประสบการณ ในสถาน
ประกอบการ หมายถึง การนำรายวิชาการฝกงานใหผู เรียนไปฝกประการณงานอาชีพในสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชาที่เรียนโดยสถานศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการเพื่อ
กำหนดเง่ือนไขการฝกงานผูเรียนตองผานรายวิชาชีพที่เปนพื้นฐานการปฏิบัติและถือเปนเง่ือนไขของ
การฝกงานของสาขาวิชานั้นๆ  
  สำหรับรูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ หมายถึง การนำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปเรียนรูและฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการโดยสถานศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการที่เขารวมจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีพที่มีสมรรถนะตรงกับลักษณะงานเพ่ือไปจัดการเรียนรูและฝกประสบการณงาน
อาชีพในสถานประกอบการ สมรรณะใดที่สถานประกอบการไมสามารถจัดฝกไดตามที่กำหนดใน
รายวิชาใหนำมาจัดสอนหรือฝกในสถานศึกษาหรือสงครูประจำรายวิชาไปสอนรวมสถานประกอบการ  
  2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานในประเทศไทย มีการจัดการศึกษาอยู 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) 
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ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนจะไดรับ
ความรูควบคูไปกับประสบการณการทำงาน จนเกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเฉพาะดานในระดับที่
กำหนด 2) ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการให ความรูและทักษะที่จำเป นขณะเขา
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษามีสถานะเปรียบเสมือนพนักงานช่ัวคราวที่จะตองลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมาโดยมีการประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงการนำเสนอรายงานจาก
ประสบการณจริง 3) ระบบฝกงาน (Apprentice) เปนการเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ เพ่ือการ
เตรียมความพรอมในการทำงานโดยที่ผูเรียนเขาไปฝกงานในสถานประกอบการในระยะเวลาสั้น  4) 
ระบบการฝกหัด (Internship) เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต และเปนกลไกลสำคัญที่
จะชวยใหผูสำเร็จการศึกษาไดรับการฝกฝนระบบอยางมีประสิทธิภาพภายใตการดูแลจากผูที่รับผลิต
ชอบจนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดจริง 
  รูปแบบที่ 1 คือ ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) หมายถึง เปน
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใช
เวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมี
การจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุงเนนผลิตผูส ำเร็จ
การศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติ 
  รูปแบบที่ 2 คือ ระบบสหกิจ (Cooperative Education) หมายถึง การฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการใหความรูและทักษะที่จำเปนขณะเขา
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษามีสถานะเปรียบเสมือนพนักงานช่ัวคราวที่จะตองลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมาโดยมีการประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงการนำเสนอรายงานจาก
ประสบการณจริง  
  รูปแบบที่ 3 คือ ระบบการฝกงาน (Apprentice) หมายถึง การเตรียมความพรอม
เขาสูอาชีพ เพ่ือการเตรียมความพรอมในการทำงานโดยที่ผูเรียนเขาไปฝกงานในสถานประกอบการใน
ระยะเวลาสั้น   
  รูปแบบที่ 4 คือ ระบบการฝกหัด (Internship) หมายถึง การเตรียมความพรอมใน
การผลิตบัณฑิต และเปนกลไกสำคัญที่จะชวยใหผูสำเร็จการศึกษา ไดรับการฝกฝนระบบอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตการดูแลจากผูที่รับผลิตชอบจนมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดจริง  
  สำหรับผลจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) อื่นๆ อีก 
10 แหลงนั้น เปนแหลงจากผลการศึกษาหรือผลจากการวิจัย ที่มีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานทั้งที่เหมือนและแตกตางจากขอเสนอแนะในแหลงที่มา
จากหนวยงานตนสังกัดทั้ง 2 แหลง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาขอเสนอแนะจาก 10 แหลงเหลาน้ัน จะเปน
ประโยชนตอการนำมาเสริมสรางใหการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานใน
งานวิจัยในครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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  1) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ
อลงกต ยะไวทย จำแนกเปน 9 รูปแบบ ดังน้ี 1) การกำหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-
course Experience) 2) การเรียนสลับกับการทำงาน  (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 4) การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 
(Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing) 5) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 
(Joint Industry University Course) 6) พ นั ก งาน ฝ ก หั ด ให ม ห รื อ พ นั ก งาน ฝ ก งาน  (New 
Traineeship or Apprenticeship) 7) การบรรจุใหทำงานหรือการฝกเฉพาะตำแหนง (Placement 
or Practicum) 8) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) และ 9) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการ
เรียนทฤษฎี (Post-course Internship) มีองคประกอบที่สำคัญของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (WiL) มี 5 องคประกอบ คือ 1) ตองใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจสำคัญ
ของหลักสูตร 2) โจทยที่นักศึกษาไดรับตองนำไปสูหลักการและแกนความคิดรวบยอด (Central 
Concepts) ของเร่ืองที่ตองการศึกษา 3) ตองเนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัว
ของนักศึกษา (Constructive Investigation) 4) นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตั้งแตการ
วางแผนและการจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง (Student Driven) และ 5) ตองเปนโครงงานที่
เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยูในความสนใจ 
  2) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ
คณะทำงานดานการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานแหงประเทศไทย ได
นำเสนอ แบบจำลอง WiL Pagoda Model มีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ เรียกวา ไดแก [4 หลัก] 
x [6 ช้ัน] x [3 ปจจัยสนับสนุน] ดังนี้ 4 หลัก 1) มีลักษณะเปนช้ันๆ (Layering Approach) 2) ความ
เช่ื อม ป ระส าน  (Connectivity) 3) ค วาม เป น ล ำดั บ  (Serializability) 4) ค วาม บู รณ าก าร 
(Integration) 6 ขั้น (1) ช้ัน 3 ส (Stakeholder layer) (2) ช้ันสมรรถนะ (Competency layer) (3) 
ช้ันมาตรฐาน (Standard layer) (4) ช้ันการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(WiL layer) (5) ช้ันรูปแบบการเรียนรู  (Learning layer) (6) ช้ันปจจัยความสำเร็จ  (Success 
Factors layer) 3 ปจจัยสนับสนุน ดาน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน ภาคชุมชน และองคการ
ปกครองทองถิ่น 
  3) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอขอบขายของปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (KSFs) 
ของการบริหารจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำหรับอุดมศึกษาไทย 
ประกอบดวย 6 ดานดังน้ี 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดานผูเรียน 4) ดานผูสอน 5) 
ดานสถานประกอบการ 6) ดานการเงิน 
  4) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดนำเสนอกระบวนการ
ดำเนินงานที่สำคัญของ WiL ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก คือ 1) การเตรียมการกอนจัดการ
เรียนรู เปนการเตรียมสำหรับการจัดการเรียนรู 2) ระหวางการจัดการเรียนรู ซึ่งตองใชการบูรณาการ
แบบเนนการทำงาน หรือแบบเนนการทำโครงงาน หรือผสมผสานระหวางการทำงานและการทำ
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โครงงาน 3) หลังการเรียนรู เปนการนำเสนอผลการเรียนรูสูสังคมมีการประเมินผล สะทอนผล และ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
  5) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการวิจัยของวรา
พร หอมเอนก ชาคริต ศรีสกุล และวาทิต อินทุลักษณ ไดนำเสนอแนวทางการผลิตบุคลากรเพื่อ
อุตสาหกรรมไมซ ภายใตบริบทการศึกษาไทย 4.0 ประกอบดวย (1) ความรวมมือจากสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพในการกำหนดหลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนควรเปนไปแบบผสมผสานระหวางการเรียนเพื่อบูรณาการกับการทำงาน (3) 
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ส่ิงสำคัญคือ การมีครุภัณฑอุปกรณจริงและวัสดุ
เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู 
  6) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ 
Barkhuizen และ Schutte ไดนำเสนอแบบจำลองแนวคิดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ประกอบดวยการเช่ือมโยง 6 สวน ดังน้ี 1) สภาวการณของโลก 2) หนวยงานรัฐบาลหรือองคกร
วิชาชีพ 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) สังคมและผูปกครอง 5) สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสหกิจศึกษา 
และ 6) นักศึกษา  
  7) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ 
Govender และ Taylor คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิรก ไดนำเสนอ THE HRM 
WiL Partnership Model ประกอบดวย 5 ระยะ คือ 1) ออกแบบ พัฒนา และอนุมัติ 2) การ
เตรียมการสำหรับการใช WiL โมเดล 3) การนำโมเดล WiL ไปใช 4) การประเมิน WiL โมเดล และ 5) 
การทบทวน WiL โมเดล ซึ่งโมเดลน้ีไดพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมนโยบายลดการวางงานของรัฐบาลอัฟริกา
ใต 
  8) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ 
Andre, Beverley และ Foxall นำเสนอรูปแบบของ ECU WiL ประกอบดวยผูมีสวนรวม 3 ฝาย 
คือ มหาวิทยาลัย นักเรียน และภาคอุตสาหกรรม ผลของการเรียนรู เกิดขึ้น  โดยมีขอตกลง 
(Engagement) กฏการพัฒนา (Role Development) ผลเชิงกลยุทธ (Strategic Outcomes) โดย
ผลของการเรียนรู เกิดจากสวนประกอบของ การแลกเปลี่ยนความรู การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ 
การเรียนรูหลักฐานพ้ืนฐาน การจัดการขอมูล การจัดการโครงการ แผนปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง การสรางหลักฐาน เครือขายอาชีพ นโยบายเชิงลึก 
  9) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการวิจัยของ 
พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผองพรรณ จันทรกระจาง และสุภาวดี พุมไสว ได
นำเสนอขอบขายในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ไวดังนี้ คือ 1) การ
สรางความรวมมือระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 2) การจัดระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอยางเหมาะสม และ 3) การประเมินผลการเรียนรูและทำงานรวมกันระหวาง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
  10) การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานจากผลการศึกษาของ 
Abery, Drummond และ Bevan (2015) ไดนำเสนอขอบขายในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดังนี้ คือ 1) ควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนเริ่มทำงาน 
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โดยศึกษาขอมูลหนวยงาน วิธีการทำงาน การวางตัว มนุษยสัมพันธในที่ทำงาน 2) ควรแนะนำให
นักเรียนกำหนดเปาหมายของการออกทำงานหรือฝกงานเพื่อใหมีทิศทางในการปฏิบัติงาน 3) อาจจัด
ใหมีกิจกรรมรุนพ่ีพบรุนนองโดยเชิญนักเรียนรุนพ่ีที่ผานประสบการณดานการฝกทำงานในองคกรนั้น 
ๆ มาใหความรูและเลาประสบการณใหรุนนองไดรับทราบ 4) สถานศึกษาอาจชวยสงเสริมดานโอกาส
ในการทำงานในอนาคตใหแกนักเรียน โดยผานทางการฝกทำงานเพื่อเปนโอกาสอันดีในการประกอบ
อาชีพของนักเรียนในอนาคต 5) การจัดทำรายงานผลการฝกงานของนักเรียน นอกจากรายงานผลทาง
วิชาการแลว อาจเพิ่มพื้นที่ใหนักเรียนไดบอกเลาประสบการณจากการฝกงานในองคกรหรือหนวยงาน
น้ันเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณไปยังผูอื่นไดรับทราบเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป เน่ืองจากแหลง
ที่นำมาศึกษาทั้ง 12 แหลงดังกลาวขางตน ไดกลาวถึงลักษณะสำคัญและแนวปฏิบัติของการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) แตละรูปแบบไว
อยางละเอียดแลว จึงไมขอกลาวถึงรายละเอียดอีก แตขอนำเสนอเปนภาพแสดงกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยใน
ขั้นตอนการวางแผน โดยยึดถือเอาขอเสนอของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของ
สำนักงานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดเปนกรอบแนวคิดหลัก แลว
นำขอเสนอจากผลการศึกษาหรือการวิจัยของบุคคลหรือหนวยงานอีก 10 แหลงเปนแนวคิดเสริมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  จากการศึกษา แนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
เรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) อ่ืนๆ อีก 10 แหลงขางตน ประกอบดวย
การนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน องคประกอบของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งเปน
ประโยชนตอการนำมาเสริมสรางใหการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนกับการทำงานใน
งานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัย ดังภาพที่ 2.10 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.10 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพ่ือนำไปรวมเสวนา 

กับผูรวมวิจัย 
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2.4 ทัศนะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Quotes  
for Work- Integrated Learning and Quote of Vocational Education) 
 ผูวิจัยไดนำคำกลาวของผูนำหรือบุคคลที่ผูมีช่ือเสียงที่เกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือเปนโยชนและสรางแรงบันดานใจ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชิงประสบการณกับผูรวมวิจัยในภาคสนาม ดังนี้ 
  2.4.1 There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard 
work, and learning from failure. - Colin Powell  คำแปล - ไม มีความลับที่ทำใหประสบ
ความสำเร็จ มันเปนผลมาจากการเตรียมงานอยางหนัก และการเรียนรูจากความลมเหลว - Colin 
Powell   
 

 
 
ภาพที่ 2.11 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 1  
Source. From AZ QuTES, by Colin Powell, Retrieved from https://www.azquotes.com 
/quote/235163 
 

  2.4.2 Knowing is not enough; we must apply. WiLling is not enough; we 
must do. - Johann Wolfgang von Goethe  คำแปล - แครูไมพอ ตองเอาความรูมาใช แคตั้งใจ 
ไมพอ ตองลงมือทำ - Johann Wolfgang von Goethe   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 2 
Source. From AZ QuTES, by Johann Wolfgang von Goethe, Retrieved from  
https://www.azquotes.com/quote/443519 
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   2.4.3.  Education is the most powerful weapon which you can use to 
change the world. - Nelson Mandele คำแปล การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่ เราจะ
นำมาใชในการเปลี่ยนแปลงโลก - Nelson Mandele 
 

 
 
ภาพที่ 2.13 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 3 
Source. From AZ QuTES, by Nelson Mandele, Retrieved from  
https://www.azquotes.com/quote/185308 

 

  2.4.4 The object of education is not to fill a man's mind with facts; it is to 
teach him how to use his mind in thinking. - Henry Ford คำแปล – เปาหมายของการศึกษา
ไมใชเพียงเติมลงไปของคนใดคนหน่ึงแทจริงแลวคือการสอนใหรูวิธีการใชความคิด - Henry Ford 
 

 
 
ภาพที่ 2.14 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 4 
Source. From AZ QuTES, by Henry Ford, Retrieved from 
https://www.azquotes.com/quotes/authors.html 
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  2.4.5 Taking charge of your own learning is a part of taking charge of your 
life, which is the sine qua non in becoming an integrated person. - Warren G.Bennis 
คำแปล - การที่เราไดเรียนรูดวยตัวเอง น้ันคือสัญญาณทีจ่ะทำใหเราเปนบุคคลที่มีการบูราการ - 
Warren G.Bennis 
 

 
 
ภาพที่ 2.15 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 5 
Source. From AZ QuTES, by Warren G.Bennis, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 
  2.4.6 one of our key strategies has been to restructure traditional high 
schools into small learning communities with personalized attention and a range of 
options. - Thomas Menino คำแปล – หน่ึงในกลยุทธที่สำคัญของเราไดรับการปรับโครงสราง
โรงเรียนมัธยมแบบดั้งเดิมในชุมชนการเรียนรูขนาดเล็กทีม่ีความสนใจสวนบุคคลและชวงของตัวเลือก 
- Thomas Menino 
 

 
 
ภาพที่ 2.16 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 6 
Source. From AZ QuTES, by Thomas Menino, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html 
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   2.4.7 It seems that we learn lessons when we least expect them but 
always when we need them the most, and, the true gift in these lessons always lies 
in the learning process itself. - Cathy Iee Crosby คำแปล - หากเราคาดหวังกับการเรียนรูให
นอย แตของขวัญที่แทจริงในบทเรียนเหลานี้มักจะอยูในกระบวนการเรียนรูดวยตัวเอง - Cathy Iee 
Crosby  
 

 
 
ภาพที่ 2.17 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 7 
Source. From AZ QuTES, by Cathy Iee Crosby, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 
  2.4.8 More important than the curriculum is the question of the methods 
of teaching and the spirit in which the teaching is given. - Bertrand Russell คำแปล – 
สำคัญกวาหลักสูตรคือคำถามเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิญญาณที่ใหการสอน - Bertrand Russell 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.18 ทศันะเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 8 
Source. From AZ QuTES, by Bertrand Russell, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
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  2.4.9 Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, 
studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. - 
Pele คำแปล – ความสำเร็จไมใชเรื่องบังเอิญ มันเกิดจากการทำงานหนัก ความเพียร การเรียนรู การ
เสียสละและทั้งหมดทั้งปวง คือความรักในสิ่งที่ทำ - Pele 
 

 
 
ภาพที่ 2.19 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 9 
Source. From AZ QuTES, by Pele, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 

  2.4.10 Learning is an active process. We learn by doing. Only knowledge 
that is used sticks in your mind. - Dale Carneqie คำแปล - การเรียนรูที่เปนกระบวนการ มี
เพียงความรูเทาน้ันที่ใชในกระบวนการคิดของคุณ - Dale Carneqie 

 

 
 
ภาพที่ 2.20 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 10 
Source. From AZ QuTES, by Dale Carneqie, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
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  2.4.1 1  we wouldn’t need any job training center if our education was 
working in the first place. - Rush Iimbaugh คำแปล - ศูนยฝกงานไมจำเปนหากการศึกษาเรา
เริ่มขึ้นตั้งแตแรก - Rush Iimbaugh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 11 
Source. From AZ QuTES, by Rush Iimbaugh, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 
  2.4.12 I have never let my schooling interfere with my education. - Mark 
Twain คำแปล - การศึกษาที่โรงเรียน เปนตัวถวงและปดกั้นการเรียนรู - Mark Twain  

 

 
 
ภาพที่ 2.22 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 12 
Source. From AZ QuTES, by Mark Twain, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
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  2.4.13 There is a social responsibility to take care of vulnerable people. It 
seems that a sensible social responsibility is obligatory education, but also decent 
education, and that is not happening. - Noam Chomsky คำแปล - การศึกษาจะไมลมเหลว 
หากสังคมใหความใสใจและรับผิดชอบ ไมทิ้งคนออนแอไวขางหลัง - Noam Chomsky  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.23 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 13 
Source. From AZ QuTES, by Noam Chomsky, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 

  2.4.14 Vocational training is the training of animals or slaves. It fits them 
to become cogs in the industrial machine. Free men need liberal education to 
prepare them to make a good use of their freedom. - John Dewey คำแปล - การฝก
อาชีพก็เหมือนกับการฝกฝนสัตว แตนั้นคือสิ่งเดียวที่เปนผลของเครื่องจักร การศึกษาเสรีจำเปนตองมี
เพ่ืออิสรภาพที่ดี - John Dewey  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.24 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 14 
Source. From AZ QuTES, by John Dewey, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 
 



86 

  2 . 4 . 15 Give vocational training to the manually minded, and the 
children's courts of the future WiLl have less to do. - Iewis E Iawes คำแปล - การให
ฝกอบรมวิชาชีพดวยการตามใจตนเอง ในอนาคตอาจจะใหศาลในเด็กลดลง - Iewis E Iawes 
 

 
 
ภาพที่ 2.25 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 15 
Source. From AZ QuTES, by Iewis E Iawes, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 

  2.4.1 6  At different times I taught humanities, social sciences and pre-
vocational education. - Estelle Morris คำแปล – ในชวงเวลาที่แตกตางกันฉันสอนมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรและการศึกษากอนอาชีวศึกษา - Estelle Morris 
 

 
 
ภาพที่ 2.26 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 16 
Source. From AZ QuTES, by Estelle Morris, Retrieved from https://www.azquotes. 
com/quotes/authors.html  
 
 
 



87 

  2.4.1 7  Leadership is not defined by the exercise of power but by the 
capacity to increase the sense of power among those led. The most essential work 
of the leader is to create more leaders. - Mary Parker Follett คำแปล – ความเปนผูนำ
ไมไดถูกกำหนดโดยการออกกำลังกายของพลัง แตโดยความสามารถในการเพิ่มความรูสึกของพลังงาน
ในหมูผูที่นำ งานที่สำคัญที่สุดของผูนำคือการสรางผูนำมากขึ้น - Mary Parker Follett 
 

 
 
ภาพที่ 2.27 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 17 
Source. From AZ QuTES, by Mary Parker Follett, Retrieved from 
https://www.azquotes.com/quotes/authors.html  
 
  2.4.18 Education is like a diamond with many facets: It includes the basic 
mastery of numbers and letters that give us access to the treasury of human 
knowledge, accumulated and refined through the ages; it includes technical and 
vocational training as well as instruction in science, higher mathematics, and humane 
letters. - Ronald Reagan คำแปล - การศึกษาเปนเหมือนเพชรที่ มีหลายแงมุม: รวมถึงความ
ชำนาญขั้นพื้นฐานของตัวเลขและตัวอักษรที่ใหเราเขาถึงคลังความรูของมนุษยสะสมและขัดเกลา
ตลอดกาล มันรวมถึงการฝกอบรมทางดานเทคนิคและอาชีพเชนเดียวกับการสอนในวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรที่สูงขึ้นและตัวอักษรที่มีมนุษยธรรม - Ronald Reagan 
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ภาพที่ 2.28 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 18 
Source. From AZ QuTES, by Ronald Reagan, Retrieved from 
https://www.azquotes.com/quotes/authors.html  
 
  2 .4 .19  The making of adaptable, curious, open, questioning people has 
nothing to do with vocational training and everything to do with humanistic and 
scientific studies. - Neil Postman คำแปล – การสรางคนที่ปรับตัวอยากรูอยากเห็นเปดกวางตั้ง
คำถามไมได เกี่ยวของกับการฝกอบรมสายอาชีพและทุ กอยางที่ เกี่ยวกับการศึกษาเก่ียวกับ
มนุษยศาสตร – Neil Postman 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.29 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 19 
Source. From AZ QuTES, by Neil Postman, Retrieved from 
https://www.azquotes.com/quotes/authors.html  
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   2.4.20 If we want boys to succeed, we need to bring them back to 
education by making education relevant to them and bring in more service learning 
and vocational education. - Michacl Gurian คำแปล - หากเราตองการให เด็ก ๆ ประสบ
ความสำเร็จเราจำเปนตองนำพวกเขากลับไปศึกษาโดยทำใหการศึกษาที่เกี่ยวของกับพวกเขาและนำ
การเรียนรูบริการและการศึกษาสายอาชีพมากขึ้น – Michael Gurian Quotes 
 

 
 
ภาพที่ 2.30 คำคมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน # 20 
Source. From AZ QuTES, by Michael Gurian Quotes, Retrieved from 
https://www.azquotes.com/quotes/authors.html  
 

2.5 เครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน   
 ในขั้นตอนของการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
จะรวมกันกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อสรางเครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซึ่งในการกำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือสรางเครื่องมือ
ดังกลาวตองอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีเปนแนวทาง ดังนั้น เพ่ือใหการกำหนดตัวบงช้ีมีความตรงเชิง
เน้ือหาและเชิงโครงสราง ในหัวขอน้ี ผู วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
เครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อใชเปน
แนวทางในการกำหนดตัวบงช้ีและสรางเครื่องมือเพื่อประเมินผลสำเร็จจากการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดังตอไปนี้ 
 Innovative Research University (2011) ไดนำเสนอคำถามและประโยชนที่สำคัญของ 
WiL สำหรับนายจางดังนี้ 
 โปรแกรม WiL เปนวิธีการเรียนรูการทำงานที่มีประสิทธิผลอาศัยความรวมมือแบบสาม
ทาง ระหวางนายจาง มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ทั้งสามฝายทำงานรวมกัน เพื่อยอมรับงานและ /
หรือโครงการที่นักเรียนและเปาหมายการเรียนรูในที่ทำงานจะตองดำเนินการ มหาวิทยาลัยเตรียม
ความพรอมใหกับนักเรียนสำหรับประสบการณ  WiL ของพวกเขาและใหคำแนะนำและความ
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ชวยเหลือแกนายจาง เนื่องจาก WiL เปนขอกำหนดที่สำคัญของหลักสูตรมหาวิทยาลัย นายจางและ
มหาวิทยาลัย จึงประเมินการเรียนรูและผลการปฏิบัติงานของนักเรียน คำถามทั่วไปจากนายจาง 
  โปรแกรม WiL ครอบคลุมอุตสาหกรรมใดบาง อุตสาหกรรมสวนใหญสามารถไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมในการเรียนรูแบบบูรณาการการทำงาน ในขณะที่สาขาวิชาชีพบางสาขาเชน
การพยาบาล การสอนและวิศวกรรม มีประวัติยาวนานของการเรียนรูที่มีโครงสรางแบบบูรณาการที่
เกี่ยวของกับขอกำหนดการรับรองมืออาชีพ WiL กำลังกลายเปนคุณสมบัติของหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในทุกสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยสามารถใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและอาชีพที่พวกเขาสนับสนุน 
  นักเรียนจะเตรียมอะไรบาง นักเรียนที่มีสวนรวมใน WiL มีแรงจูงใจสูงและกระตือรือรน
เกี่ยวกับการฝกงาน มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนโดยเฉพาะสำหรับการทำงาน
แบบบูรณาการประสบการณการเรียนรู 
  นายจางตองใหอะไรกับนักเรียน คุณควรมอบประสบการณการทำงานในที่ทำงานที่
คุมคาสำหรับนักเรียน ซึ่งรวมถึงเครื่องมือที่พวกเขาตองการในการทำงานใหดีที่สุด ซึ่งรวมถึงพื้นที่
ทำงานอุปกรณที่เหมาะสมและการใหคำปรึกษาและการดูแลที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยสามารถให
คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
  WiL ชวยธุรกิจของนายจางไดอยางไร การใหคำปรึกษาแกนักเรียนสามารถชวยนายจาง
ไดหลายวิธี  
  การจัดการศึกษาของ WiL จัดเม่ือใด โปรแกรม WiL ของมหาวิทยาลัยสวนใหญมี
กำหนดเวลาเฉพาะของปเพื่อใหเหมาะกับโครงสรางหลักสูตรรายปและอาจเริ่มตนจากหนึ่งสัปดาหถึง 
20 สัปดาห ความพรอมของนักศึกษาสามารถพูดคุยและตกลงกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรได 
  เจาหนาที่ของกิจการตองเพ่ิมทำงานหรือไม เพ่ือสนับสนุนนักเรียน มหาวิทยาลัยจะ
ทำงานรวมกับนายจาง เพื่อสรางแผนการทำงานสำหรับนักเรียน จำนวนการมีสวนรวมของพนักงาน
จะแตกตางกันไปตามแผน อยางไรก็ตามจะมีขอกำหนดการกำกับดูแลและการรายงาน 
  คาใชจายที่นายจางตองจาย ขึ้นอยูกับลักษณะของโปรแกรมและทรัพยากรที่นายจาง
ตองใชในการยืนยันวาจะประสบความสำเร็จ นักเรียน WiL อาจไดรับเงินหรือไมไดรับคาจาง สามารถ
พูดคุยกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรได 
  จะเกิดอะไรขึ้นถาไมไดทำงานในตำแหนงที่เหมาะสม หากไมมีตำแหนงงาน คุณจะ
ทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยในการแกปญหาที่ เหมาะสม มหาวิทยาลัยพันธมิตรของนายจางมี
กระบวนการชวยเหลือและแกปญหาใหกับนายจางและนักเรียน 
 DeClou, Peters และ Sattler (2013) ไดศึกษามุมมองสามประการ ของมหาวิทยาลัยวอ
เตอรลูและการเรียนรูแบบบูรณาการการทำงาน มีขอคำถามของการศึกษา ดังน้ี 
  1. การโพสตเกี่ยวโปรแกรมปจจุบัน มีตัวเลอืกใหนักเรียนมีสวนรวมใน WiL หรือไม 
  2. เหตุผลที่ไมเขารวมใน WiL 
  3. ทำไมตองเลือก WiL หากเริ่มตนใหม 
  4. การมีสวนรวมของคณะ WiL 
  5. บูรณาการการเรียนรูของนักเรียนเขากับประสบการณการทำงานจริง 
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  6. ผลกระทบของ WiL ตอภาระงานของคณะ 
  7. การรับรูของคณะจากวัตถุประสงคของ PSE 
  8. จำนวนผูวาจางที่จัดใหมี WiL 
 Kirsten และคนอื่น ๆ (2014) ทำการวิจัยเรื่อง การตระหนักเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพ : 
ผลกระทบจากการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีขอคำถามการวิจัยและผลการตอบคำถาม
ดังนี ้
  1. การวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
   ระดับ "ความพึงพอใจ" ปจจุบันของฉันกับ 
    1.1 การติดตอสัมพันธกับอุตสาหกรรมที่เกีย่วของกับวุฒิของฉัน 
    1.2 ความสัมพันธเกี่ยวกับวุฒิของฉันตอความจำเปนดานอาชีพ 
  2. การวัดความเชื่อมั่นของนักเรียน    
   คุณเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองที่มีตอ  
    2.1 ความคืบหนาผานการจัดอันดับในตำแหนงงานใหม 
    2.2 บรรลุเปาหมายในอาชีพสวนใหญที่คุณสามารถตั้งไวไดดวยตัวคุณเอง 
    2.3 เริม่ตนอาชีพในระดับที่คุณกำลังศึกษาอยู 
    2.4 เครือขายกับสมาชิกอุตสาหกรรมของอาชีพที่คุณกำลังศึกษา 
    2.3 เพิ่มประสทิธิภาพในการสัมภาษณงานสำหรับอาชีพของคุณ 
  3. การรับรูของนักเรียนเก่ียวกับการวัดที่สำคัญ 
   คุณคิดวามีการพัฒนาเกี่ยวของกับงานหรืออาชีพในอนาคตของคุณอยางไร 
    3.1 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
    3.2 ทกัษะการจัดการตนเอง 
    3.3 ทกัษะการเรียนรูและการปรับตัว 
    3.4 ทกัษะการแกปญหา 
    3.5 แนวคิดและการวิเคราะห 
    3.6 ทกัษะการสื่อสารดวยวาจา 
    3.7 ทกัษะของทีม 
    3.8 ทกัษะการใชขอมูล 
    3.9 ทกัษะการสื่อสารเปนลายลักษณอักษร  
  4. ความสนใจของนักเรียนในการวัดการพัฒนาทักษะ 
   การพัฒนาทักษะของคุณเปนอยางไร 
    4.1 ทกัษะมนุษยสัมพันธ 
    4.2 ทกัษะการจัดการตนเอง 
    4.3 ทกัษะการเรียนรูและการปรับตัว 
    4.4 ทกัษะการแกปญหา 
    4.5 แนวคิดและการวิเคราะห 
    4.6 ทกัษะการสื่อสารดวยวาจา 
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    4.7 ทกัษะของทีม 
    4.8 ทกัษะขอมูล Lit 
    4.9 ทกัษะการสื่อสารเปนลายลักษณอักษร 
  5. การวัดทักษะวิชาชีพ 
   5.1 ฉันเขาใจขอกำหนดของประเภทตางๆ วิธีการคัดเลือก (เชน การสัมภาษณ 
ศูนยประเมินผลการทดสอบการทำงาน) 
   5.2 ฉันรูวิธีพัฒนาและจัดทำประวัติยอและจดหมายของฉัน การประยกุตใชเพื่อ
สรางความประทับใจในเชิงบวก 
   5.3 ฉันมีกลยทุธสำหรับการคนควาตำแหนงหรือองคกรที่ฉันสนใจ 
   5.4 ฉันสามารถฉายภาพลักษณที่มั่นใจและเปนมืออาชีพของตัวเองในสถานการณ
สัมภาษณ 
   5.5 ฉันม่ันใจทีเ่กี่ยวของและนำเสนอประวัติและประสบการณของฉันในแบบที่ตรง
กับความตองการของนายจางหรือตำแหนงนั้น ๆ 
   5.6 ฉันมีกลยทุธในการเรียนรูจากงานที่ไมสำเร็จ (เชน ขอคำติชม การประเมิน
ตนเอง) เพื่อสรางความประทับใจที่ดีขึ้นในครั้งตอไป 
  ความพึงพอใจจากการทำงานที่ครั้งหน่ึงเคยไดเขารวม 
   1. ฉันสำเร็จการศึกษา 
   2. ความมั่นใจ รูวาคุณคาดหวังอะไรในฐานะคนงาน 
   3. รูวาส่ิงตาง ๆ ทำงานไดอยางไรภายในองคกร 
   4. ทักษะการงานและอาชีพฉันมีความรูสึกเฉพาะเจาะจงอยางชัดเจน ประเภทของ
งานที่ฉันอยากทำในอนาคต 
   5. การตัดสินใจทางอาชีพที่ฉันทำจนถึงปจจุบันนั้นขึ้นอยูกับตัวฉันเอง ความชอบ
มากกวาที่จะทำใหฉันคาดหวังจากคนอ่ืน 
   6. ฉันสามารถอธิบายความสนใจคานิยมและของฉันไดอยางชัดเจนและถูกตอ ง
ความสามารถและประเภทของ "การมีสวนรวม" ที่ฉันตองการ 
 Jackson และคนอื่น ๆ (2015) ทำการศึกษาผลของการทำงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุผล 
การดำเนินงานที่ดีขึ้น ผลลัพธที่ไดรับจากการเรียนรู: การปรับปรุงการผลิตผานพนักงานที่ดีขึ้นการมี
สวนรวม โดยขอคำถามที่ศึกษา มีดังนี้  
  1. รายละเอียดของผูตอบแบบสำรวจ 
  2. ความเขาใจของนายจางเกี่ยวกับกิจกรรม WiL ทีแ่ตกตางกันที่เสนอโดยโรงเรียน
ธุรกิจ WA 
  3. การรับขอมลูเกี่ยวกับกิจกรรม WiL เสนอโดย WA Business School 
  4. เหตุผลหลักในการเขารวมในการทำงาน 
  5. ประเภทนักศึกษาธุรกิจในสถานที่ทำงาน 
  6. ระดับความทาทายที่ถูกเสนอโดยตำแหนงงานที่แตกตางกัน 
  7. การใหคำปรึกษาและกำกบัดูแลการเตรียมการสำหรับนักเรียนในสถานที่ทำงาน 
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  8. ระดับความทาทายที่เสนอโดยเอกสารที่เกี่ยวของกับตำแหนงงาน 
  9. อุปสรรคตอการมีสวนรวมกับตำแหนงงาน 
  10. กลยุทธการบริการใหคำปรึกษาของ WiL เพื่อเพิ่มผลลัพธ 
  11. กลยุทธสำหรับผูมีสวนไดเสียมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มผลลัพธ WiL 
  12. หลักการปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสบการณการทำงาน 
  13. รูปแบบของบริการที่ปรึกษา WiL 
  14. ประเภทของการสนับสนุนที่นายจางขอ 
  15. ความชวยเหลือที่นายจางไดรับจากบริการใหคำปรึกษาของ WiL  
 Fleischmann (2015) ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เชิงบูรณาใน
มหาวิทยาลัย: คุณคาของการบูรณาการสวนของชุมชนและอุตสาหกรรมเขาสูหลักสูตรศิลปะเชิง
สรางสรรค ไดคำตอบสำหรับคำถามการวิจัยดังน้ี 
  1. ถาคุณมีตัวเลือกเมื่อตองทำโครงการพัฒนาเว็บไซตที่มหาวิทยาลัย คุณตองการทำสิ่ง
ใด พบประเด็นสำคัญ 4 ประการจากการตอบแบบสอบถาม 38 ประเด็น ดังนี ้
   1.1 แนะนำผูเรียนเกี่ยวกับขอกำหนดของโลกแหงความจริง และทำใหพวกเขา
พรอมสำหรับโลกแหงการทำงาน 
   1.2 ใหผูเรียนทำโครงการอยางตั้งใจมากขึ้น และทำงานหนักเพื่อใหไดผลลัพธที่ดียิ่ง
กวา 
   1.3 ผูเรียนจะไดเรียนรูประสบการณจริงในอุตสาหกรรมการออกแบบเว็บ และ 
   1.4 ขอเสนอแนะที่ผู เรียนไดรับ ถือเปน “ขอเสนอแนะที่แทจริง” ที่ไดรับการ
พิจารณา 
  2. คุณถูกขอใหติดตอและวิจัยจากบริษัทออกแบบมัลติมีเดียในออสเตรเลีย คุณชอบงาน
ที่ไดรับหรือไม เหตุผลของผูเรียนรวม 37 ประเด็น ที่ไดจากแบบสอบถามจากการทดลองทั้งสอง 
ผูเรียนระบุวา ในการติดตอผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมสรางสรรคโดยตรง พวกเขาไดรับขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับ: 
   2.1 ความหลากหลายของธุรกิจที่พวกเขาสามารถทำงานให และรูปแบบของการจาง
งานที่มีอยู 
   2.2 ความสามารถและทักษะที่พัฒนาเพื่อความม่ันคงในการจางงานในอุตสาหกรรม
สรางสรรค และ 
   2.3 ความสำคัญของการสงเสริมตนเอง 
   2.4 ผูเรียนไดรับขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและเขาใจการปฏิบัติแบบมืออาชีพ 
   2.5 ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญมีคาและชวยใหเขาใจความตองการของอุตสาหกรรม และ 
   2.6 เตรียมนักเรียนใหพรอมสำหรับชีวิตจริง 
  3. คุณพบวาขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมสรางสรรคมีประโยชน  
หรือไม  
    “มันมีประโยชนมาก เปนการสรางและเตรียมเราใหพรอมสำหรับโลกแหงความ
จริง” โดยผูเรียนศิลปะสรางสรรคลำดับที่ 13 ในขณะที่ผูเรียนศิลปะสรางสรรคลำดับที่ 18 กลาววา 
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“มันเปนวิธีที่ดีในการทำความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและจำนวนคนที่ทำงานในแตละบริษัท 
และในงานแตละประเภท นี่เปนเรื่องที่นาสนใจสำหรับฉันเพราะมันทำใหฉันนึกไปถึงโอกาสในการจาง
งานเมื่อจบหลักสูตร "นักเรียนบางคนแยงวาพวกเขาไมไดรับผลตอบรับจากผูเช่ียวชาญเหลานี้  
โดยเฉพาะในการทดลองที่ 1 ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี: 
    3.1 ผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไมเขาใจถึงความจำเปนตองของการใหความ
คิดเห็น เพื่อเปนแนวทางในกระบวนการเรียนรู 
    3.2 เพิ่มความเครียดและแรงกดดัน และ 
    3.3 ความคิดเห็นไมชัดเจน 
 Reddan (2016) ทำการวิจัยเรื่องบทบาทของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ในการพัฒนาการรับรูของนักเรียน การรับรูความสามารถของตนเองในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค
การวิจัย และผลการวิจัยดังนี้  
  1. ขอใดคือผลกระทบของรายวิชาการเรียนรูจากประสบการณที่มีตอการรับรู
ความสามารถในการทำงานของตนเอง 
  2. กิจกรรมการเรียนรูสงผลตอระดับการรับรูทักษะของพนักงานในมิติการทำงานตาง ๆ 
อยางไร  
  3. องคประกอบหลักของหลักสูตรทั้งสาม สำคัญในการพัฒนาการรับรูการรับรู
ความสามารถของตนเองในการทำงานอยางไร ก) ตำแหนงงานประสบการณการทำงาน ข) การ
ฝกอบรมการเรียนรูการพัฒนาอาชีพ ค) การนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการจากการฝกสอน
อาจารยและผูเช่ียวชาญ 
  4. ปจจัยเฉพาะใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองใน
การทำงานตลอดหลักสูตร 
 Govender และ Wait (2017) ทำการวิจัยเรื่อง ประโยชนของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานสำหรับผูเรียนในการผสานโอกาสดานอาชีพ โดยมีคำถามการวิจัย 3 ขอ คือ 1) เพ่ือระบุ
ประโยชนของประสบการณที่นักเรียนได รับจาก WiL 2) เพื่อตรวจสอบวาหนาที่ที่ ไดรับเปน
ประสบการณที่คุมคาสำหรับนักเรียนหรือไม 3) เพ่ือพิจารณาวา WiL จะมอบโอกาสทางอาชีพใหกับ
นักเรียนหรือไม  จากผลการวิจัยมีขอคนพบตอคำถามการวิจัยดังกลาวดังนี้ 
  ประโยชนของ WiL  
   ขอสรุปจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมที่ 1 (G1) และกลุม 2 (G2) นักเรียนรูสึก
วาโครงการนี้มีความทาทายแตสนุกสนาน “ฉันปฏิบัติตอโครงการเหมือนเชนธุรกิจ และมันบังคับให
ฉันสื่อสารบางสิ่งที่อาจไมเกิดขึ้นเปนอยางอื่น” (G2) “โครงการใหความมั่นใจแกฉันและฉันสามารถ
ติดตอกับคนแปลกหนาได” (G1) ผูเขารวมรูสึกวาโครงการไดเพิ่มความสามารถดานการขาย ทักษะ
ดานการจัดการ ทักษะการใชงาน และทักษะการทำงานของสำนักงาน “คุณไดฝกฝนสิ่งที่คุณไดเรียนรู
ในหองเรียน" (G1) “มันใหประสบการณการขายแกฉัน” (G2) 
  หนาที่ของนักเรียน 
   ดวยโครงการ DSA-UJ นักเรียนทุกคน (100%) เลือก บริษัท ของตัวเองในชวงงาน
แสดงสินคาซึ่งหลายบริษัทเขารวม ดังน้ัน 100 เปอรเซ็นตเปนการกำหนดตำแหนงของตัวเอง นักเรียน
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โดยรวมแลวมีความสุขกับความคิดในการเลือกบริษัทของตนเอง “ฉันเหมาะสมกับบริษัทที่ฉันเลือก” 
(G1) “ฉันสามารถกาวสูความทาทายและเปดโลกทางความคิดของฉัน” (G2) อยางไรก็ตามนักเรียน
หลายคนก็รูสึกวา หลายคร้ังที่พวกเขาไมรูวาจะบนกับใครถามีอะไรผิดพลาด “ฉันไมทราบวาจะ
รองเรียนใครในบริษัท หากฉันตองการสอบถาม” (G1) 'บางครั้งหากมีปญหาการจัดสงหรือผลิตภัณฑ
ขัดของ บริษัทไมไดทำใหเราเครงเครียด” (G2) 
  โอกาสทางอาชีพ 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาโครงการ DSA-UJ ใหทำใหเกิดความชัดเจนดาน
อาชีพของพวกเขา “มันขจัดขอสงสัยที่ฉันมีเกี่ยวกับอาชีพของฉัน” (G1) “มันทำใหฉันมีประสบการณ
โดยตรงกับอุตสาหกรรมการขายและสภาพแวดลอมการทำงาน” (G2) “มันชวยใหฉันสรางประวัติยอ
ของตัวเอง” (G2) 
 Raven (2017) ทำการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน แนวทางปฏิบัติสำหรับนายจาง โดยมีขอคำถามการวิจัยดังน้ี 
  1. กิจกรรมการทำงานใดบาง ที่ดีสำหรับการพัฒนาของนักเรียน 
   1.1 ภูมิหลังทางวิชาการของนักเรียนคืออะไร 
   1.2 กิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับนักเรียนคืออะไรบาง 
   1.3 นักเรียนมีโอกาสอะไรบาง ในการสรางทักษะที่จำเปนสำหรับงานนี้ 
   1.4 นักเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับงานใดบางที่ไดรับจากกิจกรรมเหลาน้ี 
   1.5 กิจกรรมเหลาน้ีมีสวนชวยในขอกำหนดของหลักสูตรอยางไร 
  2. คุณภาพการใหคำปรึกษาของฉันคืออะไร 
   2.1 มกีารประชุมที่ปรึกษากี่ครั้งระหวางการฝกงาน 
   2.2 มกีารประชุมกันมากพอหรือควรมากกวานี้หรือไม 
   2.3 ลักษณะของการโตตอบเหลานี้คืออะไร 
   2.4 สิ่งเหลาน้ีใหคำแนะนำสำหรับนักเรียนอยางไร 
   2.5 การปอนกลับความคิดเห็นกับนักเรียนมีความสะดวกหรือไม 
   2.6 ขอเสนอแนะถูกนำเสนออยางไร 
   2.7 วิธีการตอบรับไดรับอยางไร 
   2.8 ฉันสามารถทำอะไรที่แตกตางกันไดบาง 
  3. องคกรของฉันไดรับประโยชนอยางไรจากการเปนหนวยรับนักศึกษาเขาฝกงาน 
   3.1 นักเรียนมีสวนชวยอะไรในการทำงานขององคกร 
   3.2 คณุภาพของการสนับสนุนนี้คืออะไร 
   3.3 พนักงานในหนวยงานมีประสบการณในการฝกงานอยางไร 
   3.4 พวกเขามีประสบการณกับการฝกงานอยางไร 
   3.5 พวกเขาจะแนะนำตำแหนงอื่นหรือไม 
   3.6 ทำไม 
 Dubec (2018) ไดศึกษาประโยชนของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน สรุปไดดังนี้ 
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  “การเรียนรูดวยการทำงานแบบบูรณาการ: ทำไมเพ่ิมขึ้นและเปนประโยชนใคร?”
บทบาทการเรียนรูแบบบูรณาการการทำงาน (WiL) ในมหาวิทยาลัยและประโยชนตอมหาวิทยาลัย
นักเรียน และนายจาง 
   1. ประโยชนของ WiL ตอมหาวิทยาลัย 
    1.1 เตรียมนักเรียนเพ่ือเปลี่ยนไปสูการทำงาน และพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการ "รับรูและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดการ
ความหลากหลายและความไมชัดเจน 
    1.2 เปดโอกาสใหนักเรียนแบงปนและทบทวนประสบการณการทำงานของพวก
เขาเพื่อใหพวกเขาสามารถเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูของพวกเขาเปนความรูฝกหัด 
   2. ประโยชนของ WiL ผูนักเรียน 
    2.1 พัฒนาความเปนมืออาชีพของพวกเขา 
    2.2 พัฒนาความรูเชิงทฤษฎีและทักษะทีส่ามารถถายโอนได 
    2.3 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูคนในบทบาทที่หลากหลาย 
    2.4 เสริมสรางการทำงานเปนทีม การระบุปญหาและการแกปญหา และการ
จัดการตนเอง 
    2.5 เพิ่มทักษะดานดิจิทัลของพวกเขา 
    2.6 เพิ่มความเขาใจในระดับปฏิบัต ิความหมายของการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมสัมผสัประสบการณ โอกาสการเรียนรูที่หลากหลายและเพิ่มขึน้ที่ไมสามารถทำไดใน
หองเรียนที่เปนทางการ 
   3. ประโยชนของ WiL ตอนายจาง  
    3.1 สงคืนกลับไปยังอุตสาหกรรมหรืออาชีพของพวกเขาและเพื่อตอบสนองความ
รับผิดชอบขององคกร 
    3.2 ปรับปรุงภาพลักษณขององคกร และ ความกาวหนาขององคกร ดีกวาที่จะ
รับสมัครบัณฑิตในอนาคต และ ลดคาใชจายและความเสีย่งในการสรรหา 
    3.3 เขาถึงความคิดและแนวคดิใหมจากการวิจัยที่เกิดขึ้นใหมที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยทีเ่ปนพันธมิตร 
 Top Universities (2019) ไดนำเสนอ 9 ประโยชนที่ยอดเยี่ยมของการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงาน ไวดังน้ี 
  1. เปนโอกาสในการทำงานในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่แทจริง 
  2. เปนการพัฒนาความรูสึกและความตระหนักรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงาน 
  3. เสริมทักษะดานอารมณของคุณและพัฒนาความรูเชิงทฤษฎีของคุณ 
  4. ชวยจัดการแรงบันดาลใจและการตัดสินใจในอาชีพการงานในอนาคต 
  5. เพิ่มโอกาสการจางงานของคุณ 
  6. สามารถสรางเครือขายผูติดตอที่ดี 
  7. เพิ่มความตระหนักของคุณตอความทาทายระดับโลกและปญหาอุตสาหกรรม 
  8. ขยายมุมมองของคุณ 
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  9. คุณสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกและเสนอวิธีแกปญหาในชีวิตจริง 
 สรุปไดวา การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีประโยชนครอบคลุมทั้งตอผูเรียน 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ผูเรียนมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทำงาน
และมีโอกาสไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา สถานศึกษาไดผูเรียนที่มีคุณภาพ และไดสัมพันธภาพ
อันดีระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ และสถานประกอบการ ไดมีโอกาสทดสอบผูเรียน 
และมีโอกาสจางแรงงานในราคาที่ต่ำกวาคาแรงทั่วไป และไดงานมีคุณภาพ และมีโอกาสได
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือเพื่อทำงานในสถานประกอบการ 
 

2.6 บริบทของสถานศึกษาเพื่อการทําวิจัยในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปนสถานศึกษาภายใตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความเปนมาของวิทยาลัยฯและบริบทของวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดังรายละเอียดตอไปนี้ (พิทยา ชินะจิตพันธุ, 2553) 
  2.6.1 ความเปนมาของวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย  
   วิทยาลัยเทคนคิหนองคายเปนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ป พ.ศ. 2530 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และ
แมฮองสอน โดยมีเปาหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาและทุกหลกัสูตร ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา ป พ.ศ. 2535-2539 ไดมโีครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจานวน 93 แหง เฉพาะ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับอำเภอ 60 แหง วิทยาลัยสารพัดชาง 25 แหง และอีก 8 แหง 
มีวัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสูทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาชนบทเพ่ือผลิต
กำลังคนดานวิชาชีพในระดับกึ่งฝมือ และชางเทคนิค ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ป พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษา ไดจัดต้ังวิทยาลัย
การอาชีพ 70 แหง วิทยาลัยเทคนิค 19 แหง และวิทยาลยับริหารธุรกิจและการทองเที่ยว 2 แหง และ
ไดมีพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) กำหนดให 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปนสวนราชการสังกัดกรมอาชีวศึกษา กำหนดอำนาจหนาที่ใหกรม
อาชีวศึกษาจัดและสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนปุริญญา ประกาศนียบัตร
หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ตอมาป พ.ศ. 2542 ประกาศใช พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542) ซึ่งมมีาตรา 20 เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาป 
พ.ศ. 2545 มีการปรับแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กำหนดจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จำนวน 404 แหง ประกอบดวย 1) วิทยาลัยเทคนิค 109 แหง 2) วิทยาลยั
อาชีวศึกษา 36 แหง 3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แหง 4) วิทยาลัยสารพัดชาง 54 แหง 5) 
วิทยาลัยการอาชีพ 144 แหง  6) วิทยาลัยพาณิชยการ 5 แหง 7) วิทยาลัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การตอเรือ 3 แหง 8) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แหง วทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว 3 แหง 
10) วิทยาลัยประมง 3 แหง 11) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 1 แหง ป พ.ศ. 2547-2550 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบาย อยากเรียนสาขาวิชาใดตองไดเรียน
สาขาวิชานั้น และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม ป พ.ศ. 2551 ประกาศใช
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2551) ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน
สถานศึกษารัฐบาล จำนวน 429 แหง และสถานศึกษาเอกชน 483 แหง รวมทั้งหมด 912 แหง 
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559) 
   ขอมูลทั่วไปวทิยาลัยเทคนคิหนองคาย   
   วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย เปดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิมคือ
โรงเรียนชางไมหนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรคเปนสถานที่เรียนและ
ฝกงานตอมาไดงบประมาณมาจัดสราง คือ สถานที่ตั้งในปจจุบัน  
   สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มตนดวยโรงฝกงานเล็ก ๆ 2 หลัง และบานพักครู 
4 หลัง จำนวนนักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยเปดหลักสูตร 3 ป เม่ือ 
พ.ศ. 2482 บนพื้นที่ 18 ไร 3 งาน 47 ตารางวา และโรงเรียนชางไมหนองคายดำเนินกิจการเรื่อยมา 
   พ.ศ. 2489 เกิดกรณีพิพาท ระหวางไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว 
(สปป. ลาว ในปจจุบัน) ไทยมีความจำยอมที่ตองมอบดินแดนบางสวนคืนใหแกฝรั่งเศส  ซึ่งดินแดนที่
ตองมอบคืนน้ันมีโรงเรียนชางไมของไทยต้ังอยูแหงหนึ่ง คือโรงเรียนชางไมลานชาง เมื่อเปนเชนนั้น
โรงเรียนชางไมลานชาง จึงตองยายเขารวมกับโรงเรียนชางไมหนองคาย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
   พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายใหโรงเรียนชางตัดผมหนองคาย ในจังหวัด
หนองคายสมัยน้ัน มารวมเปนโรงเรียนชางไมหนองคาย  
   พ.ศ. 2502 โรงเรียนชางไมหนองคายไดยกฐานะเปน โรงเรียนการชางหนองคาย ใน
ปถัดมา  
   พ.ศ. 2503 โรงเรียนการชางหนองคาย ไดเขารวมอยูในโครงการฝกชางฝมือ 
ของสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ส.ป.อ.) ทำใหไดรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น  
จึงมีการปรับปรุงอาคารโรงฝกงานและอาคารสถานที่เพ่ิมมากขึ้นเพื่อเตรียมเปดทำการสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ม.ศ. 4) ในปตอมาไดเปดแผนกชางเพิ่มอีก 2 แผนกคือ แผนกชางกอสราง แผนก
ชางประสม (ปจจุบันคือแผนกชางเชื่อมโลหะ) 
   พ.ศ.2507 เปดเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกชางยนต และแผนกชางกลโรงงาน 
   พ.ศ.2508 ทางราชการยุบโรงเรียนชางปนโพนพิสัย มารวมกับโรงเรียนการชาง
หนองคาย 
   พ.ศ.2509 โรงเรียนการชางสตรีหนองคาย ไดยายเขามารวมกับโรงเรียนการชางชาย
หนองคาย 
   พ.ศ.2511 เปดแผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม  (ปจจุบันเรียกแผนกชาง
อิเล็กทรอนิกส) จากนั้นโรงเรียนการชางหนองคายไดดำเนินกิจการกาวหนามาโดยตลอด  มีจำนวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นเปนลำดับจนเกิดปญหาเรื่อง การขาดอุปกรณการเรียนการสอน  เครื่องมือ
เครื่องจักร ตลอดจนอาคารสถานที่ไมเพียงพอ จึงปรับการรับนักเรียนเขาเรียน 2 ผลัด (เชา-บาย) 
และจำนวนคร ู- อาจารยก็เพิม่มากขึ้น 
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   พ.ศ.2520 โรงเรียนการชางหนองคาย ไดยกฐานะเปนโรงเรียนเทคนิคหนองคาย  
   พ.ศ.2522 โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ไดปรับยกฐานะเปนวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
   พ.ศ.2523 เปดสอนคณะวิชาคหกรรม ไดแก แผนกวิชาผา แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 
   พ.ศ.2525  เปดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ไดแก  แผนกการบัญชี และแผนกการ
ขาย 
   พ.ศ.2527 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2 แผนกคือ 
แผนกชางยนต และแผนกคหกรรม 
   พ.ศ.2528 เปดแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
   พ.ศ.2533 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ  
แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด 
   พ.ศ.2534 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ 
แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง  สาขาเครื่องกลไฟฟา  และสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 
   พ.ศ.2535 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชา
ชางกอสราง และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดรับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษาดีเดน 
ประเภทชางอุตสาหกรรม 
   พ.ศ.2536 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 3 แผนก คือ
แผนกวิชาชางเทคนิคการผลิต แผนกวิชาชางเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นอกจากนี้ยัง
ไดเปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  1 สาขา คือ สาขาเครื่องกล 
   พ.ศ.2537 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
คือ  สาขาการจัดการงานบุคคล และในวันที่   29 กันยายน  พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได
อนุญาตใหวิทยาลัยเทคนิคหนองคายใชที่ดินสาธารณประโยชน เพื่อเปนที่จัดต้ังวิทยาลั ยเทคนิค
หนองคายแหงใหม (เปนแหงที่ 2) ที่ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย(หางจากตัวจังหวัดไปตาม
เสนทางอำเภอโพนพิสัย 7 กิโลเมตร) มีเน้ือที่ 159 ไร 3 งาน 24 ตารางวา 
   พ.ศ. 2538 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  
คือ สาขาการบัญชี 
   พ.ศ. 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยูกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา สงักัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 ดวยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  
แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย และยายไป  ณ ทีท่ำการแหงใหม เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
   พ.ศ.2541 ไดยายแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสไปยังพื้นที่แหงใหม ซึ่งไดกอสราง
อาคารเรียนปฏิบัติการเสร็จเรียบรอย มีพื้นที่ใชสอย 2,400 ตารางเมตร และไดรับโครงการชวยเหลือ
ครุภัณฑจากโครงการเงินกูกองทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน (OECF) ในวงเงิน
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งบประมาณ 70 ลานบาท และในป พ.ศ. 2541 - 2543 ไดรับงบประมาณสิ่งกอสรางอาคารเรียน
ปฏิบัติการอีก 1 หลัง มีพื้นที่ใชสอย 2,400 ตารางเมตร และไดยายแผนกวิชาชางไฟฟากำลัง ไปเปด
ทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงใหมในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2543      
   พ.ศ.2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดรับคัดเลือกเขารับรางวัลพระราชทาน 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี เขตการศึกษา 9 
   พ.ศ.2542 เปดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชา
โยธา 
   พ.ศ.2546 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   พ.ศ.2548 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
   พ.ศ.2549 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชา
เทคนิคไฟฟา พ.ศ. 2548 เปดศูนยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท  ตามโครงการความรวมมือระหวาง  
คณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (คอ.ม.) จำนวน 4  สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   พ.ศ.2551 เปดทำการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยี
ไฟฟา) หรือ (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟา)  เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  ให
จัดการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตร 8 ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 
2551 โดยรับนักศึกษารุนแรก จำนวน 1 หอง 20 คน โดยเปดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2551 เม่ือ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และใหรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   พ.ศ.2552 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรีตอเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) เพ่ิมเปน 5 สาขา  ในปการศึกษา 2552  คือ สาขา ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟา (เดิม)  
ทล.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล , ทล.บ. อุตสาหการ-เช่ือมประสาน ทล.บ. โยธา และ ทล.บ. 
เครื่องกล รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   พ.ศ.2557 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ภายใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  5 สาขาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   พ.ศ.2558 ครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ภายใตสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพิ่มอีก 1 สาขาดังน้ี สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส 
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   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปจจุบันมี 2 แหง  แหงเดิมต้ังอยูเลขที่ 306 หมู 5 ถนน
มิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเน้ือที่ 18 ไร 3 งาน 47 ตารางวา และ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงใหม มีเนื้อที่ 159 ไร 3 งาน 24 ตารางวา 
    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ตั้งอยู 306 หมูที่ 5  ตำบลโพธ์ิชัย อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย รหัสไปรษณีย 41130 บนเน้ือที่ 40 ไร  1 งาน 47 ตารางวา โทรศัพท /โทรสาร 0-424-
117-76 เว็บไซต www.nktc.ac.th  อีเมล nonkhai01@vec.mail.go.th 
   ปจจุบันวิทยาลัยเทคหนองคาย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2563 หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562  และหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
  ขอมูลพืน้ฐานวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย  ปรัชญา วิสัยทัศน  พนัธกิจ คติพจน  
ของวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
  ปรัชญา  “ทักษะเช่ียวชาญ  วิชาการลำ้เลิศ  เชิดชูคุณธรรม  กาวนำเทคโนโลยี 
 

  วิสัยทัศน “เปนสถานศึกษามุงสรางกำลังคนดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มี
มาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศอยางมีคุณธรรมนำองคการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” 
  เอกลักษณ “เปนแหลงเรียนรู คูบริการ” 
  อัตลักษณนักเรียน นักศึกษา “บริการดี ฝมอืเยี่ยม” 
  พันธกิจ  
   1. ผลิตและพฒันากำลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
   2. พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู บุคลากร อยางตอเนื่องใหมีประสิทธภิาพ 
   3. สงเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. สรางเครือขายความรวมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบ ICT 
  คติพจน ลูกพระวิษณุหนองคาย  ตองมีศักดิ์ศรี  ตองมีฝมือ  มีเปาหมายชีวิต 
หางไกลยาเสพติด  และดำรงชีวิตอยางพอเพียง 
  เปาประสงค 
   1. ผูเรียนมคีวามเช่ียวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความพรอมสูตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
   2. งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชนเปนที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
   3. ระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
   4. การบริหารและฝกอาชีพวิชาชีพสรางโอกาสและพัฒนาสูการแขงขัน
ระดับประเทศ 
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  จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษาและความโดดเดน 
   1. จัดผูสอนและบุคลากรตางๆ ไดตามคุณวุฒิและประสบการณ 
   2. จัดระบบความรวมมือ ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
   3. เผยแพรผลงานสูสาธารณชน รวมทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการนำ 
ผลงานมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ 
   4. สามารถศกึษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกสถานศกึษาดวย 
ตนเอง 
   5. จัดระบบความรวมมือ ประสานงานระหวางสถานศึกษาภายใตสถาบันการ 
อาชีวศึกษาในการจัดการศึกษา และการใชทรัพยากรรวมกัน 
   6. จัดกิจกรรม/โครงการ สงเสริมความรูและทักษะทางวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
   7. จัดกิจกรรมโครงการ ที่ใหบริการแกชุมชน และทองถิ่น 
   8. รวมมือกับชุมชนและทองถิน่ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามประเพณีและเพื่อการ 
พัฒนาทองถิ่น 
   9. มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข 
   10. จัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากสถาน 
ประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชน และทองถิ่นใหความรูในสถานศึกษา 
  ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ) 
   1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   2. โครงการความรวมมือไทย-ลาว-เวียดนาม-อินโดนีเซีย ญีปุ่น และจีน เพื่อพัฒนา 
บุคลากร 
   3. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงานที่
ประเทศญี่ปุน 
   4. ผานการตรวจประเมินตามโครงการโรงอาหารในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ 
มาตรฐานของกรมอนามัย ประจำป 2559 ไดมาตรฐาน ระดับดี 
   5. ไดรับรางวัลสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำป  
2560 เรื่อง เตาเผาพนไปแบบเติมเช้ือเพลิงชีวมวลอัตโนมัติ 
   6. เปนสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ ระดับอาชีวศึกษา 
 
  ยุทธศาสตรและกลยทุธของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
    กลยุทธที่ 1 ผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความ
เช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะทางตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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    กลยุทธที่ 2 ผูสำเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค 
   พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู บุคลากร อยางตอเน่ืองใหมี
ประสิทธิภาพ 
    กลยุทธที่ 1 พฒันาหลักสูตรใหมีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีรวมมือกับสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
    กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ 
   พันธกิจที่ 3. สงเสริมประสทิธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนนุพัฒนา นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ 
วิจัย และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจนำไปใชพัฒนาการเรียน
การสอนและในชุมชน 
    กลยุทธที่ 2 สงเสริมเผลแพรการสราง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย รองรับกับการพัฒนาประเทศ 
   พันธกิจที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 
    กลยุทธที่ 1 ระดมทรัพยากรสรางเครือขายการจัดการศึกษาดานวิชาชีพทั้ง 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
    กลยุทธที่ 2 พฒันาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่
ทันสมัย 
    กลยุทธที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา  
   พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมพฒันา
บุคลากรตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบ ICT 
    กลยุทธที่ 1 พฒันาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต
หลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธที่ 2 สงเสริมการสรางนวัตกรรม ICT มาใชในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษที่ 21 
    กลยุทธที่ 3 พฒันาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    กลยุทธที่ 4 พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สภาพชุมชน 
เศรษฐกิจสังคม  
  จำนวนประชากรในเขตอำเภอเมือง มีจำนวนประมาณ 90,000 คนอาชีพของประชากร
สวนใหญทำการเกษตรกรรม เชน ทำนา ทำไร ทำสวน และฟารม สวนอาชีพที่รองลงมา คือ คาขาย
รับจาง เปนตน อำเภอหนองหานแบงการปกครองเปน 12 ตำบล ประเพณีวัฒนธรรมของประชากรใน
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แตละรอบปเหมือนกับประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน วัฒนธรรมประเพณี วัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย และงานมรดกโลกบานเชียง 
  ความรวมมือของชุมชนที่มีตอสถานศึกษา มีทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
อำเภอ ตำบล หมูบาน ไดใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในดานตาง ๆ เชน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น ความรวมมือใน
การตอตานสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา กิจกรรมทางศาสนา เปนตน (วิทยาลัยเทคนิค, 
2560) 
  จากบริบทของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซึ่งไดนำเสนอขอมูลความเปนมาของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ขอมูลทั่วไปวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ขอมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ซึ่งประกอบดวยปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คติพจน ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายอยาง
ละเอียด รวมถึงยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยใชเปนบริบทในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการวิจัยครั้งน้ี 
  2.6.2 การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
   วิทยาลัยเทคนคิหนองคายมีการบริหารจัดการภายใตระเบียบสำนักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยแบงออกเปน 4 ฝาย ไดแก 
    1. ฝายวิชาการ ประกอบดวย 6 งาน ดังน้ี 1) แผนกวิชา 2) งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 4) งานวิทยบริการและหองสมุด 5) งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 6) งานสื่อการเรียนการสอน 
    2. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย 6 งาน ดังนี้ 1) งานกิจการ
นักเรียนนักศึกษา 2) งานครูที่ปรึกษา 3) งานปกครอง 4) งานแนะแนว 5) งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 6) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
    3. ฝายแผนงานและความรวมมือ ประกอบดวย 6 งาน ดังนี้ 1) งานวางแผนและ
ความรวมมือ  2) งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 3) งานความรวมมือ 4) งานวิจัยและพัฒนา 5) งาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6) งานสงเสริมผลการผลิต การคา และประกอบธุรกิจ 
    4. ฝายบริหารทรัพยากร ประกอบดวย 8 งาน ดังนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) 
งานบุคลากร 3) งานการเงิน 4) งานบัญชี 5) งานพัสดุ 6) งานอาคารสถานที่ 7) งานทะเบียน 8) งาน
ประชาสัมพันธ  
   ภาพรวมการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แสดงดังในแผนภูมิการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี ้
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ภาพท่ี 2.31 ภาพรวมการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แสดงดังในแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  
ท่ีมา. จาก รายงานการประเมินตนเอง, (หนา 36), โดย วิทยาลัยเทคนิคหนองคย, 2560,
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   2.6.3 ดานหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย 
  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดเปดสอน 3 ระดับ  
คือ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใชหลักสูตร พุทธศักราช 2556  เพิ่มเติม พ.ศ.2557 2) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใชหลักสูตร พุทธศักราช 2557 3) ระดับปริญญาตรีเปด
สอน 1 หลักสูตรภายใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คือ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและความพรอมของสถานศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปดสอน 13 สาขางาน  ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชา
ชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   
สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน 16 สาขางาน ไดแก สาขา
งานเทคนิค ยานยนต  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือกล สาขางาน
แมพิมพโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ สาขางานไฟฟากำลัง สาขางานเครื่องทำ
ความเย็นและปรับอากาศ สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานการจัดการโลจิสติกส สาขา
งานคอมพิวเตอรฮารดแวร สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปดสอน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย, 2560) 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี พุทธศกัราช 2562 
   หลักการของหลักสูตร ประกอบดวย 1) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความ ตองการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยาง
กวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอน
ความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถาน ประกอบการและสถานประกอบการอาชีพอิสระ 
3) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน 
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 4) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา หลักสูตรใหตรงตามความตองการ โดยยึด
โยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคลองกบสภาพ ยุทธศาสตร ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
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   จุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 1) เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณใน
งานอาชีพสอดคลองกบมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความ
เจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ 2) เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝ เรียนรู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ อาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห และการแกปญหา ทักษะดานสุขภาวะและความ
ปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสรางอาชีพ และพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 3) 
เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนรักงาน รักหนวยงานสามารถ
ทำงานเปนหมูคณะไดดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น4) เพื่อใหเปนผูมี
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรงและ สารเสพติด 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติดำรงตนตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคาของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีจิต
สาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี  5) เพื่อใหมี
บุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย ที่สมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 6) เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลกมีความรักชาติสำนึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อ
สวนรวม ดำรงรักษาไวซึ่งความมันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
    1. การเรียนการสอน ประกอบดวย 1) การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ีผูเรียน
สามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กำหนดและ นำผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกนได 
สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู และประสบการณได 2) การจัดการเรียน
การสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการและการดำนำงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตาม แบบแผนใน
ขอบเขตสำคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกนซึ่งสวนใหญเปนงานประจำหองแนะนำพ้ืนฐาน ที่ตองใช
ในการตัดสินใจ วางแผนและแกไขปญหาโดยไมอยูภายใตการควบคุมในบางเรื่อง สามารถ ประยุกตใช
ความรูทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแกปญหาและการ ปฏิบัติงานใน
บริบทใหม รวมทั้งรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
    2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน การจัดการศึกษาในระบบปกติใชระยะเวลา 3 ป 
การศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดำเนินการ ดังนี้ 1) ในป การศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 
ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาหรวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและ
จำนวนหนวยกิตตามที่กำหนด และสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
ไดอีกตามที่เห็นสมควร 2) การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทำ
การสอนไมนอยกวา สัปดาหละ5 วัน ๆ ละไม เกิน 7 ช่ัวโมงโยกำหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 
60 นาที 
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    3. การคิดหนวยกิต ใหมีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103-110 หนวย
กิตการคิดหนวยกิต ถือเกณฑดังน้ี 1) รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ช่ัวโมง
ตอสัปดาหหรือ18 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 2) รายวิชาปฏิบัติ
ที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 36 ช่ัวโมงตอภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรง
ฝกงานหรือภาคสนาม 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 3) การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใชเวลาไมนอยกวา54 ช่ัวโมงตอภาค
เรียน รวมเวลา การวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 4) การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง ตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวย
กิต5) การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลา 
การวัดผล มีคาทากับ 1 หนวยกิต 
   4. โครงสรางหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562แบงเปน 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี  
    1) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 22 หนวยกิต ประกอบดวย  
     กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุม
วิชาคณิตศาสตรกลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต ประกอบดวย  
     กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ กลุมสมรรถนะ
วิชาชีพเลือก ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมง/สัปดาห)   
     หมายเหตุ 1) จำนวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาและกลุมวิชาในหลักสูตร 
ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 2) การพัฒนารายวิชาใน
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจะเปน รายวิชาบังคับที่สะทอนความ
เปนสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของ สาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกบ
มาตรฐานอาชีพ จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจำนวนหนวยกิตที่กำหนดและ ผูเรียนตองเรียนทุก
รายวิชา 3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาตามที่กำหนดไวในหลักสูตรและ
หรือ พัฒนาเพ่ิมตามความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาคเพื่อ
เพ่ิมขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี ตองเปนไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่ ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกำหนด 
   5. การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความ
รวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่
ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันแลวระยะเวลาหน่ึง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกบ
การปฏิบัติงานอาชีพ ั เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัยและบรรยากาศ การทำงานรวมกัน
สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชวยให ผูเรียนทำได 
คิดเปน ทำเปนและเกิดการใฝ รูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมันใจและเจตคติที่ดีในการ ทำงาน
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และการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพตองดำเนินการ ดังนี้ 1) 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ ในรูป ของการ
ฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่ 5 และ
หรือภาคเรียนที่ 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง กำหนดใหมีคำเทากับ 4 หนวยกิต กรณี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพ่ิมพูนประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  สามารถนำ
รายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกบลักษณะงาน ั ไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานของรัฐในภาคเรียนที่จัดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพได รวมไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 2) 
การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกบรายวิชาอื่น 
   6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจากสิ่ง ที่ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ ต้ังแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐคิดคน
โดยการวางแผนกำหนดขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินกาประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานเพื่อ
นำเสนอ ซึ่งอาจทำเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการ
จัดทำโครงงานดังกลาวตองดำเนินการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียน
จัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และ
หรือภาคเรียนที่  6 รวมจำนวน 4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ทั้งนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมง ตอสัปดาหกรณีที่กำหนดใหเรียนรายวิชา
โครงงาน 4 หนวยกิต หากจัดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 2 หนวยกิต คือ โครงงาน 1และโครงงาน 2 ให
สถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกบเกณฑดั งกลาว
ขางตน 2) การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกบรายวิชาอ่ืน 
   7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย 1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตอง
จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอ สัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
แกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยการตอตาน
ความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและ พลโลกในดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ปลูกฝงจิตสำนึกและ จิตอาสาในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทำประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น  ทั้งนี้ โดยใชกระบวนการกลุม ในการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทำงานสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให
เขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 2) การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   8. การจัดแผนการเรียน เปนการกำหนด รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่จะ
ดำเนินการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน โดย จัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติใน
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20: 80 ทั้งนี้ ขึ้นอยู กบลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู
ของแตละสาขาวิชา ซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคำนึงถึงรายวิชาที่
ตองเรียนตามลำดับกอน-หลังความงายยากของรายวิชา ความตอเน่ืองและเชื่อมโยงสัมพันธกนของ
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รายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ จัดการเรียนรูรวมกันในลักษณะของงาน โครงงานและ
หรือช้ินงานในแตละภาคเรียน 2) จัดใหผูเรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหครบ ตามที่กำหนดในโครงสรางหลักสูตร 3) จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียน
รายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจเพื่อ สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอ 4) จัดรายวิชาทวิภาคีและรายวิชาที่นำไปเรียนและฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานของรัฐ โดยประสานงานรวมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อ 
พิจารณากำหนดรายวิชาหรื อกลุมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานของรัฐในภาคเรียนนั้นๆ 5) จัดรายวิชาฝกงานในภาคเรียนที่ 5 หรือ 6ครั้งเดียว จำนวน 4 
หนวยกิต (เฉลี่ย 20 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคเรียน) หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาค
เรียนที่5จำนวน 2 หนวยกิต และภาคเรียน ที่6จำนวน 2 หนวยกิต (เฉลี่ย 10 ช่ัวโมงตอสัปดาหตอ
ภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชาน้ันๆ 6) จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ 5 หรือ 6 
ครั้งเดียวจำนวน 4 หนวยกิต หรือจัดใหลงทะเบียน เรียนเปน 2ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 5และภาคเรียนที่ 
6 รวม 4 หนวยกิต ตามเง่ือนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 7) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแตละภาค
เรียน ภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 8) จัดจำนวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียน ไม
เกิน 22 หนวยกิตสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน 12 หนวยกิตสำหรับการเรียนแบบไม 
เต็มเวลา สวนภาคเรียนฤดูรอนจัดไดไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดย
เฉลี่ยไมควรเกิน 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันมีเหตุผลและความ
จำเปนในการจัดหนวยกิตและเวลา ในการจัดการเรียนการสอนแตละภาคเรียนที่แตกตางไปจาก
เกณฑขางตนอาจทำไดแตตองไมกระทบตอ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
   9. การศึกษาระบบทวิภาคี 
     เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกนระหวางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลา
สวนหน่ึงในสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการผลิตและพัฒนากาลังคน ตรงตาม ความตองการของผูใชและเปนไปตามจุดหมายของ
หลักสูตรทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตอง ดำเนินการดังน้ี 1) นำรายวิชาทวิภาคีในกลุม
สมรรถนะวิชาชีพเลือกรวมไมนอยกวา18 หนวยกิต ไปรวมกำหนด รายละเอียดของรายวิชากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่รวมจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีไดแก จุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เวลาที่ใชฝกและจำนวนหนวยกิต ใหสอดคลองกบ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ วิชาชีพของ
สาขางาน ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนหนวยกิตและจำนวนช่ัวโมงที่ใชฝกอาชีพของแตละรายวิชา ทวิภาคี
ให เปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชา ดังกลาวใหสำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาทราบดวย 2) จัดทำแผนฝกอาชีพ พรอมแนวการวัดและประเมินผลใน
แตละรายวิชา เพื่อนำไปใชในการฝกอาชีพ และวัดและประเมินผลเปนรายวิชา 3) จัดแผนการเรียน
ระบบทวิภาคีตามความพรอมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่จัดการศึกษา
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ระบบทวิภาคีรวมกันโดยอาจนำรายวิชาอื่นที่สอดคลองกบลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ ไปจัดรวมดวยก็ได 
   10. การเขาเรยีน  
     ผูเขาเรียนตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาป ที่ 3 หรือเทียบเทา 
และมีคุณสมบัติ เปนไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    11. การประเมนิผลการเรียน  
     เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
    12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบดวย 1) ประเมินผานรายวิชาใน
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และ หมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว
ในหลักสูตร 2) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4) เขารวมกิจกรรมและประเมิน
ผานทุกภาคเรียน 
    13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย 1) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม ในแตละกลุมวิชา เพื่อเลือกเรียน
นอกเหนือจากรายวิชาที่กำหนดใหเปนวิชาบังคับไดโดยสามารถพัฒนาเปน  รายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา ใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆเพื่อใหบรรลุ จุดประสงค
ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด ของรายวิชาในแตละกลุมวิชาในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู
และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุม สมรรถนะวิชาชีพเลือกไดตามความตองการของสถาน
ประกอบการหรือยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี 
ตองพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคสาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดวย 3) หมวดวิชา
เลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได  ตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาตอ ทั้งนี้การกาหนดรหัสวิชา จำนวนหนวยกิตและจำนวน
ช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด 
   14. การปรับปรุงแก ไข  พัฒนารายวิชากลุมวิชา และการอนุ มัติหลักสูตร 
ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบัน การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2) การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
ความเห็นชอบของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) การประกาศใชหลักสูตรใหทำเปนประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ 4) การพัฒนารายวิชาหรื อกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถ ดำเนินการได โดยตองรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
    15. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ใหทุกหลักสูตร
กำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไวให  ชัดเจนอยางนอย
ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) หลักสูตรที่ยึดโยงกบมาตรฐานอาชีพ 2) ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน 
3) วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 4) ผูสำเร็จการศึกษา ใหสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน  และรายงานผลการ
ดำเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเน่ือง อยางนอย
ทุก 5 ป 
   16. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี
ทั้งหมด 9 สาขา ดังน้ี 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีสาขา ทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้ สาขางานชางยนต 
สาขางานชางกลโรงงาน สาขางานชางเช่ือมโลหะ สาขางานชางไฟฟากำลัง สาขางานชาง

อิเล็กทรอนิกส สาขางานอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีสาขา ทั้งหมด 2 สาขา ดังน้ี 

สาขางานการบัญชี และ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3) ประเภทวิชาคหกรรม คือ สาขางานอาหาร

และโภชนาการ 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
   หลักการของหลักสูตร ประกอบดวยดังนี้ 1) เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนากำลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ 2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนน
สรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาส
ใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลง
วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอีสระ 3) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสำเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริงมีความรูผูนำและสามารถ
ทำงานเปนหมูคณะไดดี 4) เปนหลักสูตรที่สนับสนุนประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน 
ระหวาหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 5) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสให
สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   หลักการของหลักสูตร มีละเอียดดังนี้ 1) เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 2) เพ่ือใหมีทักษะและ
สมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตร
ตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 4) เพื่อใหมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดี 
และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  5) เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิด
สรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแกไขปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม 
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ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางาน
อาชีพอยางตอเน่ือง 6) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวิจัย มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 7) เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทาง
สังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทำงานการอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนพ่ือสังคมเขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสำคัญของสิ่งแวดลอม 8) เพื่อให
ตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศเปนกำลังสำคัญในดาน
การผลิตและใหบริการ 9) เพ่ือใหเห็นคุณคาและดำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยทรงเปนประมุข 
  หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
   1. การเรียนการสอน มีละเอียดดังนี้ 1) การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียน
สามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กำหนดและนำผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได 
สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและประสบการณได 2) การจัดการเรียนการสอน
เนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบเพื่อใหผูเรียนสามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในการวางแผน แกปญหาและจัดการ
ทรัพยากรในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหมมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืนมี
สวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตนคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน  
   2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน  
    2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสำหรับผูเขาเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด  
ชระยะเวลา 2 ปการศึกษาสวนผูเขาเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
และผูเขาเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชา
และสาขาวิชาที่กำหนด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ปการศึกษา  
      2.2 การจัดเวลาเรียนใหดำเนินการ ดังนี้   
         2.2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือ
ระบบทวิภาคีภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหนวยกิตตามที่กำหนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร  

       2.2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทำ
การสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกำหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบ
ละ 60 นาที  

   3. การเรียนการสอน ใหมีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83 – 90 หนวย
กิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังน้ี 1) รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 
ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 2) รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 3) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงาน
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หรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงเทากับ 1 หนวยกิต 4) รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม
นอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 5) การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือแหลงวิทยาการไมนอยกวา 320 ช่ัวโมงเทากับ 4 หนวยกิต 6) การทำโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

   4. โครงสราง  
     โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
แบงเปน 3 หมวดวิชา และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร ดังนี้  
     4.1 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
      4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  
       1) กลุมวิชาภาษาไทย  
      2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  
     4.1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  
     1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร  
     2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  
     4.1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  
     1) กลุมวิชาสังคมศาสตร  
     2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  
    4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
     4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
     4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
     4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  
     4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  
     4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
     4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
     4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

     จำนวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กำหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามที่กำหนดไวในหลัดสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตองกำหนดรหัสวิชาจำนวนหนวยกิตและจำนวนช่ัวโมงเรียนตามที่กำหนดไวในหลักสูตร 

   5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  

    เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัด
หรือฝกปฏิบัติเบ้ืองตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหน่ึง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร 
อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศการทำงานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะการสื่อสาร การใหเหตุผล 
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การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการการเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทำได คิดเปน 
ทำเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทำงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดำเนินการ ดังน้ี  1) สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของการฝกงานในสถาน
ประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 
ช่ัวโมง กำหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต โดยใหนำรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐไดโดย
ใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 2) การตัดสินผลการเรียน
และใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  
   6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
     เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและ
ประสบการณจากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
งานวิจัย ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินการ การดำเนินงาน การประเมินผลและการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเปนรายบุคคลหรือกลุมก็
ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการน้ัน ๆ โดยการจัดทำโครงการดังกลาวตองดำเนินการ ดังนี้ 1) 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาคเรียนที่ 
3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจำนวน 4 หนวยกิต ใหเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ทั้งนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียวหากจัดใหมี
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชาคือโครงการ 1 และโครงการ 2 ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 2) การตัดสินผลการ
เรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

   7. การศึกษาระบบทวิภาคี  
     การศึกษาระบบทวิภาคีเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานภาครัฐ 
โดยผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถดานการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตรงตามความตองการของผูใชตามจุดหมายของ
หลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองนำรายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปรวม
กำหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแก จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา 
เวลาที่ใชฝกและจำนวนหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพรอมจัดทำแผนฝกอาชีพ การวัดและ 
ประเมินผลในแตละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนำรายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 
    จำนวนหนวยกิตและจำนวนช่ัวโมงที่ใชฝกอาชีพของแตละรายวิชาทวิภาคีให
เปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบดวย 
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   8. การเขาเรียน  
     ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี พื้นความรู สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ผูเขาเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนด ตองเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวใหหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินใจผลการ
เรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558  

   9. การประเมินผลการเรียน  
     เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

   10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดัวย 1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเองการตอตานความรุนแรงและ
สารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทำงาน ปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางการเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทำงานประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการ
ทะนุบำรุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุง
การทำงาน ทั้งนี้  สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานศึกษา
ประกอบการจัดขึ้ น  2 ) การประเมินผลกิจกรรม เสริมหลักสูตร ให เป น ไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

   11. การจัดแผนการเรียน  
     การจัดทำแผนการเรียน เปนการกำหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่จะ
ดำเนินการสอนในแตละภาคเรียน โดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละ
สาขาวิชา ซึ่งมีขอเสนอแนะดังน้ี 1) จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคำนึงถึงรายวิชาที่ตองเรียน
ตามลำดับกอน-หลัง ความงาย-ยากของรายวิชา ความตอเน่ืองและเช่ือมตอโยงสัมพันธกันของ
รายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการศึกษารวมกัน เพื่อเรียนเปนงานและหรือชิ้นงานใน
แตละภาคเรียน 2) จัดใหผูเรียน ไดเลือกเรียนภายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด 
ความสนใจเพื่อสนับสนุนการประกอบการอาชีพหรือศึกษาตอ 3) รายวิชาทวิภาคี หรือการนำรายวิชา
ไปเรียนและฝกในสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการใหประสานงานรวมกับสถานประกอบการ/
แหลงวิทยาการ เพ่ือพิจารณากำหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ/แหลงวิทยากรน้ัน ๆ 4) รายวิชาโครงการ สามรรถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จำนวน 4 หนวยกิต หรือจักใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาค
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เรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4 รวม 4 หนวยกิตตามเง่ือนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ 5) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ใหกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียน โดยนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห 6) จำนวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียน ในแตละ
ภาคเรียนปกติสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไม
เกิน 22 หนวยกิต สวนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต 
ทั้งน้ี เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไมควรเกิน 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
    12. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบดวย 1) ไดรายวิชาและจำนวน
หนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถวน
ตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่ สถานศึกษา
กำหนด 2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผาน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
กำหนด 

   13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  ประกอบดวย 1) หมวดวิชาทักษะชีวิต 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาชีพ
ทักษะชีวิต ในลักษณะจำแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร  กลุมวิชา
คณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชาน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 2) หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา 
    อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุมทักษะ
วิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได 
โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความชำนาญ
เฉพาะดานของสถาณประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความชำนาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ 
ทั้งน้ี การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหนวยกิตและจำนวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลัดสูตรกำหนด 
    14. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา ประกอบดวยดังนี้ 1) การพัฒนา
หลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ใหเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) การอนุมัติหลักสูตร ใหเปน
หนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) การประกาศใหหลักสูตร ใหทำเปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 4) การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถดำเนินการไดโดยตองรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
   15. การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไวให
ชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 1) คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา 2) การบริหารหลัด
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สูตร 3) ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา4) ความตองการกำลังคนของตลาดแรงงานใหสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ขางตน เปดสอน 
3 ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดของแตละหลักสูตรดังไดนำเสนอขางตน  
  2.6.4 รูปแบบการเรียนรู เชิ งบู รณ าการกับการทำงาน  (Work-integrated 
Learning: WiL) ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
    ระบบปกตินำรูปแบบการฝกงานรูปแบบที่ 1 โดยนำรายวิชาการฝกงานไปฝก
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี  สถานศึกษา 1) แตงตั้ง
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบ 2) จัดหา/พิจารณาสถานประกอบการที่เหมาะสม 3) กำหนด
คุณสมบัติผูเรียนและเง่ือนไข 4) วางแผนการจัดการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ 5) จัดทำคูมือ 
เอกสารประกอบการดำเนินงาน 6) ประสานงานระหวางผูเรียน ผูปกครอง สถานประกอบการและ
ผูเกี่ยวของที่ไดรับ 7) จัดเตรียมความพรอมแกผูเรียน 8) จัดสงผูเรียนเขารับการฝกงาน 9) นิเทศและ
ประเมินผลการฝกงาน 10) สรุปรายงานผลการจัดฝกงาน สถานประกอบ 1) จัดผูควบคุมการฝกงาน 
2) วางแผนการจัดการฝกงานรวมกับสถานศึกษา 3) จัดกิจกรรมการฝกงานใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณงานอาชีพ 4) ควบคุม ติดตามและประเมินผลการฝกงาน ผูเรียน 1) ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและเง่ือนไขการฝกงานของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 2) ปฏิบัติงานและรวม
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย 3) บันทึกและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน 
   ขอดีของการฝกงาน ดังน้ี 1) นักศึกษาไดเรียนรูประสบการณตรงจากการฝกงาน
จริง ทำใหมีความเขาใจในลักษณะงานของสายอาชีพไดชัดเจนยิ่งขึ้น 2) การหาสถานประกอบการงาย 
เนื่องจากสถานประกอบการเขาใจลักษณะการฝกงาน 3) การฝกงานในสถานประกอบการเนนเฉพาะ
ดาน จึงทำใหนักศึกษาไมเกิดความสับสนในการฝกปฏิบัติงาน 4) สถานประกอบการลดคาใชจายใน
การจางแรงงาน จึงทำใหเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารับการฝกงานมากขึ้น 5) นักเรียนนักศึกษาบางคน
มีรายไดระหวางเรียน 
   ขอเสียในการฝกงาน ดังน้ี 1) ระยะเวลาในการฝกงานสั้น เพียง 18 สัปดาห ทำให
นักเรียนเรียนรูประสบการณไมทั่วถึง 2) สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษาฝกงานไมตรงตามที่
กำหนด 3) ครูที่ นิเทศขาดประสบการณในการนิเทศ ครูผูสอนขาดทักษะการสอนนักเรียน 4) 
นักศึกษาขาดทักษะ ความรับผิดชอบและวินัยในการฝกงาน 5) การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงานของ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการจัดทำฐานขอมูลประวัตินักเรียน
นักศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานราชการ มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกไป
ปฏิบัติงาน เพื่อทำความเขาใจและซักซอมความเขาใจกอนออกไปปฏิบัติงานจริง การจัดระบบการ
นิเทศติดตามและจัดอาจารยผูใหการนิเทศอยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจ
สภาพปญหาการดำเนินงานในปจจุบัน พบวา สถานศึกษาและสถานประกอบการยังมีชองวางและขาด
การทำความเขาใจในกรอบงานที่เกี่ยวกับขอบขายของงานที่นักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติ  การนิเทศ
ติดตามขาดความตอเนื่องมีการดำเนินการเฉพาะชวงการนิเทศเพื่อประเมินผล แตไมมีการนิเทศเพื่อ
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ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ทำใหไมสามารถรับรูไดวานักเรียนนักศึกษาไดรับความรูอะไร
ในการฝกงานอยางไรบาง หรือมีปญหาอะไรหรือไม การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานควรใหมีความครอบคลุมเพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา 
สถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ และนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรูและประสบการณ
ที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอไปไดทั้งในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต 
    ระบบทวิภาคีการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยทำขอตกลงระหวางวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใช
เวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมีการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลรวมกัน โดยมีปจจัยแหงความสำเร็จ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี นโยบาย ผูเรียน ครูผูสอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ สถานศึกษา สถานประกอบการ และผูปกครอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ การ
สำรวจความพรอม บันทึกขอตำลงความรวมมือ  วางแผนรวมมือสถานประกอบ  ประชาสัมพันธ แนะ
แนว ผูเรียนคัดเลือกผูเรียน ทำสัญญาการฝกอาชีพ  ปฐมนิเทศผูเรียน / ประชุมผูปกครอง จัดการ
เรียนการสอน / การฝกอาชีพ  นิเทศการจัดการเรียนการสอน / การฝกอาชีพ  วัดผลและการ
ประเมินผลรายวิชา / การฝกอาชีพ การสำเร็จการศึกษา ติดตามผูสำเร็จการศึกษา  สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงานประจำป  
   ขอดีของการฝกงาน มีดังนี้ 1) มีงบประมาณอุดหนุนเนื่องจากเปนนโยบายของรัฐ 
และมีความชัดเจนในนโยบาย 2) สถานประกอบการสามารถลดหยอนภาษีได 3) สถานประกอบการ
สามารถลดตนทุนคาใชจายและประหยัดเวลาในการฝกอบรมพนังงานใหม  4 )  ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกอใหเกิดการรับรูของครูในสถานศึกษา เพื่อ ตอบรับกับเทคโนโลยีใหมๆ 
และความตองการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหสถานประกอบการพัฒนาครูฝก
ประจำสถานประกอบการของตนรวมถึงเครื่องมืออุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 
   ขอเสียในการฝกงาน มีดังน้ี 1) สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษาฝกงานไม
ตรงตามที่กำหนด 2) สถานประกอบไมเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา 3) ครูที่นิเทศขาด
ประสบการณในการนิเทศ ครูผูสอนขาดทักษะการสอนนักเรียน 4) นักศึกษาขาดทักษะ ความ
รับผิดชอบและวินัยในการฝกงาน 5) การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ของ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการจัดทำฐานขอมูลประวัตินักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ 
และหนวยงานราชการ มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อทำความเขาใจ
และซักซอมความเขาใจกอนออกไปปฏิบัติงานจริง การจัดระบบการนิเทศติดตามและจัดอาจารยผูให
การนิเทศอยางเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจสภาพปญหาการดำเนินงานใน
ปจจุบัน พบวา สถานศึกษาและสถานประกอบการยังมีชองวางและขาดการทำความเขาใจในกรอบ
งานที่เกี่ยวกับขอบขายของงานที่นักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติ การนิเทศติดตามขาดความตอเน่ืองมีการ
ดำเนินการเฉพาะชวงการนิเทศเพื่อประเมินผล แตไมมีการนิเทศเพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ทำใหไมสามารถรับรูไดวานักเรียนนักศึกษาไดรับความรูอะไรในการฝกงานอยางไรบาง 
หรือมีปญหาอะไรหรือไม การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานควรใหมี
ความครอบคลุมเพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการหรือ
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หนวยงานราชการ และนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไปไดทั้งในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต 
   จากการศึกษาขอดีและขอเสียของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-
integrated Learning: WiL) ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูวิจัยจะไดนำแนวคิดและความรูที่ไดไปใช
ประกอบการวิจัยในครั้งน้ีไดตอไป 
  2.6.5 เกียรตปิระวัติของสถานศึกษา 
   วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย มีการดำเนินงานภายในและภายในวิทยาลัยทำให
นักเรียนนักศึกษาเปนคนดีและคนเกง โดยมีผลงานเชิงประเชิงประจักษ ดังนี ้
 
ตารางที่ 2.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
 

ปการศึกษา เกียรติประวัติที่ไดรับ 
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1. ไดรับรางวัล หมูลูกเสือวิสามัญ ระดับเหรยีญเงิน 
2. ไดรับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัย
ดีเดน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
3. ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน 
สถานศึกษาขนาดใหญ 
5. ไดรับปายสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชกสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในงานสวนพฤกษาศาสตรโรงเรียน 
6. ตัวแทนระดบัสถานศึกษาไปแขงกีฬา ระดับจังหวัด 
  6.1 กีฬาประเภทตระกรอ ทีมเดี่ยวหญิง ชนะเลิศอันดับหน่ึง 
  6.2 กีฬาประเภทมวยไทย ทีมชายชนะเลิศอันดับหน่ึง 
  6.3 กีฬาประเภทวอลเลยบอล ทีมหญิง ชนะเลิศอันดับหน่ึง 
7. ตัวแทนระดบัอาชีวศึกษาไปแขงขันกีฬา ระดับภาค 
  7.1 กีฬาประเภทมวยไทย ทีมชาย เหรียญเงิน 

 

 สรุป จากการศกึษาเกียรติประวัติของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พบวา มีรางวัลและ
ผลงานของสถานศึกษาในหลายดาน ผูวิจัยจะไดนำแนวคิดและความรูทีไ่ดไปใชประกอบการวิจัยใน
ครั้งน้ีตอไป 
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2.7 กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย  
 ในการดำเนินการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดคำนึงถึงการนำเอาหลักธรรมมาเปนขอคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเช่ือวาการนำ
หลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไววา  “ความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence Based on Buddhism) ซึ่งมี
หลักธรรมมากมายที่สามารถจะนำมาใช แตในงานวิจัยน้ีผูวิจัยกำหนด 5 หลักธรรม คือ 1) สัปปุริส
ธรรม 7 2) สังคหวัตถุ 4 3) อิทธิบาท 4 4) ขันติความอดทน และ 5) กัลยาณมิตตตา ดังรายละเอียด
ไดกลาวถึงในตอนตน นอกจากน้ัน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัยน้ี คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลัง
สมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย 
การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปน
ประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดองค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวม
วิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการ
รวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ใน
ลักษณะที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเน่ืองกัน ไมมีสิ้นสุด (หมาย
เหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยน้ีกำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาค
การศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ 
(Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูก
วิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูได รับผลจากการปฏิบัติ น้ัน 
นอกจากน้ันบทบาทของผู วิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียง
เพ่ือทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทาน้ัน แตจะตองมีการปฏิบัติ
เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังน้ี 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ ทั้งสำเร็จ
และไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ  การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย
เปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
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วิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุก
ฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการ
ดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงให
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวม
การวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคล นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เปนครู 2) เปนผูนำ 
3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) 
เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  
 ปญหาที่พบคือ นักเรียน/นักศึกษาขาดทักษะในการทำงาน ฝกงานไมตรงตามสาขาวิชาของ
ตนเองที่เรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ/
หนวยงานภาครัฐได และปญหาบางสวนเกิดจากพฤติกรรมสวนตัวของนักเรียน/นักศึกษา การ
ดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการ
จัดทำฐานขอมูลประวัตินักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานราชการ มีการจัด
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน เพื่อทำความเขาใจและซักซอมความเขาใจกอน
ออกไปปฏิบัติงานจริง การจัดระบบการนิเทศติดตามและจัดอาจารยผูใหการนิเทศอยางเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจสภาพปญหาการดำเนินงานในปจจุบัน พบวา สถานศึกษา
และสถานประกอบการยังมีชองวางและขาดการทำความเขาใจในกรอบงานที่เกี่ยวกับขอบขายของ
งานที่นักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติ การนิเทศติดตามขาดความตอเน่ืองมีการดำเนินการเฉพาะชวงการ
นิเทศเพื่อประเมินผล แตไมมีการนิเทศเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ทำใหไมสามารถ
รับรูไดวานักเรียนนักศึกษาไดรับความรูอะไรในการฝกงานอยางไรบาง หรือมีปญหาอะไรหรือไม การ
ดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานควรใหมีความครอบคลุมเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ และนักเรียน
นักศึกษาสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอไปไดทั้งในการเรียน การ
ทำงาน และการดำเนินชีวิต 
 นอกจากนั้น จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ไดนำหลักหลักธรรมคุณภาพ และจากทัศนะของ
นักวิชาการและหนวยงานทั้ง 12 แหลง คือ อลงกต ยะไวทย (2558) คณะทำงานดานการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานประเทศไทย (2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2554) 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2561) วรพร หอมเอนก, 
ชาคริต ศรีสกุน และ วาทิต อินทุลักษณ (2560) Barkhuizen และ Schutte (2014) Govender 
และ Taylor (2017) Andre, Beverley และ Foxall (2015) พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไช
ยางกูร, ผองพรรณ จันทรกระจาง และสุภาวดีพุมไสว (2560) Abery, Drummond และ Bevan 
(2015) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551) 
ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการ
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นำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สายวิชาการ
ของผูวิจัย และสายประสบการณของรวมวิจัย เพ่ือใหผูรวมวิจัยไดนำไปปรับใชหรือบูรณาการเขากับ
ส่ิงที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหผูตระหนักกันวาทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไป
ดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน การ
ปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมยอมขาดความนาเช่ือถือ เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยู
แตวิธีการเดิมๆ เปนตน น้ัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูวิจัยจึงไดกำหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อการ
วิจัย ดังภาพที่ 3.32 
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ภาพที่ 2.32 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 

 
หลักธรรมเพื่อคุณภาพและ
บรรลุผลสำเร็จในการวิจัย 

(1) สัปปุริสธรรม 7 
(2) สังคหวัตถุ 4 
(3) อิทธิบาท 4 

(4) ขันติความอดทน 

(5) กัลยาณมิตตตา 

มุงกอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ 

 

จากผลการศึกษาพบปญหา คือ นักเรียน/นักศึกษาขาดทักษะในการทำงาน 
ฝกงานไมตรงตามสาขาวิชาของตนเองที่เรียน ขาดความรับผิดชอบ  ไมสามารถ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ/หนวยงานภาครัฐได ปญหา

บางสวนเกิดจากพฤติกรรมสวนตัวของนักเรียน/นักศึกษา อีกคร้ังระยะเวลาการ
ฝกงาน 18 สัปดาหนอยเกินไป 

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ 

การทำงานจากทศันะของนักวิิชาการและหนวยงาน 12 แหลง เพื่อ 

การรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผนตามแนวคิดของธารสองสาย 

คือ สายวิชาการของผูวิจัย และสายประสบการณ 

ของรวมวิจัย 

P 
วางแผน 

P 
วางแผน 

D 
ปฏิบัติ 

D 
ปฏิบัติ 

C 
สังเกต 

C 
สังเกต 

A 
สะทอนผล 

A 

สะทอนผล 

ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 

วงจรแบบเกลยีวสวาน (Spiral Cycle)  
กำหนด 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคเรียน               

ในปการศึกษา 2563 

หลักการและแนวคิดของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   

 

เปนความรวมมือกันที่จะรับรู
ปญหา  วิเคราะหปญหา  รวมกัน

แกไขปญหา  จากความรูและ
ประสบการณท่ีไดจากการปฏิบัติ  
และรวมแบงปนเทคนิควิธีการท่ีได
จากความรูและจากประสบการณ  
เพื่อนำมาหลอมรวมกันและนำสู

การพัฒนา  ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามความมุงหมาย

ของการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้ ง น้ี เป นการวิจัย เชิงป ฏิ บั ติการแบบมีส วนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎี
หลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย 
การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปน
ประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรู
ใหมจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยใน
ลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะ
ที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกันไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - 
เนื่องจากมีขอจำกัดในเร่ืองเวลา งานวิจัยน้ีกำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) 
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) 
เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะ
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติน้ัน นอกจากน้ัน
บทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากน้ันการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจ
หรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ ทั้งสำเร็จ
และไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ  การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย
เปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุก
ฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการ
ดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงให
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ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวม
การวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคล นอกจากน้ันยังคำนึงถึงบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ดังน้ี 1) เปนครู 2) เปนผูนำ 3) 
เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปน
นักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  
 จากหลักการและแนวคิดที่สำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน 
ผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จาก
ทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 12 แหลง ดังกลาวในบทที่ 2 ผูวิจัยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 

3.1 พื้นท่ีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง “ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย” (Cooperation Practices to 
Enhance the Quality of Work-Integrated Learning in Nong Khai Technical College) เปน
การวิจัยในระดับวิทยาลัย ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 3 ประการ คือ  
  1. เปนวิทยาลัยที่ไดจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
  2. เปนวิทยาลัยที่มีความประสงคจะเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวายังมีปญหาที่พบ ระยะเวลาในการฝกงานสั้น เพียง 18 สัปดาห 
ทำใหนักเรียนเรียนรูประสบการณไมทั่วถึง นักเรียน/นักศึกษาขาดทักษะในการทำงาน ฝกงานไมตรง
ตามสาขาวิชาของตนเองที่เรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ/หนวยงานภาครัฐได และปญหาบางสวนเกิดจากพฤติกรรมสวนตัวของนักเรียน/
นักศึกษา การดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเ ชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย มีการจัดทำฐานขอมูลประวัตินักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ และหนวยงานราชการ 
มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงาน เพ่ือทำความเขาใจและซักซอมความเขาใจ 
กอนออกไปปฏิบัติงานจริง การจัดระบบการนิเทศติดตามและจัดอาจารยผูใหการนิเทศอยางเพียงพอ
กับจำนวนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจสภาพปญหาการดำเนินงานในปจจุบัน พบวา สถานศึกษา
และสถานประกอบการยังมีชองวางและขาดการทำความเขาใจในกรอบงานที่เกี่ยวกับขอบขายของ
งานที่นักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติ การนิเทศติดตามขาดความตอเน่ืองมีการดำเนินการเฉพาะชวงการ
นิเทศเพื่อประเมินผล แตไมมีการนิเทศเพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานทำใหไมสามารถ
รับรูไดวานักเรียนนักศึกษาไดรับความรูอะไรในการฝกงานอยางไรบาง หรือมีปญหาอะไรหรือไม การ
ดำเนินงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานควรใหมีความครอบคลุมเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการหรือหนวยงานราชการ และนักเรียน
นักศึกษาสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอไปไดทั้งในการเรียน การ
ทำงาน และการดำเนินชีวิต 
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  3. เปนวิทยาลัยที่ผูวิจัยทำงานอยูจึงมีความสะดวกและความเปนไปไดตอการที่จะเขาไป
เก็บขอมูลในการเตรียมการ การวางแผน การสังเกต การสัมภาษณและการบันทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมที่ดำเนินการ สามารถเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัย 
 

3.2 ผูรวมวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ีเปนการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  (Cooperation Practices to 
Enhance the Quality of Work-Integrated Learning in Nong Khai Technical College) 
ผูวิจัยจึงไดกำหนดผูรวมวิจัย (Research Participants) ดวยความสมัครใจตามจรรยาบรรณที่วา 
“ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้ งขอเสนอแนะและ
ผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” ผูรวมวิจัย ครู จำนวน 19 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) และมี
กลุมเปาหมายในการพัฒนาเปน ครู จำนวน 19 คน และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน 
 

3.3 ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเปน
การดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมีสิ้นสุดของการวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะทอนผล (Reflecting) แตเนื่องจากในการ
วิจัยน้ี มีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 วงจรๆ ละ 
1 ภาคการศึกษา ในปการศึกษา 2563 โดยมีแนวการดำเนินการในแตละวงจรและแตละขั้นตอน ดังนี้ 
 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบดวย 4 กิจกรรมดังนี้ 
  1. การชี้แจงเคาโครงการวิจัยตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ ผูวิจัยเปนผูดำเนินการ
ช้ีแจงเคาโครงการวิจัยตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ เพื่อใหการตัดสินใจเขารวมวิจัยเปนไปดวยความ
สมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัย
แตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผูที่
ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” ทั้งน้ี รวมทั้งช้ีแจงถึง
ลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมให 
ผูรวมวิจัยไดรับรูและเขาใจเพื่อใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. การเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความเขาใจในเทคนิคที่
จะใชในการวิจัย เปนเทคนิคที่จะใชในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย เชน เทคนิคการวางแผนเชิง
ปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล เทคนิค
การระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย เปนตน 
  3. การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานวิจัย
ที่ผูวิจัยกำหนดในบทที่ 3 เปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยรวมกันทั้ง 10 ขั้นตอน  
  4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรู 
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ใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ใหผูรวมวิจัย
รวมกันระดมสมองโดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบวา 
“จากความรูและประสบการณของผูรวมวิจัย หากตองการพัฒนาใหการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน เกิดขึ้นในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร และมีแนวทางในการพัฒนา
อยางไร?” เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา “ผูรวมวิจัยถือเปนสายธารประสบการณ ที่มีความรูและ
ประสบการณที่สะสมมา ไมไดเปนแกวที่วางเปลา แตมีศักยภาพมีภูมิความรูในตนเอง” โดยใหนำเสนอ
ผลการระดมสมองเปนสวนหน่ึงของรายงานการวิจัยดวย 
  2. การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย เปนแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยได
ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 โดยมีประเด็นทำนอง
เดียวกัน คือ “ในทางทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานใหเกิดขึ้นในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร และมีแนวทางในการพัฒนา
อยางไร?” ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลักการที่วา “ผูวิจัยถือเปนสายธารวิชาการ ที่มีความรูและความไว
เชิงทฤษฎีในเรื่องที่จะพัฒนา” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ ผูวิจัยมุงสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวม
วิจัยวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน ใหเกิดความ
ตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได และสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยได
เขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย 
นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ วาหากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
   ในขั้นตอนนี้ นอกจากการนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม และ
เรียบเรียงเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 แกผูรวมวิจัยดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัย
อาจดำเนินกิจกรรมอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใหกับผูรวมวิจัยในเรื่องที่จะพัฒนาไดอีกดวย เชน 
การเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูความเขาใจหรือสาธิตการปฏิบัติเพิ่มเติม การนำผูรวมวิจัยไป
ศึกษาสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในเรื่องที่จะพัฒนา เปนตน 
  3. การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางแนวการ
พัฒนาที่ผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมขอ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผูวิจัย
นำเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมขอ 2 ตามหลักการที่วา “การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริม
ดวยก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล จะวนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ” แลวกำหนดเปนแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ที่มีองคประกอบดังนี้  
   3.1 สภาพที่เคยเปนมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
   3.2 สภาพปจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา 
   3.3 สภาพปญหาและ/หรือความสำคัญของเรื่องที่จะพัฒนา 
   3.4 สภาพที่คาดหวัง เปนความคาดหวังวาหลังจากการพัฒนาแลวตองการใหเกิด
อะไรขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่
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คาดหวังใหเกิดขึ้นกับนักเรียน กับครู และกับกลุมคนที่เก่ียวของ ที่ ไดรับผลจากการพัฒนาน้ัน และ/
หรือความคาดหวังที่เกี่ยวกับประโยชนตอการนำไปใชของหนวยงาน เปนตน 
   3.5 ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแกปญหาหรือเพื่อการบรรลุความคาดหวัง เปน
ทางเลือกทั้งที่ผูรวมวิจัยนำเสนอจากความรูและประสบการณ และที่ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีจากเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2  
   3.6 ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพื่อการบรรลุความคาดหวัง เปนการคัด
สรรรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางแนวการพัฒนาที่ผูรวมวิจัย
รวมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมขอ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยนำเสนอจากแนวคิดเชิง
ทฤษฎีในกิจกรรมขอ 2 
   3.7 แนวทางเพ่ือการพัฒนา เปนการนำทางเลือกที่คัดสรรไดในขอ 3.5 มาจัดทำ
รายละเอียดเพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งอาจกำหนดไดหลายรูปแบบดังน้ี เชน 
    3.7.1 โปรแกรม (Program) ที่มีองคประกอบเปนโครงการ (Project) จำนวน
หน่ึงรองรับ เชน โปรแกรมพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Teachers' Teaching Skills Development Program) 
    3.7.2 โครงการ (Project) ที่มีองคประกอบเปนกิจกรรมยอยรองรับ (Activity) 
เชน โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่  21 (21st Century Teachers' 
Teaching Skills Development Project) 
    3.7.3 สเต็บโมเดล (Step Model) ที่มีรูปแบบการพัฒนาเปนขั้นตอน (Steps) 
เชน โมเดล 5 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (A 5-Step Model to 
Develop Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
    3.7.4 แนวคิด (Idea/Concept) เชน 6 แนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครู
สำหรับศตวรรษที่ 21 (6 Ideas/Concepts for Improving Teachers' Teaching Skills for the 
21st Century) 
    3.7.5 วิธี (Way) เชน 10 วิธีเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 
21 (10 Ways to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
    3.7.6 กลยุทธ (Strategy) เชน 8 กลยุทธเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครู
สำหรับศตวรรษที่  21  (8 Strategies to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st 
Century) 
    3.7.7 แบบผสม (Mixed) เชน 1 โครงการ 2 แนวคิด 4 ขั้นตอน และ 5  
กลยุทธ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูสำหรับศตวรรษที่ 21 (1 Project 2 Concepts, 4 Steps, 
and 5 Strategies for Developing Teachers' Teaching Skills for the 21st Century)  
    ในแตละรูปแบบ เพื่อผลในการประเมินความสำเร็จที่ชัดเจน จะระบุใหทราบถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามแนวของ S-M-A-R-T Goal รวมทั้งกำหนด
ทรัพยากรที่จะใชตามกรอบของ 4 M’s คือ 1) การจัดการหรือการดำเนินงาน (Management/ 
Operation) ในแตละขั้นตอน แตละแนวคิด แตละวิธี แตละกลยุทธ ตามรูปแบบที่ เลือกใช  2) 
ผูรับผิดชอบ (Man) 3) วัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่จะใช (Material) และ 4) คาใชจาย (Money)  
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    หลังการรายงานผลการดำเนินงานผลใน 3 กิจกรรมในขั้นตอนวางแผนดังกลาว
ขางตน คือ 1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 2) การนำเสนอ
แนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย และ 3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสาย
ประสบการณและสายวิชาการ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไดในกิจกรรมที่ 3 ผูวิจัยจะ
จัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) แสดงประกอบ เพื่อสรุปใหเห็นภาพแนวทาง 
การพัฒนาโดยรวม (Overview)  
  4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรู 
ใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 โดยผูวิจัยยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวน
รวม เปนผูสงเสริมสนับสนุน และเปนผูอำนวยความสะดวก ใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุง
ใหบรรลุผลในโครงการที่กำหนดไวจากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิด
การกระทำเพื่อบรรลุผล” พยายามไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป 
คอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ในการนำแผนสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การ
แบงงาน การมอบอำนาจหนาที่ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือขายการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน ประกอบดวย 4 
กิจกรรม คือ  
  1. การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินน้ี
อาจมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ (Interview) หรือแบบ
สังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เปนความ
คาดหวังในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลทั้งกอนการปฏิบัติ 
(Before Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
   ซ่ึงการประเมินผลกอนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึง
สภาพปจจุบัน (Current Condition) ของประเด็นที่เปนความคาดหวัง สวนการประเมินผลหลังการ
ปฏิบัติทั้งสองระยะมีจุดมุงหมายเพื่อดูความกาวหนาจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง (Degree of Change)  
  2. การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) กอนการปฏิบัติ โดยใช
แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา กอนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) เพื่อนำไปใชเปนฐานขอมูลเริ่มตน
ในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) หลังการ
พัฒนา ไมกำหนดเกณฑเพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดที่วา การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ตอง
ทำตอเน่ืองในลักษณะแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ไมใชเหตุการณที่คิดวาสำเร็จแลวสิ้นสุด ตาม
คำกลาวที่วา Change is a Process, Not an Event แตก็เช่ือวาเม่ือมีการพัฒนาก็จะมีระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการพัฒนาก็ยิ่งจะมีการ
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เปลี่ยนแปลง ตามคำกลาวของ Winston Churchill ที่วา “To Improve is to Change, to be 
Perfect is to Change Often” 
  3. การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกัน
ลงมือปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 
  4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เปนการสังเกตเกี่ยวกัความกาวหนา 
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
  1. การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานตามที่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 
  2. ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบดวย ผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยรวมกันกำหนด 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 1 เปนนำเอาเทคนิคการถอด
บทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และไม
คาดหวัง เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียน
หรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณ
จากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู และ
ความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เพื่อเปนขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตอไปในวงจรที่สอง 
  กอนการดำเนินงานในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยจะดำเนินการประเมินการบรรลุผลตามความ
คาดหวังจากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After 
Acting) ของวงจรที่ 1 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลดวย ในการถอด
บทเรียนเพื่อการสะทอนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการ
วิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000) มา
ใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมวา
เปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณไวคืออะไร พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบ างเกี่ยวกับ
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ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบาง แลวจากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน มีแนวทางอะไรบางที่ เปน
ขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ันใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งน้ี เพ่ือผลตอการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 
ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่งพลังขับใหม  ดังน้ัน การถอด
บทเรียนเพื่อการสะทอนผลในวงจรที่ 1 มีประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณารวมกันระหวางผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัย ดังนี้ 
   1. สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่ เปนอยู เดิมที่ระบุไดเปน
อยางไร 
   2. ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร  
   3. พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพ่ือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง  
   4. ในการดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงน้ัน ไดเกิดสิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
   5. จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะ
เพ่ือเพิ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง เพื่อผลตอการเปนขอเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 
2 ตอไป ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
แสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม 
   6. ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 
   7. จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิดความรูใหมหรอืไม คืออะไร 
 วงจรที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบดวย 2 กจิกรรม คือ  
  1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลที่เปนผลจากการสังเกต
และการถอดบทเรียนในแตละขั้นตอนที่ผานมา พรอมทั้งนำเสนอเปรียบเทียบความกาวหนาในการ
พัฒนาตามผลการประเมินทั้งกอนและหลังการปฏิบัติตามแผนในวงจรทึ่ 1  เพื่อช้ีใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของการพัฒนาตามตัวช้ีวัดในแบบประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ไดรวมพัฒนาขึ้น รวมทั้งนำเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและไมคาดหวัง เพ่ือการวางแผน
ดำเนินการในวงจรที่สองน้ีตอไป  
  2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อนำทางเลือกที่ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม 
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  3. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพื่อแกปญหากันใหม ประกอบดวย 3 
กิจกรรม คือ 
  1. การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให
แผนปฏิบัติการใหมบรรลุผลตามจุดมุงหมาย  
  2. การนำแผนปฏิบัติสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 
  3. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เปนการ
สังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานในแตละขั้นตอน ประกอบดวยการดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  
  1. การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล วัตถุประสงคเพื่อรวมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 
  2. ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 
 ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ 
นำเอาเทคนิคการถอดบทเรียนมาใช เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ 
เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่
บรรลุผลตามความคาดหวังและไมคาดหวัง เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับ
ประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน
โดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผล
การปฏิบัติงาน การเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เพื่อเปนขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 
  เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ กอนการดำเนินงานในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยจะดำเนินการ
ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการ
ประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 2 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
เพื่อสะทอนผลดวย ในการถอดบทเรียนเพ่ือการสะทอนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2” 
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg 
& Ornstein, 2000) มาใช โดยการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) 
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หรือสภาพที่เปนอยูเดิมวาเปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่
กำหนดไวคืออะไร พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบาง แลวจากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน มีแนวทางอะไรบางที่ เปน
ขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ันใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งน้ี เพ่ือผลตอการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 
ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่งพลังขับใหม  
  ดังน้ัน การถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลในวงจรที่ 2 มีประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณา
รวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ดังนี้ 
   1. สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่ เปนอยู เดิมที่ระบุไดเปน
อยางไร 
   2. ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร  
   3. พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพ่ือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ย วกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง  
   4. ในการดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน ไดเกิดสิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
   5. จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะ
เพ่ือเพิ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง
เหลาน้ันใหหมดไปหรือลดนอยลง เพื่อผลตอการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในโอกาสตอไป ซึ่งอาจ
เปนขอเสนอแนะใหปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มี
ประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับปรุงพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม 
   6. ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 
   7. จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เปนการ
นำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล และการถอด
บทเรียนที่กำหนดในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มา
สัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่
กำหนดไว ดังนี้ คือ 
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  1. การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change from practice) ประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected 
Change) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเปนการแสดงผลการประเมินผลการบรรลุคามคาดหวังจาก
การพัฒนา ทั้งกอนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ใน
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change)  
  2. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ประกอบดวย การเรียนรูที่
เกิดขึ้นระดับบุคคล การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับกลุม และการเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับหนวยงาน  
  3. ความรูใหมจากการปฏิบัติ (New Knowledge from Practice) เปนความรูใหม
ที่แสดงเปนโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) วา ในการพัฒนานั้นมี
ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ใดที่สำคัญที่ผูวิจัยเช่ือวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่
คาดหวังและไมคาดหวัง และในการพัฒนาน้ันมีสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) 
ที่สำคัญอะไรบาง ผู วิจัยและผู รวมวิจัยได เอาชนะสิ่ งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome 
Obstacles) น้ันอยางไร ทั้งน้ีความรูใหมที่แสดงเปนโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and 
Effect Model) ดังกลาว ถือเปนความรูใหมเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กลาววา “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที่
เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานการณอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”  
  การดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผูวิจัยขอสรุปใหเห็นถึงขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการดำเนินงาน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัยในวงจรที่ 1  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
วงจรที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย (1) ชี้แจงแนวคิดและแนว
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ 
(2) การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย (3) จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
เตรียมการ 

     

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบดวย (1) การระดมสมองเพื่อดึง
ศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย (2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎี
แกผูรวมวิจัย (อาจจัดทำกิจกรรมอื่น เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับผูรวม
วิจัยในเร่ืองท่ีจะพัฒนา เชน การเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูความ
เขาใจหรือสาธิตการปฏิบัติ การนำผูรวมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563-2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
หนวยงานอื่นที่เปนกรณีตัวอยางท่ีดี เปนตน) (3)การบรรจบกันของธารสอง
สาย (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียน 
ในขั้นตอนการวางแผน 

     

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบดวย (1) การจัดทำเคร่ืองมือ ตัวบงชี้ 
และเกณฑประเมินความสำเร็จในการวิจัย (2) การประเมินตามตัวบงชี้ที่
กำหนดกอนนำแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ (3) การนำโครงการที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนใน
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

     

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบดวย (1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการ
ในการสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบั ติตามแผนในแตละ
โครงการ 

     

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล ประกอบดวย (1) การปฏิบัติตามแผนที่
บรรลุผลสำเร็จ (2) การปฏิบัติตามแผนที่ไมบรรลุผลสำเร็จ 

     

 

ตารางที่ 3.2 แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัย ในวงจรที่ 2 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563-2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม ประกอบดวย (1) การทบทวนผลการ
พัฒนา (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม (3) สรุปผลการสังเกตและการ
ถอดบทเรียนในข้ันตอนการวางแผนใหม 

     

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ประกอบดวย (1) กำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน
ใหม (2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม (3) สรุปผลการสังเกตและการถอด
บทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 

     

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม ประกอบดวย (1) การกำหนดรูปแบบและ
วิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการดำเนินงานในแตละโครงการ 

     

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ประกอบดวย (1) การเปลี่ยนแปลง 
(Change) จากการปฏิบั ติ  การเปลี่ ยนแปลงที่ คาดหวัง  (Expected 
Change) การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดหวัง (Unexpected Change) (2) การ
เรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับบุคคล การ
เรียนรูท่ีเกิดขึ้นระดับกลุม การเรียนรูที่เกิดข้ึนระดับหนวยงาน (3) ความรู
ใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

     

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 
2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่
กำหนดในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในข้ันตอนที่ 5 และ
ข้ันตอนท่ี 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว 
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3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจำแนกเปน 4 กลุม ดังน้ี  1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ เชิงลึก  
(In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียง
และบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม 
(Field Notes) และ 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา  
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากการปฏิบัติ
ภาคสนามในโรงเรียนที่เปนพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยที่กำหนด ในปการศึกษา 2563 ในชวงระหวางวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบง
เวลาในการปฏิบัติงานเปนตาราง กำหนดวันและเดือน เพื่อใหเห็นสภาพขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัด
และแฝงเรนจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใชเคร่ืองมือที่
หลากหลายดังกลาวในหัวขอที่ 3.4 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัย ที่ไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง 10 
ขั้นตอน จะนำมาวิเคราะหรวมกันเปนระยะ ๆ โดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ (2526) 
มีดังน้ี (1) จัดทำขอมูลใหเปนหมวดหมูตาง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักใน
การแบงปรากฏการณและหาความถี่ของปรากฏการณที่เกิดขึ้น (2) การกระทำ (Acts) คือ การใช
ชีวิตประจำวัน การกระทำหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคลากรที่ ใชในการวิจัย (3) กิจกรรม 
(Activities) คือ การกระทำ หรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะตอเนื่อง (4) 
ความหมาย (Meaning) คือคำอธิบายของบุคคลเก่ียวกับการกระทำหรือกิจกรรมเพื่อทราบโลกทัศน 
ความเช่ือ ทัศนคติของชุมชน (5) ความสัมพันธ (Relationship) คือความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ชุมชนที่เกี่ยวของ จะไดทราบความสัมพันธ ความขัดแยง ความเกี่ยวของกับบุคลากร (6) การมีสวน
รวมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การใหความรวมมือ และยอมเปนสวนของ
โครงสรางกิจกรรมบริการ พรอมจะเปนพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแยงและความราบรื่นไดชัดเจน 
(7) สภาพสังคม (Setting) คือภาพทุกแงทุกมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (8) จัดแบงขอมูลจากการบันทึกภาคสนามของการ
วิจัยในสวนที่เปนขอความแบบพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (9) การวิเคราะหขอมูล ทำใหเปนสภาพปจจุบันจากขอความพรรณนา
เหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนำรายงาน
การวิเคราะหขอมูลของวัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่วิเคราะหแลว ไปให
บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห และใหคำแนะนำเพื่อปรับปรุง
รายงานใหถูกตองสมบูรณมากขึ้น การตรวจสอบขอมูลจะใชบุคลากรหลายคนในเหตุการณของ
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กิจกรรม สวนการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ ผูวิจัยก็ใชคาสถิติพื้นฐานคือ คารอยละ และ
คาเฉลี่ย เพื่อใหเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 กรณีที่ เปนคาสถิติที่ใชประกอบการรายงานผลการดำเนินงานวิจัย ใชสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งเปนสถิติที่ใชอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่ตองการศึกษาในกลุมใด
กลุมหน่ึง วิธีการทางสถิติที่อยูในประเภทน้ี เชน การจัดกระทำกับขอมูลโดยนำเสนอในรูปของตาราง
หรือรูปภาพ การแปลงคะแนนใหอยูในรูปแบบอื่น ๆ เชน เปอรเซ็นตไทล คะแนนมาตรฐาน การ
คำนวณหาคาเฉลี่ยหรือการกระจายของขอมูล เชน มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พิสัย เปนตน ไมใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ซึ่งเปนสถิติที่ใชอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่
ตองการศึกษาในกลุมใดกลุมหน่ึง แลวสามารถอางอิงไปยังกลุมอื่น ๆ ได โดยกลุมที่นำมาศึกษาจะตอง
เปนตัวแทนที่ดีของประชากร ตัวแทนที่ดีของประชากรไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง และตัวแทนที่ดี
ของประชากรจะเรียกวา "กลุมตัวอยาง" ทั้งน้ีเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการ
วิจัยเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กลาววา “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรืออางอิง 
แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชใน
สถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”  

 

3.7 การเขียนรายงานการวิจัย 
 เขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ  (Critical Approach) 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกัน
ปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลวา ไดผลเปนอยางไร ทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล
ตามที่คาดหวัง เกิดประสบการณการเรียนรูอะไรบางทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน และเกิด
ความรูใหมอะไรขึ้นมาบางจากการปฏิบัติ มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไร สำหรับบุคคลอื่น หรือ
หนวยงานอื่น ที่ตองการจะพัฒนาหรือแกไขปญหาน้ัน ๆ ดังน้ันการนำเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเปน
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในชวงแรกของแตละขั้นตอน จะนำเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง 
(Story Telling) ต าม ค ว าม เป น จ ริ งแ ล ะ เป น ก ล าง  (Factual and Neutral Manner) ก าร
เปล่ียนแปลงจากการปฏิบัติจริงประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติและองคความรูจากการปฏิบัติ
จริง 
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บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล  

 
 การวิจัยเร่ือง “ปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
กับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย” ผูวิจัยและผูรวมวิจัยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
อยางมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (School 
wide) ดำเนินการวิจัย 2 วงจร 10 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เม่ือ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 และส้ินสุดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) ใน
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา  
 การรายงานผลการดำเนินการวิจัยมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ 
(Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแตละขั้นตอนจะนำเสนอ
เหตุการณที่ เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (Story Telling) ตามความเปนจริง และเปนกลาง 
(Factual and Neutral Manner) แสดงหลักฐานประกอบทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย คำใหสัมภาษณ 
บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะหขอมูล หรือหลักฐานอื่น ๆ มาแสดงประกอบการเลาเรื่อง
เหตุการณในแตละขั้นตอน เพ่ือใหมีความชัดเจนและมองเห็นเปนรูปธรรม ถึงส่ิงที่ไดรวมกันคิด 
รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลน้ันวา ไดผลเปนอยางไร ทั้งที่สำเร็จและไม
สำเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง อธิบายเหตุผลประกอบวาทำไมเปนเชนน้ัน เกิดการเรียนรู อะไร
ขึ้นมาบางจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ รวมทั้งนำเสนอ
ความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่แสดงเปนโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Model) วา ในการพัฒนาน้ันมีปจจัยหรือสาเหตุใดที่สำคัญที่ผูวิจัยเช่ือวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่บรรลุผล และมีปจจัยตอตานหรือเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงบาง เพราะอะไร ดังมีรายละเอียด
ของการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังตอไปน้ี 
 

4.1 ผลการวิจัยในภาคสนาม วงจรท่ี 1 
 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) แบงออกเปน 4 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ดังรายละเอียด ดังน้ี 
 1. การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัย
ใหรับรูและเขาใจ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ/แนวคิดเพื่อใหการตัดสินใจเขารวม
วิจัยเปนไปดวยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” และ
คำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” 
รวมทั้งช้ีแจงถึงกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย และการแสดงบทบาทของการวิจัยวา ในการดำเนินการวิจัย 
ผูวิจัยจะแสดงบทบาทการเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมทั้งบทบาทอื่น ๆ 
ตามที่กำหนดไว 10 บทบาทของระเบียบวิธีวิจัย ใหเหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมี
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สถานะที่เทาเทียมกัน หลีกเลี่ยงรูปแบบการทำงานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ในการ
วิจัยไมกำหนดตำแหนงหรือสถานะใด ๆ ที่จะทำใหเกิดการแบงชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากันแบบโตะกลม (Round Table)  
 การเตรียมการกอนประชุมช้ีแจง ผูวิจัยไดนำเสนอผูบังคับบัญชา และประสานงานเพื่อให
ไดมาซึ่งผูรวมวิจัย โดยผู วิจัยไดเขาพบผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และนำเรียนถึง
รายละเอียดของการดำเนินการวิจัยเบ้ืองตน โดยนำเสนอความมุงหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่
คาดวาจะไดรับ และคุณคาและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนางานของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายเปนฐานนี้ จะทำใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และเปนแนวทางในการพัฒนาสำหรับ
ผูบริหารและผูที่สนใจการพัฒนางานในรูปแบบการวิจัยแบบสวนรวมตอไปไดเปนอยางดี และไดขอ
อนุญาตดำเนินการจัดประชุมช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอ
ประชาคมของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายใหรับรูและเขาใจ และเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมผูรวมวิจัย หลังจาก
ไดนำเสนอและขออนุญาตดำเนินการแลว ผูวิจัยไดประสานงานกับรองผูอำนวยการ และหัวหนางาน 
เพื่อใหเขาใจแนวคิดและหลักการเบ้ืองตน และเชิญรวมรับฟงการประชุมช้ีแจง และเขารวมเปนสวน
หน่ึงของการพัฒนางานอันทรงคุณคาครั้งน้ี ผลการช้ีแจงเบ้ืองตน ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และ
หัวหนางานทุกคน เขาใจ ใหความสนใจ และพรอมจะเขารวมรับฟงการประชุมช้ีแจง ดังภาพที่ 4.1 
และตัวอยางบทสนทนาตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 การชี้แจงเบื้องตนและเชิญรวมประชุม 
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“การวิจัยเพื่อพัฒนางานแบบมีสวนรวมเปนเรื่องที่นาสนใจ ผอ. อนุญาต
และพรอมใหการสนับสนุน อยากใหวิทยาลัยของเราไดรับการพัฒนาใหเกิด
ความกาวหนาอยางเปนรูปธรรม การวิจัยโดยการพัฒนาที่เจาะลึกถึงตัวบุคคล ยัง
ไมมีการดำเนินการในวิทยาลัยของเรา อยากใหไดงานอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม ขอฝากทานรองไวตรงน้ีดวยนะ”(ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิค 

 หนองคาย, 2 มิถุนายน 2563)  
 “ครับทาน ผอ. โดยกระบวนการวิจัย จะเปนแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งผม

และผูรวมวิจัยจะรวมกันพัฒนาตนเอง และพัฒนางานไปพรอมกัน ตอไปก็จะเปน
ระบบมากขึ้น และคนทำงานเองก็คุยกันมากขึ้น และเขาใจกันมากขึ้น เม่ือทำงาน
รวมกันบนพื้นฐานความเขาใจที่ตรงกัน และมีเปาหมายรวมกันในการมุงพัฒนา
งานทวิภาคี ยอมจะเกิดผลเปนรูปธรรมแนนอนครับ” (ผูวิจัย, 2 มิถุนายน 2563) 

 “เทาที่ผมเขาใจ งาน WiL ที่ทานรองพูดถึง ก็คือ การฝกงาน และทวิภาคี
นี่เองใชไหมครับ ที่ผานมาก็มีปญหาบางตามธรรมดา แตเด็กของเราก็มีความ
รับผิดชอบดีนะ สวนใหญก็ประสบความสำเร็จ ผูประกอบการก็พึงพอใจ มีปญหา
บางก็ตอนออกนิเทศ ครูเรามีจำกัด ถาการยกระดับ ทำใหสามารถแกปญหาของ
งานที่เปนอยูได ผมยินดีรวมมือครับ”(ชัชวาล ปุริขันธ รองผูอำนวยการ ฝาย
วิชาการ, 2 มิถุนายน 2563)  

 “ครับ ขอบคุณทานรองมากครับ ผมจะดำเนินการตอไปใหสำเร็จเปน
รูปธรรมครับ อันน้ีทาน ผอ. ฝากไว ขอเรียนเชิญทานรอง รวมเปนอีกหน่ึงกำลัง
สำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยของเราในครั้งนี้ดวยนะครับ” (ผูวิจัย, 2 มิถุนายน 
2563)  

 “ประเด็นที่ผมตองการพัฒนาในงานความรวมมือ คือ ผมอยากจัดทำ
ฐานขอมูลผูประกอบการ และนำโซเชียลเขามาใชในการติดตอประสานงาน 
เพราะสะดวก รวดเร็ว แตผมยังไมม่ันใจวาควรดำเนินการอยางไรครับ” (เสกสรร 
ไมเศรา หัวหนางานทวิภาคี, 2 มิถุนายน 2563) 

 “ครับ ดีเลยทานหัวหนา เปนแนวคิดการพัฒนาที่ดีและทันสมัย แบบน้ี
ตองมารวมรับฟงรายละเอียดของงานวิจัยที่ผมจะจัดประชุมวันที่ 8 มิถุนายน  

 น้ี ดวยนะครับ” (ผูวิจัย, 2 มิถุนายน 2563)  
 “งานวิจัยของทานรองเปนการพัฒนางาน ที่เกี่ยวกับการฝกงาน และทวิ

ภาคี ในสวนของงานความรวมมือก็มีสวนเกี่ยวของดวยใชไหมครับ” (สุริยา สาวะ
รีพล หัวหนางานความรวมมือ, 2 มิถุนายน 2563) 

 “งานวิจัยครั้งนี้ นอกจากเปนงานวิจัยแลว ยังเปนการพัฒนารูปแบบการ
ทำงานของวิทยาลัยเราดวยครับ ไมใชผมคนเดียวที่ไดประโยชน แตเปนวิทยาลัย 
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผูประกอบการดวยครับ สำหรับงานความ
รวมมือ มีการติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการ
ออกไปฝกงาน ถือเปนฝายงานที่สำคัญที่อีกฝายหน่ึงครับ เพราะมีผลตองานความ
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รวมมือทั้งในและตางประเทศดวยครับ ถาอยางไรขอเชิญทานหัวหนา รวมรับฟง
คำช้ีแจง และเปนรวมเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาการทำงานของเราในครั้งน้ี
ดวยนะครับ” (ผูวิจัย, 2 มิถุนายน 2563)  

 ผูวิจัยใชชวงเวลาระหวางวันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในการพบปะ
และเชิญชวนหัวหนางานทุกงาน หัวหนาแผนกทุกแผนก ใหเขารวมรับฟงการช้ีแจงแนวคิดและแนว
ปฏิบัติ และรวมเปนสวนหน่ึงของการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายและขอความอนุเคราะห หัวหนางานและหัวหนาแผนก ใหชวย
ประชาสัมพันธและเชิญชวนครู หรือบุคลากรที่สนใจเขารวมในการประชุมช้ีแจงในวันที่ 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563  
 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัยใหรับรู
และเขาใจ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จากการที่ผูวิจัยไดเขาพบผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 
หัวหนางาน และหัวหนาแผนก เพื่อช้ีแจงเบ้ืองตนและขอเชิญรวมเปนสวนหน่ึงของการวิจัย เพื่อ
พัฒนางานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 2 ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แลว ผูวิจัยไดทำ
บันทึกขอความเพื่อเรียนเชิญผูอำนวยการวิทยาลัยเปนประธานการประชุม และเรียนเชิญ รอง
ผูอำนวยการ หัวหนางาน หัวหนาแผน ผูชวยหัวหนาแผนก และครูที่สนใจ เขารวมประชุมรับฟงการ
ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมช้ัน 4 ตึกอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
มีผูเขารวมประชุม จำนวนรวม 28 คน ประกอบดวย ผูอำนวยการ 1 คน รองผูอำนวยการ 4 คน 
(ผูวิจัยเปนหน่ึงในรองผูอำนวยการ) หัวหนางาน 5 คน หัวหนาแผนก 4 คน ผูชวยหัวหนาแผนก 7 คน 
และครู 7 คน โดยผูอำนวยการวิทยาลัยใหเกียรติเปนประธานการประชุม  
 เริ่มการประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 9.00 น. ผูวิจัยไดขอ
อนุญาตกลาวรายงานตอทานประธาน และผูรวมประชุมทุกทาน ถึงประเด็นสำคัญของการวิจัยและ
วัตถุประสงคของการวิจัย “ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยมีการประเมินผลสำเร็จในการ
พัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง 
2) การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน และ 3) 
ความรูใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของการพัฒนาในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย หลังจากนั้น ทานประธานไดกลาวเปดการประชุม ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 บรรยากาศการช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 หลังจากที่ทานประธานไดกลาวเปดการประชุม เวลาประมาณ 9.20 น. ผูวิจัยไดขออนุญาต
ปฏิบัติหนาที่ตอโดยไดอธิบายใหผูรวมประชุมทุกคนไดเขาใจหลักการของการวิจัย เริ่มตั้งแตการ
อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL เพื่อใหผูรวมประชุม
ไดเขาใจถูกตองตรงกัน  
 

 “การออกฝกงานหรือการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัด สอศ. 
ของเรา และสหกิจศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ สกอ. ที่มีการจัดการศึกษาและออกไปฝกปฏิบัติงานยังสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานราชการ เราเรียกวา “การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน” ในตางประเทศจะใชคำวา “Work-integated Learning หรือ 
ตัวยอ WiL หรือ WIL ในตางประเทศก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง WiL น้ี 
คอนขางมากและกาวหนากวาเรา เขาจะมีการศึกษาในมุมมองของนักเรียน 
นักศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ื อนำมาพัฒ นาการจัดการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเราก็มีการคิดคนรูปแบบหรือ Model การ
จัดการศึกษาสำหรับ WiL ในประเทศไทยเชนกัน ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะ
ทางสาขาอาชีวะของเรา มีการดำเนินการเรื่องน้ีมายาวนาน ทำไดดี และตอเนื่อง 
มาโดยตลอด ซึ่งการวิจัยเพื่อการพัฒนา WiL ในครั้งนี้ ของวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย เราก็อาจจะสรางรูปแบบหรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช
พัฒนางานและยกระดับงานเราตอไป” (ผูวิจัย, 8 มิถุนายน 2563)  

 เม่ือผูรวมประชุมมีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงานแลว ผูวิจัยไดอธิบายหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเกิด
จากการมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ที่มีเปาหมายเดียวกันและมีใจเดียวกัน คือ ตองการ
พัฒนางานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL ใหเกิดการพัฒนาขึ้น ผูวิจัย 
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ไดซักถามผูรวมประชุม โดยใหบอกเลาปญหาที่ผานมาของการออกฝกงานคราว ๆ เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด และสรางบรรยากาศที่ดีในการประชุม ภาพและตัวอยางบทสนทนา ดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

 “ผมขอเชิญทานหัวหนาแผนกชางยนต เสนอปญหาที่พบคราว ๆ จากการ
สงนักเรียนนักศึกษา ออกฝกงานที่ผานมาครับ” (ผูวิจัย, 8 มิถุนายน 2563)  

 “ปญหาที่พบ คือ สถานที่ฝกงานในพื้นที่ไมเพียงพอครับ เนื่องจากจังหวัด
หนองคายเปนเมืองเล็ก ๆ ไมใชเขตอุตสาหกรรม ไมมีโรงงาน ทำใหมีขอจำกัดใน
การสงนักเรียน นักศึกษา ออกไปฝกงานครับ” (ถาวร ราชรองเมือง หัวหนาแผนก
ชางยนต, 8 มิถุนายน 2563) 

 “ครับ ขอบคุณครับ ปญหาเรื่องนี้นาสนใจ การดำเนินการพัฒนางานของ
เรา ตัวผมในฐานะผูวิจัย และหากทานทั้งหลาย ยินดีเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ทานก็
จะอยูในฐานะของ ผู รวมวิจัย ซึ่งเราจะชวยกันวิเคราะหสภาพของการจัด
การศึกษา WiL ในปจจุบัน รับฟงปญหาของงาน และรวมกันหาทางแกไข ซึ่งตัว
ผมก็จะนำความรูทางวิชาการ มาถายทอด เพื่อใหเราไดขอสรุปรวมกัน วาเราควร
จะดำเนินงาน และแกไขปญหาที่ประสบน้ันอยางไร ซึ่งน่ีก็คือหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งตอง อาศัยองคความรูสำคัญ 2 สวน คือ 1) ความรู
จากประสบการณเดิมของผูปฏิบัติงานหรือผูรวมวิจัย และ 2) ความรูทางวิชาการ
จากผูวิจัย เพื่อหลอหลอมรวมเปนองคความรู เพ่ือการพัฒนางานใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม” (ผูวิจัย, 8 มิถุนายน 2563)  

 “ทานรองฯ ครับ แลวถาปญหาที่เราจะตองแกไข เปนเรื่องที่ใหญสงผล
กระทบตอหลายฝาย ตองใชเวลาในการแกไข หรืออาจถึงขั้นตองปรับปรุง
หลักสูตร เราจะแกไขอยางไรครับ”  (กิตติศักด์ิ คำสุข หัวหนาแผนกชางกล
โรงงาน, 8 มิถุนายน 2563) 

 “ทุกปญหายอมมีทางออกครับ ผมเช่ือวาเราสามารถแกไขปญหาทุกสิ่งได 
ขอเพียงเรามีน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และรวมมือกันเต็มที่ งานยอมพัฒนาไปได ดังเชน 
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กระบวนวิจัยที่ไดออกแบบไวเบ้ืองตน 2 วงจร แตละวงจร ประกอบดวยการ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล เมื่อเราจบวงจรที่ 1 เราก็จะ
ไดทราบผลและขอมูลที่ตองดำเนินการพัฒนาตอไปในวงจรที่ 2 แลวเราก็จะ
วางแผน ปฏิบัติ สังเกต และสะทอนผล พัฒนาตอไปอยางนี้ สามารถทำไดโดยไม
จำกัดวงรอบ แมวาการวิจัยจะสิ้นสุดในปการศึกษา 2563 แตเราก็สามารถพัฒนา
ตอในวิทยาลัยของเรา โดยใชผลการวิจัยที่เรารวมกันพัฒนาขึ้นมาเปนฐานของ
การพัฒนาตอไปครับ” (ผูวิจัย, 8 มิถุนายน 2563)  

 หลังจากประชุมและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาจนถึงเวลาประมาณ 10.30 
ผูวิจัยไดนำเสนอประโยชนของการพัฒนาที่มีอยางกวางขวางและทั่วถึง ตั้งแตผูวิจัยเองและผูรวมวิจั ย 
ที่จะไดรวมกันเรียนรูสภาพการปฏิบัติงานของ WiL ในปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เรียนรู
ปญหารวมกัน และวิเคราะหสภาพปญหาที่มีวา ปญหาน้ันสงผลกระทบถึงใคร อยางไร ควรรวมกัน
แกไขปญหาอยางไร เมื่อผูวิจัย ผูรวมวิจัย ไดลงมือแกไขปญหาจนสำเร็จลุลวง ประโยชนยอมเกิดขึ้น 
แก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย และผูประกอบการ หลักการสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม คือ ความสมัครใจ และเต็มใจ ที่จะเขารวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับการ
จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งผูที่สนใจเขารวมน้ี ก็จะไดรับตำแหนงเปน “ผูรวมวิจัย” 
ซ่ึงเปนแกนนำสำคัญในการพัฒนางาน และถือเปนเกียรติสำหรับผูวิจัย ที่จะไดทำงานรวมกัน ซึ่งก็ตอง
ขออนุญาตลวงหนาในการจารึกช่ือของทานที่สมัครใจเขารวมเปนผูรวมวิจัย ไวในกลุมคณะทำงาน 
และไวในเลมดุษฎีนิพนธเพราะทานเปนกำลังสำคัญในการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี  

  
 “ผมหวังวา ทุกทานที่ไดโอกาสและใหเกียรติมาประชุมกับผมในวันน้ี จะ

พรอมใจเขารวมเปนผูรวมวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนางานของวิทยาลัยของเรา 
และเปนผลงานของเราทุกคน ตัวผมเองในฐานะผูวิจัย เปนเพียงผูอำนวยความ
สะดวก เปนเพียงผูมีสวนรวมผลักดันแนวคิดและประสบการณ ของทุกทาน โดย
ตอยอดทางวิชาการใหชัดเจน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนางานอยาง
เปนรูปธรรมครับ ขอขอบคุณครับ” (ผูวิจัย, 8 มิถุนายน 2563)  

 
 ผลการประชุมสรุปไดดังนี้ 
  1. คณะผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ่ึงเปนพ้ืนที่วิจัย รับทราบ และอนุมัติให
ดำเนินการวิจัย  
  2. จากผูรวมประชุมที่ไมใชผูบริหาร จำนวน 23 คน ประกอบดวย หัวหนางาน 5 คน 
หัวหนาแผนก 4 คน ผูชวยหัวหนาแผนก 7 คน และครู 7 คน มีผูสมัครใจเขารวม เปนผูรวมวิจัย 
จำนวน 19 คน ดังน้ี (1) นายสุดสาคร พาติกบุตร หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (2) 
นายเสกสรรค ไมเศรา หัวหนางานอาชีวศึกษาทวีภาคี (3) นายจรัญ ทวยจันทร หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล (4) วาที่ ร.ต.สุริยา สาวะรีพล หัวหนางานความรวมมือ (5) นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ 
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ (6) นายถาวร ราชรองเมือง หัวหนาแผนกชางยนต  
(7) วาที่เรือตรี อนุสรณ ตวงกระสินธุ ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางยนต  (8) นายมนตชัย ราชกิจ ครู
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แผนกชางยนต  (9) นายสมบัติ อาสนานิ ครูแผนกชางยนต (10) นายกิตติศักดิ์ คำสุข หัวหนาแผนก
ชางกลโรงงาน (11) นายชิณกรศ ชมพิกุล ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางกลโรงงาน (12) นายธีระวัฒน 
เสาวภาคยไพบูลย ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางกลโรงงาน (13) นายทรงศักดิ์ ลือจันดา ครูแผนกชางกล
โรงงาน (14) นายไผณรงค ปองศรี ครูแผนกชางกลโรงงาน (15) นายสัตยา กำแพงศิริชัย หัวหนา
แผนกบริหารธุรกิจ (16) นายพรชัย แยมบาน ผูชวยหัวหนาครูแผนกบริหารธุรกิจ (17) นายอภิชาติ 
คุณปญญา ผูชวยหัวหนาครูแผนกบริหารธุรกิจ (18) นางอรุณี แสงงาม ครูแผนกบริหารธุรกิจ และ 
(19) นายจักรพันธุ สุริยวงศ ครูแผนกบริหารธุรกิจ และ รวมผูวิจัย นายชัชวาลย สาระภูมิ อีก 1 คน 
จึงทำใหไดทีมวิจัย จำนวนรวม 20 คน โดยมีผูรวมประชุมจำนวน 5 คน ที่ไมสามารถเขารวมวิจัยได 
เนื่องจากมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบจำนวนมาก และอยูระหวางศึกษาตอเชนกัน ซึ่งผูวิจัยเขาใจ 
และเคารพการตัดสินใจของทุกคน  
 2. การเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความเขาใจในเทคนิคที่จะ
ใชในการวิจัย เปนเทคนิคที่จะใชในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย เชน เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการ
และการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล เทคนิคการระดม
สมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย เปนตน โดยผูวิจัยไดขอ
อนุญาตทางตนสังกัด จัดสัมมนาเปนเวลา 3 วัน คือ วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุม
ช้ัน 4 ตึกอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อใหผูรวมวิจัยมีความรูเบ้ืองตนสำหรับการ
วิจัย โดยจัดสัมมนาใหความรู และฝกทักษะปฏิบัติในหัวขอ 1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและ
การนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2) เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล และ 3) เทคนิคการ
ระดมสมองและการถอดบทเรียน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้  
 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การสัมมนาเพื่อเสริมสรางพลังความรูแกผูวิจัย โดยแบง
เนื้อหา ออกเปน 2 สวนดวยกัน โดยชวงเชาเปนการใหความรูเรื่องเทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการ
และการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและชวงบายเปนการใหความรูเรื่ องเทคนิคการสังเกต
และการบันทึกขอมูล พิธีเปดการสัมมนาไดรับเกียรติจาก ดร.วรวิทย ศรีตระกูล ผูอำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เปนประธานกลาวเปดการสัมมนา  
 ผู วิจัยไดกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการสัมมนา เหตุผลและความจำเปน  
ในการสัมมนา ซึ่งมีที่มาจากการดำเนินการวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อเรียนใหทานประธานไดทราบถึง
ที่มาที่ไปของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีความมุงหมายของการสัมมนาเพื่อใหผูรวมวิจัยทุกคนมี
ความรูมีความเขาใจและไดรับการพัฒนาทักษะที่สำคัญเพื่อใชในการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม ในครั้งนี้ โดยทานประธานไดกลาวเปดการสัมมนาและไดใหโอวาท ความตอนหน่ึงวา  
 

   “ในการพัฒนางานที่ มี รากฐานจากความรวมมือกันของ
คนทำงานนั้นจะทำใหเกิดการพัฒนางานที่ยั่งยืนได ผมมีความมุงหวัง ตองการเห็น
งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จึงขอฝากใหทุกคนไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยางเต็มที่ และนำความรูที่ไดน้ีไปพัฒนางานใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ขอเปด
การสัมมนา ณ บัดนี้” (ดร. วรวิทย ศรีตระกูล ผูอำนวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, 17 มิถุนายน 2563)  
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ภาพที่ 4.4 พิธเีปดการสัมมนาโดยผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
 
 หลังจากพิธีเปดการสัมมนา ผูวิจัยไดทำหนาที่เปนวิทยากรใหความรูแกผูรวมวิจัยเกี่ยวกับ 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4.5 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 ผูวิจัยทำหนาที่วิทยากรใหความรู 
 

 การทำหนาที่เปนวิทยากรในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหความรูแกผูรวมวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เกี่ยวกับความสำคัญ และจำเปนของการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติ 
โดยไดกลาวถึงความหมาย ความสำคัญ ระดับขั้นของแผนในองคการ การวางแผนเปนหนาที่การ
บริหารที่สำคัญที่สุดในทุกระดับขององคการเพราะการวางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหนาที่การ
บริหารดานอ่ืน ๆ ทั้งหมดและเปนจุดเริ่มตนของการบริหารทั้งปวง เพื่อที่จะมุงไปสูวัตถุประสงคอัน
เปนเปาหมายหลักขององคการรวมกัน การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการกำหนด
วัตถุประสงคสิ่งที่จะตองกระทำเพื่อที่จะทำใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กำหนด การวางแผนเปนการ
ตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับงานที่จะทำในอนาคตเปนการคิด วิเคราะห และตัดสินใจกอนลงมือกระทำ 
เปนการมุงปองกัน ปญหามากกวาการคอยแกปญหาที่จะเกิดขึ้น การวางแผนเปนกระบวนการมอง
ภาพการดำเนินงานขององคการในอนาคตวา  
    What         :  จะทำอะไร 
    Why          :  ทำไปทำไม 
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    How          :  มีวิธีการขั้นตอนอยางไร 
    When         :  งานนั้นจะเริ่มตนเมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อไร 
    Resources      :  ตองใชทรพัยากรอะไรบางและวัตถุดิบจะไดมาอยางไร 
    By Whom      :  ใครเปนผูรบัผิดชอบในแตละฝาย 
    Expected Output :  ผลทีอ่งคการคาดหวังวาจะไดรับ 
    Evaluation      :  การวัดและประเมินผลขององคการทำดวยวิธีการใด 

  
“การวางแผนเปนสิ่งสำคัญและจำเปน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จของงานตาม

เปาหมายของงานที่วางไว เราตองมีการวางแผนอยางรัดกุมรอบคอบ พวกเราใน
ที่นี้มีประสบการณเกี่ยวกับการวางแผนอยางไรกันบางครับ” (ผูวิจัย, 17 มิถุนายน 
2563) 

 “สำหรับแผนกวิชาชางยนต มีการจัดทำแผนการจัดการฝกงานใหนักเรียน 
นักศึกษา โดยจัดทำเปนแผนงานโดยภาพรวมที่ครอบคลุมตลอดทั้งปการศึกษา 
ในแผนที่มีจะระบุงาน ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ และอาจมีการจัดทำ
แผนงานโดยละเอียดขึ้นอีกเมื่อถึงเวลาที่ตองปฏิบัติงานนั้น เชน แผนการนิเทศ
นักศึกษาที่ออกฝกงาน เราจะพิจารณาจากแผนกลาง และประชุมหาขอสรุป
รวมกันกับคณะครูผูนิเทศอีกครั้ง เพื่อกำหนดแผนการนิเทศโดยละเอียด” (ถาวร 
ราชรองเมือง, 17 มิถุนายน 2563)  

 “แผนกบริหารธุรกิจ มีสาขางานที่ออกฝกงานตางประเทศ ดังน้ัน การ
วางแผนจะตองมีการระบุวันที่และกำหนดงานที่ชัดเจน และตองตรวจสอบกับ
สถานประกอบการที่ญี่ปุน ในการกำหนดชวงวันและเวลาของแผนการจัดการ
เรื่องการฝกงาน ระยะเวลาเปนสิ่ งสำคัญมาก เมื่อตองมีการดิวกับสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการในตางประเทศ และแผนก็เปน
สิ่งจำเปนมากที่ตองมีและปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด” (สัตยา กำแพงศิริชัย, 
17 มิถุนายน 2563)  

 
 การวางแผนที่ดีจะสงผลกระทบตอความสำเร็จขององคการและการบริหารงาน โดยการ
วางแผนจะชวยใหผูบริหารไดกำหนดหนาที่ควบคุมขึ้น แผนเปนตัวกำมาตรฐานของการควบคุมซึ่งเปน
ส่ิงจำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน การวางแผน จะมีการกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่องคการ
ตองการเปนจุดเริ่มตนเปนงานขั้นแรกถาการกำหนดเปาหมายน้ันมีความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหาร
จัดการแผนบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดไว การวางแผนลดความไมแนนอน การวางแผนที่ดีจะตองหา
แนวทางที่ปองกันหรือแกไขเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น การวางแผนที่ดีจะชวยใหมีวิธีการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทำใหงานสวนยอยตาง ๆ มีการประสานสัมพันธกันดีกิจกรรมที่ดำเนินการมีความ
ตอเน่ืองกัน สิ่งเหลานี้ลวนเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหไดประโยชนออยางเต็มที่และคุมคา เปนการ
ลดตนทุนที่ เกิดขึ้นจากการทำงานที่ซ้ำซอนหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม
ประสานกัน ทำใหเกิดประสานงานที่ดี สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  การวางแผนเปน
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พ้ืนฐานดานการตัดสินใจเปน สิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค เน่ืองจาก
การวางแผนจะตองมีการระดมสมองจากคณะผูทำงาน ทำใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ นำมาใช
ประโยชนแกองคการขอจำกัดของการวางแผน และการวางแผนชวยใหการติดตามและประเมินผล
งานขององคการ เปนไปไดอยางเปนระบบงายตอการปฏิบัติและกระทำไดตลอดชวงการทำงาน 
เพราะแผนงานน้ันตองระบุขั้นตอน กระบวนการ ทำใหองคการทราบวาจะตองประเมินหรือตรวจสอบ
อะไรและเม่ือไร เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคระหวางการปฏิบัติงาน จึงสามารถแกปญหาหรือปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานไดทันทวงทีทำใหองคการปฏิบัติงานไปจนถึงจุดหมายได  
 กระบวนการวางแผนและการนำแผนลงสูการปฏิบัติ การดำเนินการกอนการวางแผนเปน
งานขั้นเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มวางแผน เตรียมความพรอมในดานการจัดองคการ (เชน แตงตั้ง
ใหมีฝายวางแผนซึ่งอาจจะอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารหรือฝายวิชาการ) องคการ กำหนด
หนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน การกำหนดวิธีการวางแผน (คณะกรรมการตองชวยกันคิดวา จะตอง
ทำอยางไรมีขั้นตอนอยางไร และจะตองมีคณะกรรมการหรือหนวยงานอ่ืนมารวมในการวางแผน
หรือไม ฯลฯ) และการรวบรวมขอมูล (ใหหนวยงานทุกหนวยเก็บรวบรวมขอมูลใหครบถวนและทุก
ดานและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ) การวิเคราะหปญหาน้ี พิจารณาจากงานในภารกิจและความ
รับผิดชอบงานตาง ๆ ในหนวยงานน้ัน ๆ ทั้งงานที่จำเปนตองทำและที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจำวา มี
ปญหาในงานใดจะตองปรับปรุง เพิ่ม หรือลดในงานตรงสวนใดบางหรือจะขยายงานเดิมใหมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยางไรบาง 
 การกำหนดแผนงาน พิจารณาและวิเคราะหปญหา คณะกรรมการการวางแผนควร
วิเคราะหวา มีวิธีแกไขหรือปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นไดอยางไรบาง ทั้งสิ่งที่มีผลโดยตรงและสิ่งที่
เกี่ยวของตาง ๆ จัดแบงเปนกลุมที่เรียกวา แผนงาน ซึ่งหมายถึง จุดรวมของหนวยงานที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดผลรวมที่คลายคลึงกัน เชน แผนงานพัฒนาและปรับปรุงดานการผลิตขององคการ งาน
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ ในแตละแผนงานน้ัน จะมีแผนงานที่เปนสวนยอยของแผนงานนั้น เชน ใน
แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงงานดานการผลิต อาจจะประกอบดวยงานการปรับปรุงขั้นตอนการ
ผลิตการประเมินวิธีการทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน การประเมินผลผลิต เปนตน ซึ่งในแต
ละงานนั้น อาจมีกิจกรรมยอย ๆ หลาย ๆ กิจกรรมก็ได การกำหนดเปาหมาย การที่จะทำงานตาม
แผนงานผูปฏิบัติจะตองทราบเปาหมาย หรือวัตถุประสงคใหชัดเจนเสียกอน การกำหนดเปาหมายจึง
ตองกำหนดใหชัดเจนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเปาหมายที่องคการ
กำหนดน้ันควรชี้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได เชน การเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน เปาหมายที่กำหนดอาจเปนจัดอบรมพนักงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัดใหมีการศึกษาดูงาน
สำหรับหัวหนางานแตละแผนกอยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนตน  
 การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนน้ีเปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่องคการไดกำหนดไว ขั้นน้ี
จะตองอาศัยความรูทางการบริหาร การสั่งการ การตรวจงาน การประสานงาน การตัดสินใจ ภาวะ
ผูนำและกฎระเบียบการปฏิบัติงานตามที่หนวยงานกำหนด สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะรวมอยูในขั้นตอนการ
นำเขากระบวนการผลิต และผลผลิต งานจะบรรลุเปาหมายหรือไมสวนใหญจะขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงาน
และผูบริหารวามีความรูความเขาใจในบทบาท หนาที่ และภาระของงานมากนอยเพียงใด หลังการ
ปฏิบัติ ควรตองมีการประเมินผลการปฏิบัติองคการ โดยตองมีการกระทำเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจดู



150 

ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของกระบวนการทำงานวาเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม ถาพบวามีปญหาอุปสรรคการดำเนินงานในขั้นตอนใด ก็จะตองมีการ
ปรับปรุงแผนที่กำหนดไว  
 ในช วงกอนพั กรับประทานอาหารกลางวัน  ท าน พระครูสุ ธีจริยวัฒ น , ผศ .ดร.  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และพระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. 
ผูอำนวยการศูนยวิชาการ ใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ใหขอคิดและขอแนะนำเสริมเรื่อง
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอยางการให
ความรู และบรรยากาศดังภาพที่ 4.6 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6 พระครูสุธีจริยวัฒน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน และพระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผูอำนวยการศูนยวิชาการ ใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

 

  “ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการ
นำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เมื่อกลาวถึงแผนในองคกร เราอาจจัด
ระดับ ช้ันของแผนในองคกรได เปน 3  ระดับ คือ แผนระดับสูง หรือแผน
ยุทธศาสตร หรือแผนกลยุทธ ซึ่งผูบริหารระดับสูงจะตองมีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรไวสำหรับบริหารองคกร แผนระดับกลางหรือแผนยุทธวิธีสำหรับ
ผูบริหารระดับกลาง และแผนระดับตน หรือแผนปฏิบัติการ ซ่ึงเปนแผนที่
ผูบริหารระดับตน จะกำหนดไวเพื่อเปนการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน
นั่นเอง” (พระครูสุธีจริยวัฒน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 17 มิถุนายน 2563)  

  “ประเด็นสำคัญหลังจากที่เรามีแผนแลว การปฏิบัติตามแผนก็เปน
สิ่งสำคัญอยางมาก อาจสรุปวิธีการปฏิบัติตามแผนไดวา เมื่อผูปฏิบัติรับแผนที่ได
อนุมัติแลวเพื่อการดำเนินการ ตองทำความเขาใจสวนประกอบทางเทคนิคของ
แผนกอน และทำความเขาใจสวนตาง ๆ โดยใหเนนไปทางดานมนุษยสัมพันธและ
ปฏิกิริยาของผูปฏิบัติที่มีตอแผน เราตองใหความสำคัญกับคน ซึ่งเปนตัวจักร
สำคัญ  ที่จะทำใหแผนน้ันประสบผลสำเร็จ ตองมีการจัดเตรียมบุคลากร 
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และช้ีแจงใหเกิดความเขาใจ เพ่ือใหสามารถ
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ปฏิบัติตามแผนไดอยางถูกตอง ตลอดจนใหความสำคัญกับการตรงเวลา ย้ำเตือน
ใหปฏิ บัติ งานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว ในแผน” (พระครู
ธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผูอำนวยการศูนยวิชาการ, 17 มิถุนายน 2563) 

 
 สำหรับการสัมมนาในชวงบายของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนการใหความรูใน
หัวขอเทคนิคการสังเกตและบันทึกขอมูล โดยผูวิจัยทำหนาที่เปนวิทยากรใหความรูในเรื่อง เทคนิค
การสังเกต และการบันทึกขอมูล เพื่อใหผูรวมวิจัยไดเขาใจเทคนิคการสังเกต ดังภาพที่ 4.7  
 
 

 
ภาพที่ 4.7 ผูวิจัยทำหนาที่วิทยากรใหความรูในเรื่องเทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล  
 กลุมคนที่ถูกสังเกต มีการทำกิจกรรมรวมกัน ผูสังเกตเปรียบเสมือนสวนหนึ่งของผูที่ถูก
สังเกต หรือของสถานการณที่ถูกสังเกต และรูปแบบที่ 2 คือ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม คือ การ
สังเกตที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปรวมในกิจกรรมที่ทำอยู  ทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสังเกตแตไมมีสวนรวมน้ัน ตางมีวัตถุประสงค เพื่อสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ เพื่อนำมาหา
ความสัมพันธและความหมายของปรากฏการณที่เกิดขึ้น  
 สำหรับเทคนิคการบันทึกขอมูล สิ่งสำคัญที่ผูรวมวิจัยจะตองทำความเขาใจ คือ ในการ
บันทึกขอมูลนั้น ประกอบดวย การบันทึกขอมูลจากการสังเกต และการบันทึกขอมูลทั่วไป โดยผูรวม
วิจัยสามารถใชวิธีการจดบันทึก บันทึกเสียง บันทึกภาพ ไดตามความเหมาะสม ประเด็นสำคัญ คือ 
การใสใจในสถานการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับการดำเนินการพัฒนา ควรบันทึกสถานการณตาง 
ๆ โดยละเอียด และเพิ่มเติมขอสังเกตของผูบันทึกที่พบวาประกอบ เพ่ือใหการบันทึกขอมูลน้ันมีความ
ชัดเจนมากขึ้น  
 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การเสริมสรางพลังความรูเบ้ืองตนเรื่องการระดมสมองหรือ
การระดมความคิด (Brainstorm) เปนเทคนิคที่นิยมนำมาใชในการระดมความคิดเพื่อหาไอเดีย
สรางสรรคไหม ๆ หรือใชในระดมความคิดเพ่ือแกไขปญหา จากหลาย ๆ มุมมองหลายความคิดของ
สมาชิกที่มารวมกิจกรรมระดมสมองเกิดจากแนวคิดของ Alex F. Osborne ซึ่งเปนผูบริหารบริษัท
โฆษณาแหงหน่ึง การระดมสมอง โดยสรุปหมายถึง การระดมความคิดจากทุก ๆ มุมมอง โดยไมมีการ
ตัดสินถูกผิด ของสมาชิกในกลุม เพ่ือหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิดใหม ๆ และใชในการ
วางแผน จำนวนคนที่รวมระดมสมองถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยูระหวาง 4 ถึง 9 คน ถา
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นอยไปจะไดความคิดและมุมมองนอย แตถามากไปความคิดจะแตกออกนอกทะเลไป หรือมีคนที่น่ัง
เงียบไมออกความคิดเห็น สิ่งสำคัญในการระดมสมอง คือ ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ระดมความคิดใหไดปริมาณมากที่สุด ไมมีการตั้งกรอบ หรือประเมินถูกผิดขณะ
ระดมความคิด โดยผูวิจัยไดอธิบายขั้นตอนการระดมสมอง ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ตั้งผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อผูเปนประสานงาน กระตุนใหเกิดการ
ออกความเห็นอยางเทาเทียมกันหากมีผูที่น่ังเงียบหรือบางคนผูกขาดพูดอยูคนเดียว ชวยไกลเกล่ีย
หากมีผูที่โตแยงกัน เปนตน 
 ขั้นที่ 2 กำหนดหัวขอในการระดมความคิด หัวขอในการระดมสมองควรเปนหัวขอที่
เจาะจง ไมกวางจนเกินไป เพราะเม่ือจบการระดมสมองอาจจะไมไดขอสรุปที่นำไปดำเนินการตอได  
ตัวอยางหัวขอเชน “ปญหาที่มักพบในกระบวนการ WiL”  
 ขั้นที่ 3 ระดมความคิด เพื่อใหไดความคิดมามากที่สุด โดยมีกฏวาตองจดทุกความคิดโดย
ไมมีการประเมินใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนตองไดรับอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในขั้นนี้อาจจะ
ตองกำหนด เปาหมายในการระดมความคิด เชน กำหนดจำนวนที่ตองการ 80-100 ไอเดีย หรือ
กำหนดเวลา 1-1.5 ช่ัวโมงเปนตน เครื่องมือที่ใชจดความคิด มีหลายเครื่องมือ เชน ใช mind map, 
Root cause analysis (ฝงกางปลา) หรือแมแตการใชกระดาษ post it ไปแปะตามหมวดหมู  
 ขั้นที่ 4 สรุปผลการระดมสมอง สรุปออกมาเปน 3 กลุม ไอเดียที่ดีพรอมไปดำเนินการได 
ไอเดียดีรอการพิจารณา และไอเดียที่ตองพิจารณา โดยสมาชิกคนใดคนหน่ึงจะเปนคนจดโนตพรอม
ทั้งสงบันทึกใหกับผูที่รวมระดมสมอง ในการระดมสมองนั้น สวนใหญเราจะไมทิ้งความคิดใดคิดหน่ึง 
เพราะในเวลานั้น ความคิดที่เราคิดวาเปนไปไมได หรือเพอฝน อาจจะเปนเพราะทรัพยากรในตอนน้ัน
เราอาจจะไมพรอมที่จะดำเนินการ แตอาจจะเปนจริงในภายหลังก็ได อยางเชน อินเตอรเน็ต รถยนต
ใชไฟฟาไมตองมีคนขับ รถบินไดในปจจุบันก็มาจากความฝนในอดีตเชนกัน 
 ขั้นที่  5 การติดตามผล หลังจากระดมสมองเสร็จแลว ควรมีการติดตามผลวา ไดนำ
ความคิดนั้นไปดำเนินการแลวผลเปนอยางไรเพื่อประเมินและหาหนทางหรือนำแนวคิดที่เหลือไป
ดำเนินการตอจากนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยทำการแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน เพ่ือฝกการระดมสมอง 
โดยใหแตละกลุม แตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยความสะดวก และฝกการระดมสมองในประเด็นที่
กำหนดใหเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ WiL 
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ภาพที่ 4.8 ผูวิจัยทำหนาที่เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง เทคนิคการระดมสมอง 
 

 กิจกรรมปฏิบัติการระดมสมอง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดแบงกลุมยอยเพื่อระดมสมองโดยให
แตละกลุมกำหนดประเด็นสำคัญรวมกัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ 
WiL จำนวนกลุมยอยของผูรวมวิจัย มีทั้งหมด 4 กลุม กลุมละ 4-5 คน ประเด็นของการระดมสมอง 
คือ ปญหาที่พบจากการออกฝกงานของนักเรียน นักศึกษา โดยผูรวมวิจัยแตละกลุมนำเสนอปญหาให
ไดมากที่สุด ผูรวมวิจัยที่มีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก จะตองเรียนรูที่จะกำหนดประเด็นการ
สนทนา และดึงใหอยูในแนวทางหรือเปาหมายที่ตองการ ไมใหหลงประเด็น โดยการแสดงความ
คิดเห็นนั้น ผูรวมวิจัยทุกคนจะตองมีสวนรวม โดยไมตองกังวลวาประเด็นที่เสนอไปน้ัน จะผิด หรือไม
ตรง แตละกลุมตองรวบรวมประเด็นใหไดมากที่สุด และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมมากที่สุด  
 จากการระดมสมองของผูรวมวิจัย สรุปไดวา ปญหาที่พบจากการออกฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษา ไดแก การฝกงานไมตรงสาขา ฝกงานไมครบตามหลักสูตร การนิเทศไมครบทุกครั้ง ไมทั่วถึง 
ไปนิเทศไมได รายวิชาการฝกงานไมสอดคลองกับสถานประกอบการ การฝกงานต่ำกวามาตรฐาน
สมรรถนะของรายวิชา สถานประกอบการไมดูแลนักศึกษา สถานประกอบการไมมีสวัสดิการใหกับ
นักศึกษา สถานประกอบการนำนักศึกษาไปเปนแรงงาน ไมไดใหความรูตามโครงสรางของหลักสูตร 
สถานประกอบการรับนักศึกษาจำนวนนอย ระยะเวลาการฝกงานสั้น ไมมีคาตอบแทน (สำหรับการ
ฝกงาน) และทวิภาคีบางที่นักศึกษา ไมมีทักษะทำงานไมเปน นักเรียน นักศึกษาอยากมีรายไดระหวาง
เรียน นักเรียน นักศึกษาไมอยากไปไกลบาน นักเรียน นักศึกษามีปญหากับเพ่ือนรวมงาน สถาน
ประกอบการไมหมุนเวียนงานเครื่องจักรไมทันสมัย เปนตน  
 3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อ “ทบทวนแผนการดำเนินงานวิจัยที่
ผูวิจัยกำหนดในบทที่ 3” เปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยรวมกันทั้ง 10 ขั้นตอน มีการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานดังน้ี 
 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การสัมมนาเพื่อใหความรูการจัดทำปฏิทินการดำเนินการ 
เปนการรวมสรุปผลการสัมมนา การพัฒนาฐานความรูของผูรวมวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และเช่ือมโยงสูการนำความรูที่ไดรับไปพัฒนางานผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันกำหนด
ปฏิทินการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนิ นการวิจัย โดย
ดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน
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ตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงจรที่ 2 ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 
มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 4.1 ปฏิทินข้ันตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ ประกอบดวย  
(1) ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ  
 
 
 
(2) การสัมมนาหรือเสวนาโตะกลม เพ่ือทำความเขาใจในเทคนิค 
ท่ีจะใชในการวิจัย  
 
 
(3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน  
 
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
เตรียมการ 

 
มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
1. 8 มิถุนายน 2563 ประชุมชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ  
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัย และยืนยัน
เจตจำนงค การสมัครใจเขาเปนผูรวมวิจัย 
 
2. 17-19 มิถุนายน 2563 ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เรียนรูรวมกันเก่ียวกับ
เทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใชในการวิจัย ไดแก เทคนิคการวางแผนเชิง
ปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ, เทคนิคการ
สังเกตและบันทึกขอมูล และเทคนิคการระดมสมองและถอดบทเรียน  
3. 19 มิถุนายน 2563 จัดทำปฏิทินระยะเวลาการดำเนินการวิจัย โดย
กำหนดระยะเวลาและการดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย 10 ขั้นตอน  
4. 19 มิถุนายน 2563 สรุปผลและถอดบทเรียน ที่ไดจากการดำเนินการ
วิจัยในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

 
 
1. ผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
วิจัย 
มีความเขาใจกระบวนการดำเนินการวิจัย และเห็นชอบให
ดำเนินการวิจัย 
ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และไดผูรวมวิจัยท่ีสมัครใจและเต็ม
ใจเขารวม จำนวน 19 คน  
2. ผูรวมวิจัยความรูและเขาใจเทคนิคท่ีสำคัญ ท่ีจะนำมาใชในการ
วิจัย  
ไดแก เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสังเกตและบันทึกขอมูล และ
เทคนิคการระดมสมองและถอดบทเรียน  
3. ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดปฏิทินและศึกษาข้ันตอนการ
ดำเนินการวิจัย และรับทราบระยะเวลาการดำเนินการวิจัยรวมกัน 
4. ไดผลการถอดบทเรียนดำเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1 ในประเด็น
ผลการดำเนินงาน ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค ขอสังเกต 
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และการเรียนรูและความรูใหมท่ี
เกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผน ประกอบดวย  
(1) การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณของ 
ผูรวมวิจัย  

 
22 กรกฎาคม 2563 
 1. คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สรุปประเด็นที่ควร

 
 
1. ทราบสภาพปจจุบัน ปญหา ประเด็นที่ควรพัฒนา และขอมูล
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ตารางที่ 4.1 ปฏิทินข้ันตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลท่ีคาดหวัง 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ไดรับการพัฒนา และวิเคราะห SWOT ของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยใชการระดมสมอง 
 2. ดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 

การวิเคราะห SWOT ของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานของวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย 
2. ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันใชประสบการณในการรวมกัน
วิเคราะห วิธีแกปญหา  

(2) การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย  
 
 
 
 
(3) การบรรจบกันของธารสองสาย  
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
วางแผน 

3 สิงหาคม 2563 
นำเสนอเน้ือหาความรู และพัฒนาความรูเชิงทฤษฎีของ 
ผูรวมวิจัย 
 
 
4 สิงหาคม 2563 
1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหและอภิปราย สภาพปญหา  
ผลที่คาดหวัง ประสบการณผูรวมวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี และทางเลือก 
ที่คัดสรร 
5 สิงหาคม 2563  
2. ระดมสมองเพ่ือออกแบบ วิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
ถอดบทเรียนที่ไดจากการดำเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 
 
 

ผูรวมวิจัยมีความรูเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน และเขาใจการนำทฤษฎีไปใช 
 
 
1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเขาใจทฤษฎีและสามารถผนวกองค
ความรูทางทฤษฎีและประสบการณ เพ่ือนำสูการพัฒนาได 
2. ไดวิธีการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
3. ไดขอมูลการถอดบทเรียนจากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ประกอบดวย  
(1) การจัดทำเคร่ืองมือ ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินความสำเร็จใน
การวิจัย  
(2) การประเมินตามตัวบงช้ีที่กำหนดกอนนำแผนปฏิบัติการสูการ
ปฏิบัติ 
(3) การนำโครงการท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1. นำขั้นตอน WiL ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
มาจัดทำเคร่ืองมือ ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินความสำเร็จ 
2. ประเมินผลกอนการปฏิบัติ 
3. ปฏิบัติตามแผนการพัฒนา WiL และบันทึกผลทุกขั้นตอน 
4. สรุปและถอดบทเรียน 

 
1. ไดเคร่ืองมือ ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินความสำเร็จ 
2. ไดผลการประเมินกอนปฏิบัติ เปรียบเทียบกอนหลัง 
3. ไดผลการปฏิบัติตามแผนทุกขั้นตอน 
4. ไดผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขอดี ที่ควรสงเสริม 
และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในครั้งตอไป 
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ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ  

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต ประกอบดวย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและ
ประเมินผล  
(2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแตละโครงการ 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1. ประเมินผลหลังการปฏิบัติ 
2. กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล 
3. ประเมิน/สังเกตผล 
4. การปฏิบัติตามแผนในแตละโครงการ 

 
1. ไดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล  
2. ไดผลการประเมิน/ผลการสังเกต 

ข้ันตอนท่ี 5 การสะทอนผล ประกอบดวย 
(1) การปฏิบัติตามแผนท่ีบรรลุผลสำเร็จ (2) การปฏิบัติตามแผนท่ี
ไมบรรลุผลสำเร็จ 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
สะทอนผลการวิจัยวงจรที่ 1 

 
ไดผลการวิจัยวงจรที่ 1 เพ่ือนำสูการพัฒนาและปรับปรุง 
ในวงจรท่ี 2 

วงจรที่ 2 
ข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม   
ประกอบดวย  
(1) การทบทวนผลการพัฒนา  
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
วางแผนใหม 

 
พฤศจิกายน 2563 
1. นำผลที่ไดจากการวิจัยวงรอบที่ 1 มาพิจารณาสิ่งที่ตองปรับปรุงและ
จัดทำแผนปฏิบัติงานใหม  
2. สรุปผลและถอดบทเรียน  

 
 
1. ไดแผนการปฏิบัติการใหม 
2. ไดผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหมขอดีที่ควร
สงเสริม และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในครั้งตอไป 

ข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม ประกอบดวย  
(1) กำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหม  
(2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหม 

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564 
1. ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม และบันทึกผลทุกขั้นตอน 
2. สรุปผลและถอดบทเรียน 

 
1. ไดผลการปฏิบัติตามแผนใหม 
2. ไดผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม 
ขอดีท่ีควรสงเสริม และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในคร้ังตอไป 

ข้ันตอนท่ี 8 การสังเกตใหม ประกอบดวย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล)  
(2) ผลการดำเนินงานในแตละโครงการ 

มีนาคม 2564 
1. ประเมินผลหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
2. ประเมิน/สังเกตผลการปฏิบัติตามแผนในวงจรที่ 2 

 
1. ไดผลการประเมิน/ผลการสังเกต วงจรท่ี 2 
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ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 9 การสะทอนผลใหม ประกอบดวย  
(1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ท่ีคาดหวัง (Expected Change) การเปล่ียนแปลงที่ไมคาดหวัง 
(Unexpected Change)  
(2) การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรูที่เกิดข้ึน
ระดับบุคคล การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนระดับกลุม การเรียนรูที่เกิดขึ้น
ระดับหนวยงาน  
(3) ความรูใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

มีนาคม 2564 
สะทอนผลการวิจัย วงจรที่ 2 

 
ไดผลการวิจัยวงจรที่ 2 

ข้ันตอนท่ี 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรท่ี 1 
และวงจรที่ 2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล 
และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแตละข้ันตอน รวมทั้งผลจาก
การสะทอนผลในข้ันตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพ่ือสรุปเปนผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว 

มีนาคม 2564 
สรุปผลการวิจัยวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 

 
ไดรายงานสรุปผลการวิจัย 
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 4. การถอดบทเรียน มจีุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสงัเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึน้
ในขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดปรากฏ ดังตอไปน้ี  
  4.1 ผลการดำเนนิงาน  
   4.1.1 การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผู
รวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ ผลการดำเนินงานสรุปไดวา หลังจากที่ผูวิจัยไดนำเสนอเคาโครงการวิจัย
และทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูบริหารและบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ่ึงเปนพื้นที่วิจัย ทุกคนมีความเขาใจและเห็นชอบใหดำเนินการวิจัยใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และหลังจากการประชุมครั้งน้ี ทำใหไดผูรวมวิจัย ซึ่งไดมาโดยความสมัคร
ใจและเต็มใจเปนผูรวมวิจัย จำนวน 19 คน  
   4.1.2 การสัมมนาหรือเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความ
เขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย ผลการดำเนินงานสรุปไดวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความรูและเขาใจ
เทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใชในการวิจัย ไดแก เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสังเกตและบันทึกขอมูล และเทคนิคการถอดบทเรียน   
   4.1.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันศึกษาขั้นตอนการ
วิจัย10 ขั้นตอน และรวมกันกำหนดวิธีการดำเนินการ ระยะเวลา และผลที่คาดหวังสำหรับแตละ
ขั้นตอน แลวทำการสรุป ปฏิทินการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงจรที่ 2 ดำเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
   4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากไดจัดทำปฏิทินการดำเนินงานวิจัยเสร็จเรียบรอย
แลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 
1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
  4.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค  
   4.2.1 การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เนื่องจากผูวิจัยเพิ่งยายไปรักษาการในตำแหนงรองผูอำนวยการในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ
เริ่มตนทำการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซึ่งเปนบริบทใหม ผูวิจัยตองทำความรูจัก
กับพื้นที่วิจัยใหมทุกดาน ทั้งดานของผูบริหาร เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา สภาพทางภูมิศาสตร 
ทรัพยากรทางการศึกษา และสภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายทำให
ผูวิจัยตองปรับตัว ตองทำความรูจักกับเพ่ือนรวมงานใหม ๆ และทำความเขาใจเกี่ยวกับการ
กระบวนการวิจัยไปพรอม ๆ กัน  
   4.2.2 การเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความเขาใจใน
เทคนิคที่จะใชในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเรื่องใหมสำหรับวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ผูรวมวิจัย จะคุนเคยกับการประชุมหรือการสัมมนา โดยน่ังฟง ไมแสดงความคิดเห็น หรือมี
สวนรวม รอเพียงรับทราบมติหรือขอตกลงเพ่ือนำไปปฏิบัติ และบรรยากาศในการสัมมนาชวงแรก
คอนขางตึงเครียด 
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   4.2.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
งาน หรือวิธีการดำเนินงานในแตละขั้นตอน 
   4.2.4 การถอดบทเรียน ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแตละประเด็น 
     4.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  
   4.3.1 การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังที่ได
นำเสนอแลววา อุปสรรคของประเด็นนี้  คือ การที่ผู วิจัยเพิ่งยายมารักษาการในตำแหนงรอง
ผูอำนวยการ ดังนั้น วิธีการแกไขปญหาในเชิงรุก ผูวิจัยจึงใชวิธีเขาพบกับผูบริหาร และหัวหนางาน 
หัวหนาแผนก ทุกสวนกอนที่จะจัดประชุม เพ่ือทำความรูจักเบ้ืองตน ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ
เบื้องตน แลวจึงทำหนังสือเชิญรวมประชุม ซ่ึงทำใหผูบริหารและทุกๆคน ไดเห็นถึงความกระตือรือรน
และความต้ังใจที่จะพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี  
   4.3.2 การสัมมนาหรือเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย เน่ืองจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองอาศัยการมีสวนรวมของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเปนสำคัญ ผูวิจัย
จึงไดใหความรูแกผูรวมวิจัย และกระตุนใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถาม 
บอกเลาประสบการณปญหา และประสบการณการแกไขปญหาที่พบในงาน และสนทนาเร่ืองทั่วไป 
เพ่ือผอนคลายไมใหบรรยากาศตึงเครียด  
   4.3.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน เน่ืองจากผูรวมวิจัย ยังไมเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการพัฒนางาน หรือวิธีการดำเนินงานในแตละขั้นตอน ในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานในแต
ละขั้นตอน ผูวิจัยจึงเสนอวา จะใชวิธีระดมสมองใหทุกคนมีสวนรวมเสนอแนวคิดไดเต็มที่ แลวคอยยก
แนวคิดนั้นขึ้นมาพิจารณารวมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสม และความเปนไปในไดในการปฏิบัติ ซึ่งผู
รวมวิจัยทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดนี้  
   4.3.4 การถอดบทเรียน จากปญหาที่ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแต
ละประเด็น ผูวิจัยจึงอธิบายโดยยกตัวอยางการถอดบทเรียนสั้น ๆ งาย ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
พาผูรวมวิจัยปฏิบัติไปพรอม ๆ กันทีละประเด็น  
  4.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น 
   4.4.1 การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จาก
การดำเนินงานในกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดเรียนรูบริบทของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดรูจักผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานใหม ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรับความรูและประสบการณในการสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังจะเห็นไดจาก
การมีสวนรวมของผูรวมวิจัย ในการจัดกิจกรรมทั้งการช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ การสัมมนา และ
การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
   4.4.2 การสัมมนาหรือเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความ
เขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย ทำใหผูวิจัยไดเรียนรูความสนใจและลักษณะการสนทนาของผูรวม
วิจัยแตละคน ดังจะเห็นไดจาก ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และมี
ความเปนกันเอง ทำใหผูรวมวิจัยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น และบอกความตองการของตนเอง 
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   4.4.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานในแต
ละขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมติกันเพื่ อใหไดขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติรวมกันได ไมใชความคิดของผูวิจัยเพียงคนเดียว เพ่ือใหเกิดผล
สำเร็จผูวิจัยตองสรางความเปนกันเอง และเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดเปดใจ กลาที่จะแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมโดยใชเทคนิคการระดมสมอง  
   4.4.4 การถอดบทเรียน ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมา วา
ไดดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรมที่
ตองนอมนำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มตนกอนการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 วา
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดอะไรจากการดำเนินงานที่ผานมา ซึ่งผูรวมวิจัยสามารถตอบไดวา ไดความรูและ
ไดฝกทักษะพ้ืนฐานสำหรับการวิจัย ไดรวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ ปญหากับคณะ ไดรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตางจากผูวิจัย และผูรวมวิจัยทานอื่น ๆ  
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1  
 ในขั้นตอนการวางแผน มีการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมอง
เพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 2) การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผู
รวมวิจัย 3) การบรรจบกันของธารสายประสบการณและสายวิชาการ 4) สรุปผลการสังเกตและการ
ถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการทำกิจกรรมรวมกันของขั้นตอนที่ 2 
โดยทั้ง 4 กิจกรรม มีการดำเนินการ ในเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการ
ดำเนินงานดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงานข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 
 
ลำดับ การดำเนินงาน วัตถุประสงค ระยะเวลา วิธีดำเนินงาน 

1. การระดมสมอง เพ่ือดึงศักยภาพ 
จากประสบการณของผูรวมวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน วิเคราะห SWOTวิเคราะหปญหา
และประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนา และวิธีแกปญหา  
การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย โดยใชการระดมสมอง  

วันที ่
22  

กรกฎาคม
2563  

1. คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาสภาพปจจุบัน วิเคราะห SWOT วิเคราะหปญหา
และประเด็น 
ที่ควรไดรับการพัฒนา และวิธีแกปญหา การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยใชการระดมสมอง 
2. ดึงศักยภาพของผูรวมวิจัย  

2. การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎี
แกผูรวมวิจัย  

เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

วันที่ 3  
สิงหาคม 
2563 

การสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูเชิงทฤษฎแีละพ้ืนฐานความรูแกผูรวมวิจัย  
 

3. การระดมสมอง เพ่ือการบรรจบกัน
ของธารสายประสบการณและ 
สายวิชาการ  

1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหและอภิปราย สภาพ
ปญหา ผลที่คาดหวัง ประสบการณผูรวมวิจัย แนวคิด 
เชิงทฤษฎี และทางเลือกที่คัดสรร 
2. ระดมสมองเพ่ือออกแบบ วิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
วิทยาลัย  

วันที่ 4  
สิงหาคม 
2563 
วันที่ 5 

สิงหาคม 
2563 

1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหและอภิปราย สภาพปญหา ผลที่
คาดหวัง ประสบการณผูรวมวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี และทางเลือกท่ีคัดสรร 
2. ระดมสมองเพ่ือออกแบบ วิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน  

4. การถอดบทเรียน  
 

เพ่ือวิเคราะหผลการดำเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 2 ใน 4 
ประเด็น คือ 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี 

วันที่ 5  
สิงหาคม 
2563 

ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหผลการดำเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 
โดยวิเคราะหและสรุปผล ใน 4 ประเด็น คือ 1) ผลการดำเนินงาน 2) 
ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) 
การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี 
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  ทั้งน้ีในการดำเนินการดังกลาวขางตน สามารถนำมาบรรยายเพื่อแสดงใหเห็นถึงลำดับ
เหตุการณและรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้น ไดดังตอไปน้ี 
 1. การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยรวมกันระดมสมองโดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบ
วา “จากความรูและประสบการณของผูรวมวิจัย หากตองการพัฒนายกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ใหเกิดขึ้นในปการศึกษา 2563 ควรมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร 
และมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร?” เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา “ผูรวมวิจัยถือเปนสายธาร
ประสบการณ ที่มีความรูและประสบการณที่สะสมมา ไมไดเปนแกวที่วางเปลา แตมีศักยภาพมีภูมิ
ความรูในตนเอง” ผูวิจัยจึงไดกำหนดวิธีการดำเนินการในขั้นตอนน้ีเปน 2 กระบวนการ คือ 1) ผูวิจัย
และผูรวมวิจัย รวมกันศึกษาสภาพปจจุบัน วิเคราะห SWOT และวิเคราะหปญหาและประเด็นที่ควร
ไดรับการพัฒนาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดย
ใชการระดมสมอง 2) ดึงศักยภาพ ไดแก จุดแข็ง และโอกาสของผูรวมวิจัย โดยดำเนินการประชุม
ระดมสมองในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย โดยทานผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ใหเกียรติเปนประธานในที่ประชุม มี
รายละเอียดและผลการดำเนินการ ดังนี ้
  1.1 สภาพปจจุบันของการจัดการเรยีนรูเชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
ผู วิจัยและผูรวมวิจัยไดชวยกันวิเคราะหสภาพปจจุ บันการจัดการเรี ยนรู เชิงบูรณาการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและเปนการกำหนดจุดเริ่มตนของการระดม
สมอง คือ ใหทุกคนวิเคราะหสภาพความเปนจริงของงานในปจจุบันของงาน ซึ่งสภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในปจจุบัน มีการดำเนินการใน 2 หลักสูตร คือ 
ปวช. และ ปวส. โดยมีการออกฝกงาน 2 รูปแบบ 1) การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ สำหรับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หลักสูตรปกติ ซึ่งจะทำการฝกประสบการณ 1 ภาคเรียน และ 2) การฝกอาชีพ สำหรับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี ซึ่งจะทำการฝกอาชีพ 2 ภาคเรียน จำนวนสาขาและผูเรียนที่จะตองทำการ
ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มีจำนวน 13 
สาขาวิชา 13 สาขางาน จำนวนรวม 342 คน เปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปกติ 
194 คน หลักสูตรทวิภาคี 14 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปกติ 70 คน 
หลักสูตรทวิภาคี 64 คน สถานประกอบการที่สงนักเรียน นักศึกษาไปฝกประสบการณสมรรถนะ
วิชาชีพและฝกอาชีพ มีทั้งในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกลเคียง และนิคมอุตสาหกรรม ตาง ๆ ในภาค
กลาง และภาคตะวันออก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดังนี้  
   1). การสำรวจสถานประกอบการ  
   2) การจัดทำแผนการฝกอาชีพระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ (เฉพาะ
หลักสูตรทวิภาคี) 
   3) การทำ MOU ระหวางวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและสถานประกอบการ  
   4) การเลือกสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
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   5) การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
และฝกอาชีพ และมอบเอกสารหนังสือสงตัว 
   6) การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ 
   7) การนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   8) การประเมินผลการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ และการฝกอาชีพ 
 1.2 การวิเคราะห SWOT ของการจัดการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงานของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สรุปไดวา เม่ือไดทราบสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแลว ในลำดับตอไป ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะห SWOT 
ของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในประเด็น จุดแข็ง โอกาส จุดออน 
และอุปสรรค โดยใชวิธีการระดมสมองผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันนำเสนอสิ่งที่เปนจุดแข็ง โอกาส 
จุดออน และอุปสรรค ทีละประเด็น บรรยากาศของการวิเคราะห SWOT ปรากฏดังภาพที่ 4.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9 บรรยากาศการประชุมระดมสมอง เพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 
 

 “ครับ หลังจากที่เราตั้งตนดวยการทำความเขาใจใหตรงกันเกี่ยวกับ WiL 
ของวิทยาลัยเราแลว เรามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ 
WiL ที่เราเคยไดทำมา ขอใหผูรวมวิจัยทุกทานไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด
ไดอยางเต็มที่นะครับ” (ผูวิจัย, 22 กรกฎาคม 2563)  

 “การวิเคราะห SWOT น้ัน ใหนึกถึงจุดแข็งและจุดออน คือ ประเด็น
เกี่ยวกับตัวเรา ภายในวิทยาลัยของเรา และสำหรับปจจัยภายนอก คือ โอกาส 



165 

และอุปสรรค ซึ่งไมสามารถควบคุมได” (ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, 
22 กรกฎาคม 2563)  

 “ขออนุญาตนำเสนอครับ ผมคิดวาจุดแข็งของเราในการจัดฝกงาน 
ประการแรก คือ เรามีสถานประกอบการที่รวมทำ MOU หลายแหง 2) เรามีเด็ก
นักเรียนที่ออกไปฝกงานแลวสามารถกลับมาทำกิจการของตนเองได ประกอบ
ธุรกิจสวนตัวได 3) สถานศึกษาไดรับความสนใจจากผูเรียนมากขึ้น 4) เปนการ
เพิ่มโอกาสใหสถานประกอบการไดเล็งเห็นและเขารวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
ครับ” (ชิณกรศ ชมพิกุล, 22 กรกฎาคม 2563)  

 “ชางยนตเรามีครูบาอาจารยที่มีความรูและมีประสบการณมีความชำนาญ
ในการสอนสาขางานตาง ๆ ครูเราถือวาเปนสวนสำคัญในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนครับ” (ถาวร ราชรองเมือง, 22 กรกฎาคม 2563)  

 “สำหรับสาขาชางกลโรงงาน ขอนำเสนอจุดออนเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือ
ที่ใชใหเด็กฝกบางอยางไมทันสมัยครับ” (กิตติศักด์ิ คำสุข, 22 กรกฎาคม 2563)  

 
 จากการวิเคราะห SWOT ผูวิจัย และผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน สรุปไดดังนี้   
 1.2.1 จุดแข็ง ไดแก  
  1.2.1.1 หลักสูตรมีความทันสมัย  
  1.2.1.2 มีครูที่มีความรูและมีประสบการณ มีความชำนาญในการสอนในสาขาตาง ๆ 
และการนิเทศการฝกระสบการณสมรรถนะวิชาชีพ และการฝกอาชีพ 
  1.2.1.3 ครูที่ปรึกษามีความเขาใจและใสใจในการดูแลนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคล 
  1.2.1.4 มีสถานที่พรอมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการฝกทักษะ   
  1.2.1.5 มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ พรอมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการฝก
ทักษะสาขางานตาง ๆ  
  1.2.1.6 มีครูที่ทำหนาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีโดยตรง 
  1.2.1.7 มีศูนยทวิภาคีที่เปนเอกเทศ  
  1.2.1.8 มีระบบนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษา 
  1.2.1.9 มีสถานประกอบการที่รวมทำ MOU หลายแหง  
  1.2.1.10 สถานประกอบการใหการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษารวมถึงคุรุภัณฑ 
  1.2.1.11 มีความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน แสดงถึงไดรับการรับรองจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงานเปนโอกาสดีที่จะใชในการยื่นทำงานตอ 
  1.2.1.12 มีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแลว และสามารถประกอบธุรกิจสวนตัว
ได  
  1.2.1.13 มีศิษยเกาเปนเจาของสถานประกอบการ สามารถรองรับการฝกงานของรุน
นองได 
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 1.2.2 โอกาส ไดแก 
  1.2.2.1 สถานศึกษาไดรับความไววางใจจากชุมชนและเปนที่ยอมรับของชุมชน  
  1.2.2.2 การจัดการศึกษาทวิภาคี เปนการเพิ่มโอกาสใหสถานประกอบการไดเล็งเห็น
ประโยชนและเขารวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
  1.2.3 จุดออน  
  1.2.3.1 บางสาขาวิชา มีเครื่องมือหรือเคร่ืองจักรที่ลาสมัย  
  1.2.3.2 ครูไมสามารถไปนิเทศไดอยางทั่วถึงและงบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากการ
ฝกงานคอนขางกระจายกัน ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และในพื้นที่ของจังหวัดที่เปนเขตนิคม
อุตสาหกรรม เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน  
  1.2.3.3 ขาดครูและผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 
  1.2.3.4 การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการของแตละกลุมงานและแตละแผนก ไมไดมีการ
ทำงานอยางเปนระบบ ไมมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA เขามาประยุกตใชในกระบวนการทำงาน ทำ
ใหการทำงานไมเปนระบบและไมมีการพัฒนาคุณภาพการทำงานอยางตอเน่ือง  
  1.2.3.5 นักเรียน นักศึกษายังออนภาษาตางประเทศ  
  1.2.3.6 นักเรียน นักศึกษาในปจจุบันมุงไปที่คาตอบแทนจากการฝกงาน ซ่ึงสวนใหญอยู
ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสายงานการผลิต ทำใหฝกงานไมตรงตามสาขาอาชีพ และไมไดฝกทักษะ
ของสาขางานอยางครบถวน  
 1.2.4 อุปสรรค  
  1.2.4.1 การจัดแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัย ไมสอดคลองกับสถานประกอบการ 
ในประเด็นของลำดับเน้ือหา (ไมตรงกับหลักสูตรในการจัดลำดับกอนหลัง)  
  1.2.4.2 ครูฝกของสถานประกอบการไมไดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือฝก
อาชีพใหนักเรียน นักศึกษาตามที่กำหนดไวในแผนการฝกที่ทำรวมกัน 
  1.2.4.3 สถานประกอบการที่เขารวมหลักสูตรทวิภาคีบางแหง ไมมีครูฝกของสถาน
ประกอบการ 
  1.2.4.4 สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา  
  1.2.4.5 การสำรวจสถานประกอบการ สภาพปญหาที่พบ คือ จำนวนสถาน
ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีจำนวนนอย และไมทันสมัย เน่ืองจากไมใชจังหวัดที่มีเขต
อุตสาหกรรม  
 1.3 การระดมสมอง เพื่อระบุประเด็นปญหาที่พบของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานโดยหลังจากการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดทำการระดมสมอง เพื่อระบุปญหา 
ที่พบของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม และตัวอยาง
บทสนทนา ดังตอไปน้ี  
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ภาพที่ 4.10 ผูรวมวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณสภาพปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ 
การทำงาน (WiL)  
 

  “ชางกลโรงงาน นักศึกษา ม.6 มีปญหาจริง ๆ เพราะเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาปกติที่มีการเรียนสาขางานมาประมาณ 3 ป แตนักศึกษา ม. 6 ที่เขามา
นั้นจะมีการเรียนเพียงแค 1 เทอม 2 เทอม และรวมเทอมซัมเมอร ทักษะในการ
ปฏิบัติงานยังนอย และขาดความม่ันใจสำหรับนักศึกษา ม. 6 ในบางวิทยาลัย
อยาง เชน จังหวัดบุรีรัมย จะจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ม.6 เปนเวลา 3 ป จะ
พบเห็นมีระดับช้ัน ปวส.3 ดวยวิทยาลัยของเขา และคณะกรรมการวิทยาลัยลง
ความเห็นวาควรจัดระดับ ปวส. ที่มาจาก ม.6 เปน 3 ป และอยากจะเรียนถาม
ทางโลจิสติกสวาประสบปญหาเชนเดียวกันกับชางกลโรงงานหรือไม” (กิตติศักดิ์ 
คำสุข, 22 กรกฎาคม 2563)  

  “คำตอบ คือ ชางกลโรงงานเปนสาขาที่ตองใชทักษะฝ มือ สวนโลจิ
สติกสน้ันเปนสาขาที่ตองใชดานการจัดการ ซึ่งจะแตกตางจากบริบทของชางกล
โรงงาน จุดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยูกับการวางแผนของครูในแผนกวา 
จะจัดรายวิชาใดใหเด็กเรียนและมีความตอเน่ืองและมีความเขาใจ จุดออน หรือ
ปญหา คือ เด็กที่ออกฝกงานสวนใหญ 60% จะฝกงานไมตรงสาขา ใชความรูไม
เต็มที่” (สุดสาคร พาติกบุตร, 22 กรกฎาคม 2563)  

  “ปญหานาจะอยูที่การนิเทศ ไมทั่วถึง สวนของทวิภาคี ครูของวิทยาลัย
และครูของสถานประกอบการไดคุยกันนอยทำใหขาดความเขาใจ” (รุงเรือง เพ็ญ
กุลกิจ, 22 กรกฎาคม 2563)  
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  “ครูไมมีเวลาไปนิเทศ ไมมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ แต
มีอยูในแหลงที่ไกลในตางจังหวัด ทำใหตองใชระยะเวลาในการเดินทางหลายวัน 
อุปสรรค คือ ไมมีสถานประกอบการที่จะฝกนักศึกษาในพ้ืนที่ของจังหวัดเรา” 
(ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, 22 กรกฎาคม 2563)  

 จากการระดมสมองของผูวิจัย ผู รวมวิจัย และการมีสวนรวมรับฟงปญหาและให
ขอเสนอแนะของผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทำใหสามารถระบุปญหา ไดทั้งหมด 9 ขอ 
ดังนี ้
 1. การสำรวจสถานประกอบการ สภาพปญหาที่พบ คือ จำนวนสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดหนองคาย มีจำนวนนอย และไมทันสมัย เนื่องจากไมใชจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรม  
 2. การจัดทำแผนการฝกอาชีพระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ (เฉพาะ
หลักสูตรทวิภาคี) สภาพปญหาที่พบ คือ รายวิชาการฝกอาชีพที่จัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ไมไดรับการยอมรับตามมาตรฐานของหลักสูตร ทำใหเกิดปญหาหลังจากที่
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรทวิภาคีไดออกไปทำการฝกอาชีพ คือ ไมสามารถนำรายวิชาไปเทียบโอน
หนวยกิตเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได เน่ืองจาก รายวิชาการฝกอาชีพ ของหลักสูตรทวิภาคี ที่เกิด
จากสถานประกอบการและวิทยาลัยรวมกันสรางขึ้นน้ัน ไมผานการรับรองตามกระบวนการมาตรฐาน
หลักสูตร  
 3. สถานประกอบการจัดใหมีการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ ไมตรง
ตามสาขาวิชา หรือไมตรงตามแผนการฝกอาชีพที่วางไว 
 4. สถานประกอบการไมดูแลนักเรียน นักศึกษาเทาที่ควร  
 5. นักเรียน นักศึกษา มุงประเด็นการเลือกสถานประกอบการไปที่รายได ซึ่งอาจไมไดรับ
การฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
 6. นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานกระจายในหลายสถานประกอบการทำใหการบริหาร
จัดการและการกำกับดูแลไมทั่วถึง 
 7. ปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา และปญหาทะเลาะวิวาท 
 8. การนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง การนิเทศไมทั่วถึง เนื่องจากฝกงาน
กระจายหลายแหง 
 9. การประเมินผล รายวิชาการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและการฝกอาชีพ 
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ จะมีการจัดรายวิชาที่ตองทำ
แบบฝกหัดรวมดวยและตองทำรายงานการฝกงานและสมุดฝกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ทวิภาคี จะตองทำรายงานการฝกงาน และสมุดฝกงาน สงดวยเชนกัน สภาพปญหาที่ผานมา นักเรียน 
นักศึกษาจำนวนประมาณรอยละ 20 ขาดความรับผิดชอบในการทำเอกสารรายวิชา การทำรายงาน
การฝกงาน และสมุดฝกงาน ทำใหสงเอกสารดังกลาวลาชา และไดรับผลการเรียนติด มส. 
 1.4 สรุปผลจากการระดมสมอง ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดชวยกันจัดกลุมปญหาที่ไดจาก
การระดมสมอง ผนวกกับประเด็นสำคัญที่พบจากการวิเคราะห SWOT เพ่ือกำหนดสภาพปญหาที่ควร
ไดรับการพัฒนา ดังนี้  
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  1.4.1 ดานสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีประเด็นสำคัญที่ควรไดรับการ
พัฒนา ดังนี้  
   1.4.1.1 หลักสูตรทวิภาคี มีประเด็นสำคัญที่ควรไดรับการพัฒนา คือ รายวิชาการฝก
อาชีพที่จัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ยังไมไดมีการดำเนินการที่ชัดเจน 
หลักสูตรทวิภาคียังขาดองคประกอบสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพ ไดแก คำอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา แผนการฝกอาชีพ สงผลใหเมื่อสำเร็จการศึกษา ไมสามารถ
นำรายวิชาไปเทียบโอนหนวยกิตเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได  
   1.4.1.2 ในบางสาขาวิชาไมมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัย  
   1.4.1.3 ขาดครูและผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 
   1.4.1.4 การออกนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ไมสามารถไปนิเทศ
ไดอยางทั่วถึง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากการฝกงานคอนขางกระจายกัน ทั้งในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย และในพ้ืนที่ของจังหวัดที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน  
   1.4.1.5 การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของแตละสาขาวิชา ไมไดมี
การทำงานอยางเปนระบบ ไมมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA เขามาประยุกตใชในกระบวนการทำงาน 
ทำใหการทำงานไมเปนระบบและไมมีการพัฒนาคุณภาพการทำงานอยางตอเน่ือง  
  1.4.2 ดานสถานประกอบการ มีประเด็นสำคัญที่ควรไดรับการพัฒนา ดังน้ี 
   1.4.2.1 การจัดแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัย ไมสอดคลองกับสถาน
ประกอบการ ในประเด็นของลำดับเนื้อหา (ไมตรงกับหลักสูตรในการจัดลำดับกอนหลัง)  
   1.4.2.2 ครูฝกของสถานประกอบการไมไดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือ
ฝกอาชีพใหนักเรียน นักศึกษาตามที่กำหนดไวในแผนการฝกที่ทำรวมกัน 
   1.4.2.3 สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาไมตรงตาม
สาขาวิชา  
   1.4.2.4 สถานประกอบการไมดูแลนักเรียน นักศึกษาเทาที่ควร  
  1.4.3 ดานนักเรียน นักศึกษามีประเด็นสำคัญที่ควรไดรับการพัฒนา คือ 
   1.4.3.1 นักเรียน นักศึกษายังออนภาษาตางประเทศ  
   1.4.3.2 นักเรียน นักศึกษาในปจจุบันมุงไปที่คาตอบแทนจากการฝกงาน ซึ่งสวน
ใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสายงานการผลิต ทำใหฝกงานไมตรงตามสาขาอาชีพ และไมไดฝก
ทักษะของสาขางานอยางครบถวน  
   1.4.3.3 นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานกระจายในหลายสถานประกอบการทำให
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลไมทั่วถึง 
   1.4.3.4 ปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา และปญหาทะเลาะวิวาท 
   1.4.3.5 การประเมินผล รายวิชาการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและการฝก
อาชีพ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ จะมีการจัดรายวิชาที่
ตองทำแบบฝกหัดรวมดวยและตองทำรายงานการฝกงานและสมุดฝกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรทวิภาคี จะตองทำรายงานการฝกงาน และสมุดฝกงาน สงดวยเชนกัน สภาพปญหาที่ผานมา 
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นักเรียน นักศึกษาจำนวนประมาณรอยละ 20 ขาดความรับผิดชอบในการทำเอกสารรายวิชา การทำ
รายงานการฝกงาน และสมุดฝกงาน ทำใหสงเอกสารดังกลาวลาชา และไดรับผลการเรียนติด มส. 
 1.5 การวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไขปญหา 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันวิเคราะหปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน และระดมสมองดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย เพื่อคิดหาวิธีแกไขปญหา 
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะหปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเสนอ
วิธีการแกปญหาจากประสบการณของผูรวมวิจัย  
 

ปญหา รายละเอียดของปญหา 
วิธีการแกปญหา 

จากประสบการณของผูรวมวิจัย 
ดานสถานศึกษา 1. หลักสูตรทวิภาคี มีประเด็นสำคัญที่ควรไดรับ

การพัฒนา คือ รายวิชาการฝกอาชีพที่จัดทำ
รวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ยังไมไดมีการดำเนินการที่ชัดเจน 
หลักสูตรทวิภาคียังขาดองคประกอบสำคัญของ
รายวิชาการฝกอาชีพ ไดแก คำอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงครายวิชา แผนการฝกอาชีพ สงผลให
เม่ือสำเร็จการศึกษา ไมสามารถนำรายวิชาไป
เทียบโอนหนวยกิตเพ่ือศึกษาตอในระดับ 
ที่สูงขึ้นได  

1. วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการ
ฝกอาชีพและรวมกับสถานประกอบการ วางแผนการ
ฝกงานเทานั้น  
2. จัดทำรายละเอียดของวิชาการฝกอาชีพใหสมบูรณ 
รวมถึงแผนการฝกอาชีพ โดยใหสถานประกอบการ
รวมพิจารณาความเหมาะสมและ 
ความเปนไปไดของแผนการฝกอาชีพและปรับปรุง 
ใหสามารถดำเนินการไดจริง 
 

 2. ในบางสาขาวิชาไมมีเคร่ืองมือหรือเครื่องจักร 
ที่ทันสมัย  

1. ตั้งงบประมาณเพื่อขอซื้อครุภัณฑที่ทันสมัย 
2. ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือหรือเครื่องจักรที่
ทันสมัยจากสถานประกอบการ  
3. ขอยืมหรือขอใชเคร่ืองมือหรือเครื่องจักรของ
สถานประกอบการที่มีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรที่
ทันสมัยเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดศึกษาและไดฝก
ประสบการณ 

 3. ขาดครูและผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 1. ขออัตราเพื่อบรรจุและแตงตั้งครูผูเช่ียวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ 
2. มอบหมายใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนการสอน
ภาษาตางประเทศรวมดวย 

 4. การออกนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง ไมสามารถไปนิเทศไดอยางทั่วถึง 
เพราะงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากการ
ฝกงานคอนขางกระจายกัน ทั้งในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย และในพ้ืนที่ของจังหวัดที่เปนเขตนิคม
อุตสาหกรรม เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน  

1. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงานแบบ 
ไมกระจาย โดยจัดกลุมใหฝกในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ  
2. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน โดยจัด
กลุมใหฝกในสถานประกอบการขนาดใหญเปนกลุม
ใหญ และฝกแบบกระจาย ซ่ึงจะทำใหชวยลดภาระ
ครูนิเทศ เพราะมีทั้งเด็กที่ออกฝกแบบกลุมใหญ และ
เด็กที่ออกฝกแบบกระจาย 

 3. ขาดครูและผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 1. ขออัตราเพื่อบรรจุและแตงตั้งครูผูเช่ียวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ 
2. มอบหมายใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนการสอ
ภาษาตางประเทศรวมดวย 
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ตารางที่ 4.3 การวิเคราะหปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเสนอ
วิธีการแกปญหาจากประสบการณของผูรวมวิจัย  
 

ปญหา รายละเอียดของปญหา 
วิธีการแกปญหา 

จากประสบการณของผูรวมวิจัย 
 

 4. การออกนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง ไมสามารถไปนิเทศไดอยางทั่วถึง 
เพราะงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากการ
ฝกงานคอนขางกระจายกัน ทั้งในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย และในพ้ืนที่ของจังหวัดที่เปนเขตนิคม
อุตสาหกรรม เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน  

1. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงานแบบ 
ไมกระจาย โดยจัดกลุมใหฝกในสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ  
2. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน โดยจัด
กลุมใหฝกในสถานประกอบขนาดใหญเปนกลุมใหญ 
และฝกแบบกระจาย ซึ่งจะทำใหชวยลดภาระครู
นิเทศ เพราะมีทั้งเด็กที่ออกฝกแบบกลุมใหญ และ
เด็กที่ออกฝกแบบกระจาย 

 5. การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ของแตละสาขาวิชา ไมไดมีการทำงานอยาง 
เปนระบบ ไมมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA  
เขามาประยุกตใชในกระบวนการทำงาน ทำให
การทำงานไมเปนระบบและไมมีการพัฒนา
คุณภาพการทำงานอยางตอเนื่อง  

1. พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มา
ใช  
2. กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน 
3. เขียนขั้นตอนการทำงานหรือจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

ดานสถาน
ประกอบการ 

1. การจัดแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัย  
ไมสอดคลองกับสถานประกอบการในประเด็น
ของลำดับเนื้อหา (ไมตรงกับหลักสูตรในการ
จัดลำดับกอนหลัง)  

1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถาน
ประกอบการ 
2. หารือกับสถานประกอบการและครูของสถาน
ประกอบการ เก่ียวกับการลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม
และครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 

 2. ครูฝกของสถานประกอบการไมไดฝก
ประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือฝกอาชีพ 
ใหนักเรียน นักศึกษาตามที่กำหนดไวในแผน 
การฝกที่ทำรวมกัน  

1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถาน
ประกอบการ 
2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเก่ียวกับการ
ฝกตามเนื้อหาที่กำหนดไวในแผน 

 3. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน 
นักศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา       

1. ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ 
และขอความรวมมือใหนักเรียน นักศึกษาไดฝก
ประสบการณตรงสาขา  
2. ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการฝกงานใน 
บางสถานประกอบการท่ีเปนภาคอุตสาหกรรม ใน
สายการผลิต ซ่ึงมีคาตอบแทน แตอาจไมไดรับ
ประสบการณที่ตรงสาขาวิชาจากการฝก 
 
 

 4. สถานประกอบการไมดูแลนักเรียน นักศึกษา
เทาที่ควร  

1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถาน
ประกอบการในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเก่ียวกับการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา 
3. ขอความรวมมือในกรณีท่ีพบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษา
หรือสาขาวิชาไดทันที 
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ตารางที่ 4.3 การวิเคราะหปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเสนอ
วิธีการแกปญหาจากประสบการณของผูรวมวิจัย  
 

ปญหา รายละเอียดของปญหา 
วิธีการแกปญหา 

จากประสบการณของผูรวมวิจัย 
4. ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ตั้งไลน
กลุม หรือกลุมในเฟสบุค  
5. ในกลุมท่ีมีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน 
นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพื่อใหครูที่ปรึกษา
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน 
นักศึกษาไดอยางตอเนื่อง 

ดานนักเรียน 
นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษายังออนภาษาตางประเทศ  
 

1. จัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา 
2. จัดโครงการหรือชมรมเรียนภาษาดวยตนเอง ผาน 
แอพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ หรือเว็บไซต โดยใชเวลา
ในชวงกิจกรรมชมรม หรือชวงเวลาอ่ืนที่เหมาะสม 
3. ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
โดยบูรณาการหรือสอดแทรกภาษาตางประเทศที่
สำคัญ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน ในเนื้อหาวิชา
เรียนทุกวิชา  

 2. นักเรียน นักศึกษาในปจจุบันมุงไปที่
คาตอบแทนจากการฝกงาน ซึ่งสวนใหญอยูใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสายงานการผลิต ทำให
ฝกงานไมตรงตามสาขาอาชีพ และไมไดฝกทักษะ
ของสาขางานอยางครบถวน  

1. ทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับ
ลักษณะของการทำงานในสถานประกอบการนั้น 
และใหนักเรียนตัดสินใจเลือกใหชัดเจน ในประเด็น
คาตอบแทน หรือประสบการณตามสาขาวิชา 

 3. นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานกระจายใน
หลายสถานประกอบการทำใหการบริหารจัดการ
และการกำกับดูแลไมทั่วถึง 

1. จัดโครงการฝกทักษะการทำงานโดยจัดเปนกลุม  
กลุมละประมาณ 10-15 คน เพื่อใหการออกฝกงาน 
ไมกระจาย 

 4. ปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
และปญหาทะเลาะวิวาท 

1. หารือกับเจาของหรือครูฝกของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. ขอความรวมมือในกรณีท่ีพบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษา
หรือสาขาวิชาไดทันที 
3. ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ตั้งไลน
กลุม หรือกลุมในเฟสบุค  

  4. ในกลุมท่ีมีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน 
นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพื่อใหครูที่ปรึกษา
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน 
นักศึกษา 
ไดอยางตอเนื่อง 

 5. การประเมินผล รายวิชาการฝกประสบการณ
สมรรถนะวิชาชีพ และการฝกอาชีพ นักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรปกติ การฝกประสบการณ
สมรรถนะวิชาชีพ จะมีการจัดรายวิชาที่ตองทำ
แบบฝกหัดรวมดวยและตองทำรายงานการ
ฝ ก งานและสมุ ด ฝ ก งาน  สำห รับ นั ก เรียน 

1. การปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน เนนย้ำใหนักเรียน 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา วางแผนการ
จัดทำเอกสารท่ีตองสงหลังจากฝกงานโดยครูที่
ปรึกษามีการติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ 
3. ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหนาของการบันทึก
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ตารางที่ 4.3 การวิเคราะหปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเสนอ
วิธีการแกปญหาจากประสบการณของผูรวมวิจัย  
 

ปญหา รายละเอียดของปญหา 
วิธีการแกปญหา 

จากประสบการณของผูรวมวิจัย 
นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคี จะตองทำรายงานการ
ฝกงาน และสมุดฝกงาน สงดวยเชนกัน สภาพ
ปญหาท่ีผานมา นักเรียน นักศึกษาจำนวน
ประมาณรอยละ 20 ขาดความรับผิดชอบในการ
ทำเอกสารรายวิชา การทำรายงานการฝกงาน 
และสมุดฝกงาน ทำใหสงเอกสารดังกลาวลาชา 
และไดรับผลการเรียนติด มส. 

และจัดทำเอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปน
รายบุคคลในการออกนิเทศคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  
4. จัดวางระบบการรายงานผลการฝกงาน โดยให
สงผลผานอีเมล หรือโซเชียลตาง ๆ โดยสาขาวิชา
อาจมอบหมายใหบุคลากรหรือครูที่ปรึกษาเปน
ผูติดตามนักเรียน นักศึกษา 

 
 จากการประชุมระดมสมองเพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัย ไดรวมกันระดมสมองวิเคราะหสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน วิเคราะห SWOT ระบุประเด็นปญหา จัดกลุมของปญหา และรวมกันวิเคราะหสภาพปญหา
และวิธีแกปญหา โดยการประชุมในครั้งนี้ ผูรวมวิจัยทุกคน ไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ โดยทานผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดรวมรับฟงปญหา ให
แนวคิดและขอเสนอแนะเพื่อการแกปญหารวมกับคณะผูวิจัยโดยตลอด และกลาวปดการประชุม โดย
กระบวนการตอจากน้ี ผูวิจัยจะไดนำเสนอแนวทางพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย และนำสู การ
ประสานองคความรูของธารสองสายในกระบวนการวิจัยขั้นตอไป 
 2. การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย เปนแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยได
ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 เปนเน้ือหาที่ให
คำตอบในเชิงทฤษฎีตอคำถามในทำนองเดียวกันวา “ในทางทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา การ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ใหเกิดขึ้นในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มี
จุดมุงหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
โดยมีการประเมินผลสำเร็จในการพัฒนา 3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการ
ปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง 2) การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล 
กลุมบุคคลและหนวยงาน 3) ความรูใหม (New Knowledge)” การดำเนินกิจกรรมนี้ ผูวิจัยมุงสราง
ทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่
ไมมีวันบรรจบกัน ใหเกิดความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได 
และสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหว างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ วาหากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการ
ดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนว
การพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัยในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอง
ประชุม ช้ัน 2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูวิจัยไดนำเสนอแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงาน ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา สรุปไดดังนี้  
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  2.1 อลงกต ยะไวทย (2558) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ การเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน 1) ตองใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจสำคัญของหลักสูตร 2) โจทยที่
นักศึกษาไดรับตองนำไปสูหลักการและแกนความคิดรวบยอด (Central Concepts) ของเร่ืองที่
ตองการศึกษา 3) ตองเนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัวของนักศึกษา 
(Constructive Investigation) 4) นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตั้งแตการวางแผนและ
การจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง (Student driven) 5) ตองเปนโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real 
World) และอยูในความสนใจ 
  2.2 คณะทำงานดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานประเทศไทย (2553) ไดให
แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน ผานในรูปทรงของ Pagoda Model ประกอบดวย 4 หลัก 1) มีลักษณะเปนช้ันๆ 
(Layering Approach) 2) ความเช่ือมประสาน (Connectivity) 3) ความเปนลำดับ (Serializability) 
4) ความบูรณาการ (Integration) 6 ขั้น  (1) ช้ัน 3 ส (Stakeholder layer) (2) ช้ันสมรรถนะ 
(Competency layer) (3) ช้ันมาตรฐาน (Standard layer) (4) ช้ันการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL layer) (5) ช้ันรูปแบบการเรียนรู (Learning layer) (6) ช้ันปจจัย
ความสำเร็จ (Success Factors layer) 3 ปจจัยสนับสนุน ดาน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน 
ภาคชุมชน และองคการปกครองทองถิ่น 
  2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (2554) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ 
รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรูกับการทำงาน ไดนำเสนอขอบขายของ
ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (KSFs) ของการบริหารจัดการศึกษาแบบการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน สำหรับอุดมศึกษาไทย ประกอบดวย 6 ดานดังน้ี 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 
3) ดานผูเรียน 4) ดานผูสอน 5) ดานสถานประกอบการ 6) ดานการเงิน 
   2.4 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2561) ได
ใหแนวคิดที่สำคัญเก่ียวกับ กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของ WiL ประกอบดวย 3 กระบวนการ
หลัก คือ 1) การเตรียมการกอนจัดการเรียนรู เปนการเตรยีมสำหรับการจัดการเรียนรู 2) ระหวางการ
จัดการเรียนรู ซึ่งตองใชการบูรณาการแบบเนนการทำงาน หรือแบบเนนการทำโครงงาน หรือ
ผสมผสานระหวางการทำงานและการทำโครงงาน 3) หลังการเรียนรู เปนการนำเสนอผลการเรียนรูสู
สังคมมีการประเมินผล สะทอนผล และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
  2.5 วรพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุน และ วาทิต อินทุลักษณ (2560) ไดใหแนวคิดที่
สำคัญเกี่ยวกับ แนวทางการผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมไมซ ภายใตบริบทการศึกษาไทย 4.0 
ประกอบดวย (1) ความรวมมือจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพในการกำหนด
หลักสูตร (2) การปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเปนไปแบบผสมผสาน
ระหวางการเรียนเพื่อบูรณาการกับการทำงาน (3) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน สิ่งสำคัญคือ การมีครุภัณฑอุปกรณจริงและวัสดุเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู 
  2.6 Barkhuizen และ Schutte (2014) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับแบบจำลอง
แนวคิดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน ประกอบดวยการเช่ือมโยง 6 สวน คือ 1) สภาวการณ
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ของโลก 2) หนวยงานรัฐบาลหรือองคกรวิชาชีพ 3) ภาคอุตสาหกรรม 4) สังคมและผูปกครอง 5) 
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานสหกิจศึกษา และ 6) นักศึกษา  
  2.7 Govender และ Taylor  (2017) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ HRM WiL โมเดล
ตามแนวคิดของ Govender andTaylor ประกอบดวย 5 ระยะ คือ 1) ออกแบบ พัฒนา และอนุมัติ 
2) การเตรียมการสำหรับการใช WiL โมเดล 3) การนำโมเดล WiL ไปใช 4) การประเมิน WiL โมเดล 
และ 5) การทบทวน WiL โมเดล ซึ่งโมเดลนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมนโยบายลดการวางงานของ
รัฐบาลอัฟริกาใต 
  2.8 Andre, Ewens และ Foxall (2013) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบของ 
ECU WiL จากการศึกษาของ Andre, Ewens และ Foxall (2013) ประกอบดวยผูมีสวนรวม 3 ฝาย 
คือ มหาวิทยาลัย นักเรียน และภาคอุตสาหกรรม ผลของการเรียนรู เกิดขึ้น  โดยมีขอตกลง 
(Engagement) กฎการพัฒนา (Role Development) ผลเชิงกลยุทธ (Strategic Outcomes) โดย
ผลของการเรียนรู เกิดจากสวนประกอบของ การแลกเปลี่ยนความรู การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ 
การเรียนรูหลักฐานพ้ืนฐาน การจัดการขอมูล การจัดการโครงการ แผนปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง การสรางหลักฐาน เครือขายอาชีพ นโยบายเชิงลึก 
  2.9 พงศรัชตธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผองพรรณ จันทรกระจาง และสุภาวดี 
พุมไสว (2560) ไดใหแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ ขอบขายในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน (WiL) ไวดังน้ี คือ1) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 2) การจัด
ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางเหมาะสม และ 3) การประเมินผลการ
เรียนรูและทำงานรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
  2.10 Abery, Drummond และ Bevan (2015) ได ให แนวคิดที่ สำคัญ เกี่ ยวกับ 
ขอบขายในประเด็นหลักของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดังนี้ คือ 1) ควรมีการ
เตรียมความพรอมของนักเรียนกอนเริ่มทำงาน โดยศึกษาขอมูลหนวยงาน วิธีการทำงานการวางตัว 
มนุษยสัมพันธในที่ทำงาน 2) ควรแนะนำใหนักเรียนกำหนดเปาหมายของการออกทำงานหรือฝกงาน
เพ่ือใหมีเปาหมายหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน 3) อาจจัดใหมีกิจกรรมรุนพี่พบรุนนองโดยเชิญ
นักเรียนรุนพี่ที่ผานประสบการณดานการฝกทำงานในองคกรนั้น ๆ มาใหความรูและเลาประสบการณ
ใหรุนนองไดรับทราบ 4) สถานศึกษาอาจชวยสงเสริมดานโอกาสในการทำงานในอนาคตใหแก
นักเรียน โดยผานทางการฝกทำงานเพ่ือเปนโอกาสอันดีในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต 
5) การจัดทำรายงานผลการฝกงานของนักเรียน นอกจากรายงานผลทางวิชาการแลว อาจเพิ่มพ้ืนที่ให
นักเรียนไดบอกเลาประสบการณจากการฝกงานในองคกรหรือหนวยงานน้ัน เปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและบอกเลายังผูอื่นไดรับทราบเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป   
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา แลวรวมกันสรุปประเด็นสำคัญจากแนวคิด
เชิงทฤษฎีที่ไดศึกษา เพื่อวิเคราะหการนำไปใชในการพัฒนายกระดับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปรากฏดังภาพที่ 4.11  
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ภาพที่ 4.11 การประชุมนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย  
 

 “การประชุมในวันนี้ ผมขอนำเสนอสิ่งที่ผมไดศึกษา ซึ่งเปนผลการวิจัย 
แนวคิดหลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน หรือ WiL ที่เรากำลังทำการพัฒนา การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเชิง
ทฤษฎีครั้งนี้ อยากใหพวกเราไดนำมาวิเคราะหรวมกัน ถึงประเด็นที่จะนำไปใชใน
การพัฒนางานวิจัยของเราได โดยชวยกันสรุปแตละทฤษฎีที่นำเสนอ เพ่ือเราจะ
นำแนวคิดเชิงทฤษฎีน้ีไปประยุกตใชในการพัฒนางานของเราครับ” (ผูวิจัย, 3 
สิงหาคม 2563)  

 ผูวิจัยไดนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีทีละแนวคิด และใหผูรวมวิจัยไดศึกษา ทำความเขาใจ
แนวคิด และวิเคราะหประเด็นสำคัญที่ไดจากแนวคิดเพื่อนำไปใชในการพัฒนางานทีละประเด็น ดัง
ตัวอยางบทสนทนา ดังนี้  

 “สำหรับแนวคิดเชิงทฤษฎีของทานแรก ดร.อลงกต ยะไวทย พบประเด็น
สำคัญที่สามารถนำไปปรับใชได ไดแก 1) โจทยที่ นักศึกษาไดรับตองนำไปสู
หลักการและแกนความคิดรวบยอด ของเร่ืองที่ตองการศึกษา เราจะนำแนวคิดน้ี
ไปใชไดวา การออกฝกงานของนักเรียน นักศึกษาตองใหเกิดความคิดรวบยอดจาก
การทำงาน คือ ใหเกิดความรู เกิดทักษะจากการทำงาน 2) ตองเนนการสืบเสาะ
แสวงหาและการสรางความรูดวยตัวของนักศึกษา แนนอนวาในการออกฝกงาน
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นั้น เด็กตองมีความตั้งใจในการทำงาน และสรางทักษะของตนเองใหเกิดขึ้นจาก
การฝก ประการที่ 3) นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบตั้งแตการวางแผน
และการจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง อันน้ี สำคัญอยางยิ่ง และเชื่อมโยงกับ
สภาพปญหาที่เปนอยูของเด็กเรา คือ การขาดความรับผิดชอบในการสงเอกสาร
หลังการฝกงาน มีผูรวมวิจัยทานใด มีขอเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดเชิงทฤษฎีน้ี หรือไม เชิญไดครับ” (ผูวิจัย, 3 สิงหาคม 2563) 

 “ขออนุญาตครับ นักวิชาการทานน้ี ไดอธิบายถึงแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติใน
การจัดการฝกงานหรือการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงานใชไหมครับ เราก็นำ
แนวคิดของเขา ไปใสไวในประเด็นสำคัญของปญหาเรา เชน แนวคิดที่ตรงกับดาน
นักเรียน นักศึกษา ก็นำไปใชเปนแนวทาง แบบนี้ใชไหมครับ” (ไผณรงค ปองศรี,  
3 สิงหาคม 2563)  

  “ถู กต อ งครับ  เพ ราะแนวคิ ด เชิ งทฤษ ฎีนี้  จะช วย เราได ม าก 
ประสบการณของเรามีก็จริง แตแนวคิดเชิงทฤษฎีจะชวยใหเราไมเสียเวลาไป
คิดคนวิธีการ เราสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีนี้ ไปกำหนดเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือแกปญหาของเราไดเลยครับ โดยอางอิงเจาของแนวคิดใหถูกตอง” 
(ผูวิจัย, 3 สิงหาคม 2563)  

 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหและอภิปรายแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน จนครบทั้ง 10 แนวคิด ผูรวมวิจัยมีความเขาใจ วิธีการวิเคราะห
แนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อนำมาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน และเกิดความตระหนักวาทฤษฎี
จะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได เพราะแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้น เกิดจากการศึกษา
คนควา การวิจัย หรือการวิเคราะหองคความรูของเจาของแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นมาเปนอยางดีแลว 
เพียงแตในการนำไปใชน้ัน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองอางอิงเจาของแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดนำมาใชให
ถูกตอง เพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของและไมใชเกิดปญหาดานลิขสิทธิ์ตามมาได การประชุมเพื่อ
นำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย ไดสำเร็จลุลวง ตามความมุงหมายเปน 
ที่เรียบรอย  
 3. การบรรจบกันของธารสายประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 
หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางแนวการพัฒนาที่ผูรวมวิจัยรวมกัน
กำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมขอ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยนำเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎี
ในกิจกรรมขอ 2 ตามหลักการที่วา “การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไป
ไหนไดไมไกล จะวนเวียนอยูแตวิธีการเดิมๆ …” แลวกำหนดเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มี
องคประกอบตามผลการดำเนินงานลำดับ โดยผูวิจัยนัดหมายผูรวมวิจัยเพื่อทำประชุมในวันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังน้ี  
  3.1 สภาพที่เคยเปนมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
  การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีมานานถือ
เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนควบคูกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แตเดิมนั้นใชช่ือวิชาวา วิชา
ฝกงาน การฝกงานเปนการสรางเสริมทักษะ ประสบการณ ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง 
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เพ่ือใหมีความสามารถในการทำงานไดอยางสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ การฝกงานทำใหนักเรียน/นักศึกษาไดเรียนรูเทคนิค 
ขั้นตอนการทำงานที่แตกตางจากการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งยังเปนการฝกการทำงานรวมกับ
ผูอื่น และที่สำคัญยังเปนการสรางความเช่ือมั่นและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้น  ๆ 
การฝกงานที่ทำกันมานักเรียน นักศึกษาจะไปฝกทำงานยังหนวยงานราชการ สถานประกอบการ 
บริษัท หาง ราน ในพ้ืนที่ของจังหวัดหนองคายเปนสวนใหญ มีเพียงสวนนอยที่เดินทางไปฝกงาน
ตางจังหวัด และการประเมินผลการฝกงาน จะมีครูจากวิทยาลัยออกทำการนิเทศการฝกงาน ภาค
เรียนละ 1-2 คร้ัง นักเรียน นักศึกษา จะมีสมุดบันทึกการฝกงาน ที่ตองบันทึกงานที่ทำในแตละวัน 
และใหพี่เลี้ยงลงนามรับรองในสมุดบันทึกการฝกงาน หัวหนาหนวยงาน หรือสถานประกอบการเปน
สวนหนึ่งในการประเมินผลการฝกงานของนักเรียน วาผาน หรือไม แตเดิมน้ัน การฝกงานจะไมมี
คาตอบแทน เปนเพียงการไปฝกงาน ชวยทำงานตามที่ไดรับมอบหมาย และเรียนรูวิธีการทำงานใน
สถานที่ทำงานจริง ๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดความรู ประสบการณ และฝกทักษะในการทำงาน  
  3.2 สภาพปจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา 
  การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในปจจุบัน มีการ
ดำเนินการใน 2 หลักสูตร คือ ปกติ และ ทวิภาคี. 1) การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ สำหรับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หลักสูตรปกติ ซึ่งจะทำการฝกประสบการณ 1 ภาคเรียน และ 2) การฝกอาชีพ สำหรับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี ซึ่งจะทำการฝกอาชีพ 2 ภาคเรียน  
  จำนวนสาขาและผูเรียนที่จะตองทำการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มีจำนวน 13 สาขาวิชา 13 สาขางาน จำนวนรวม 342 คน เปน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปกติ 194 คน หลักสูตรทวิภาคี 14 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปกติ 70 คน หลักสูตรทวิภาคี 64 คน สถาน
ประกอบการที่สงนักเรียน นักศึกษาไปฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ มีขั้นตอน 
การดำเนินการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดังน้ี  
 1. การสำรวจสถานประกอบการ  
 2. การจัดทำแผนการฝกอาชีพระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ (เฉพาะ
หลักสูตรทวิภาคี) 
 3. การทำ MOU ระหวางวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและสถานประกอบการ  
 4. การเลือกสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
 5. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝก
อาชีพ และมอบเอกสารหนังสือสงตัว 
 6. การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ 
 7. การนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 8. การประเมินผลการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ และการฝกอาชีพ 
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   3.3 สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา  
ตารางที่ 4.4 สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ดานสถานศึกษา 
1. หลักสูตรทวิภาคี มีประเด็นสำคัญที่ควร
ไดรับการพัฒนา คือ รายวิชาการฝกอาชีพ
ท่ีจัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถ าน ป ระก อบ การ  ยั ง ไม ได มี ก า ร
ดำเนินการที่ชัดเจน หลักสูตรทวิภาคียัง
ขาดองคประกอบสำคัญของรายวิชาการ
ฝ กอา ชีพ  ได แก  ค ำอธิบ ายราย วิชา 
วัตถุประสงครายวิชา แผนการฝกอาชีพ 
สงผลใหเมื่อสำเร็จการศึกษา ไมสามารถ
นำรายวิชาไปเทียบโอนหนวยกิตเพ่ือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 

หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝกอาชีพ มี
รายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ  
และมีแผนการฝกอาชีพท่ีผานการพิจารณา
ร วมกั น ระหว างสถานศึ กษ าและสถ าน
ประกอบการ สามารถนำไปใชเพ่ือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นและใชเทียบโอนรายวิชาได 
 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝก
อาชีพและรวมกับสถานประกอบการ วางแผนการฝกงาน
เทาน้ัน  
2. จัดทำรายละเอียดของวิชาการฝกอาชีพใหสมบูรณ  
รวมถึงแผนการฝกอาชีพ โดยใหสถานประกอบการรวม
พิจารณาความเหมาะสมและความเปน 
ไปไดของแผนการฝกอาชีพและปรับปรุงใหสามารถ
ดำเนินการไดจริง 
แนวคิดเชิงทฤษฎี 
1. ตองใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” เปนหัวใจ
สำคัญของหลักสูตร  

เพ่ือเปนการแกปญหาเฉพาะหนา เนื่องจากกระบวนการ
รับรองหลักสูตรมีขั้นตอนและใชระยะเวลาพอสมควร 
ดังน้ัน ทางเลือกที่คัดสรร คือ  
1. วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝก
อาชีพและรวมกับสถานประกอบการ วางแผนการฝกงาน
เทาน้ัน  
 

  2. สถานศึกษา และสถานประกอบการตองรวมมือกันใน
การวางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหาร และปรับปรุง
หลักสูตร รวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝก
ปฏิบัติ แสวงหาสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับอาชีพภายหลังจบ
การศึกษา และสถานศึกษาตองยึดมาตรฐานตามหลักสูตร 
3. ออกแบบหลักสูตรบนสมรรถนะดานวิชาการ  
ดานวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
2. ในบางสาขาวิชาไมมี เค ร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย  

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเคร่ืองมือและเคร่ือง
จักท่ีทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ตั้งงบประมาณเพ่ือขอซื้อครุภัณฑที่ทันสมัย 
2. ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย
จากสถานประกอบการ  
3. ขอยืมหรือขอใชเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรของสถาน
ประกอบการที่มีเคร่ืองมือหรือเครื่องจักรท่ีทันสมัยเพ่ือให
นักเรียน นักศึกษาไดศึกษาและไดฝกประสบการณ 

ตามแนวคิดท่ีวา 1) ดานการเรียนการสอน สถานศึกษา
ตองมีครุภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณจริง และวัสดุท่ีเพียงพอ 
และทันสมัย เพ่ือใชในการปฏิบัติงานจริง และ 2) การ
จัดการเรียนการสอนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร
จากแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาอยางเพียงพอ ดังน้ัน 
ทางเลือกที่คัดสรร คือ ทั้ง 2 ทางเลือก  
 1. ต้ังงบประมาณเพ่ือขอซื้อครุภัณฑที่ทันสมัย 

  แนวคิดเชิงทฤษฎี 
1. ดานการเรียนการสอน สถานศึกษาตองมีครุภัณฑ  
เคร่ืองมือ อุปกรณจริง และวัสดุที่เพียงพอ และทันสมัย 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานจริง 
2. การจัดการเรียนการสอนตองได รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาอยางเพียงพอ 

 2. ในกรณีที่ยังไมมีงบประมาณ อาจขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ 
ตามความเหมาะสม 

3. ขาดครูและผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ 

1. มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก 
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เขาใจหลักสูตร
ปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 
2. มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ขออัตราเพ่ือบรรจุและแตงต้ังครูผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ 
2. มอบหมายใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนการสอน
ภาษาตางประเทศรวมดวย 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
1. ดานหลักสูตรควรประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความ 
มีวินัย ความใฝรู การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และการใช IT 
เปนตน 
2. ดานผูสอน ควรกำหนดภาระงานของอาจารยผูสอนท้ัง
ดานงานสอน งานพัฒนาตนเอง งานพัฒนาวิชาการ งาน
บริการวิชาการ เปนตน  
3. ควรมีแผนงานที่สงเสริม ยกระดับ และพัฒนาผูสอน  

การพิจารณาทางเลือกรวมกับแนวคิดเชิงทฤษฎี จึงได
กำหนดและปรับปรุงทางเลือก ดังน้ี  
1. ขออัตราเพ่ือบรรจุและแตงต้ังครูผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ 
2. มอบหมายใหครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ 
3. การจัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับ
นักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพในตางประเทศ 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ท้ังดานวิชาการ ประสบการณ และส่ือการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองและจริงจัง 

4. การออกนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย 
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ไมสามารถไปนิเทศได
อยางทั่วถึง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ 
เน่ืองจากการฝกงานคอนขางกระจายกัน 
ท้ังในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และในพ้ืนที่
ของจังหวัดท่ีเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน  

1. ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางท่ัวถึงและ
ครบถวน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
2. วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการบริหาร
จัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 
 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงานแบบไมกระจาย 
โดยจัดกลุมใหฝกในสถานประกอบการขนาดใหญ  
2. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน โดยจัดกลุมให
ฝกในสถานประกอบการขนาดใหญเปนกลุมใหญ และฝก
แบบกระจาย ซ่ึงจะทำใหชวยลดภาระครูนิเทศ เพราะมีทั้ง
เด็กที่ออกฝกแบบกลุมใหญ และเด็กที่ออกฝกแบบกระจาย 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ  และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดวา 
1. จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน และฝก
อาชีพ โดยจัดกลุมใหฝกในสถานประกอบการขนาดใหญ
เปนกลุมใหญ และฝกแบบกระจาย ซึ่งจะทำใหชวยลด
ภาระครูนิเทศ เพราะมีทั้งเด็กท่ีออกฝกแบบกลุมใหญ 
และเด็กที่ออกฝกแบบกระจาย 
 

  แนวคิดเชิงทฤษฎี 
1. มีการนิเทศเพ่ือประเมินและแกปญหาระหวางฝกงาน 
โดยเฉพาะในชวงตนของการเขาฝกงาน  
2. มีการประเมินผลภายหลังการฝกงานที่ระบุถึงประโยชน
ท่ีสถานประกอบการ พ่ีเลี้ยง นักศึกษา สถานศึกษาไดรับ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  
3. ผูสอน อาจารยนิเทศก อาจารยที่ปรึกษา ควรรวมมือกับ
พ่ีเลี้ยงและสถานประกอบการติดตามนิเทศนักศึกษาตลอด
การฝกงาน 
4. การจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาควรมีการศึกษา
ตนทุนการผลิตนักเรียน นักศึกษาเปนเกณฑกลางสำหรับใช
เปนแนวทางในการของบประมาณ 
5. รัฐจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุน WiL เชน งานวิจัย การ
เผยแพรประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ/
ทรัพยากรการเรียนรู การพัฒนามาตรฐาน การประกัน
คุณภาพ ระบบการประเมิน  

สำหรับแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เก่ียวกับดานการบริหาร
จัดการงบประมาณเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นน้ัน ควร
ไดนำไปปรับใชในการพัฒนาการบริหารจัดการงานดาน 
WiL ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายตอไป 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
 
 

  6. รัฐ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณ
ดาน WiL ใหกับสถานศึกษา สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพ  
7. ขอบังคับ ระเบียบและประกาศตาง ๆ ดานการเงินควรมี
ความยืดหยุนมากขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ WiL เชน คาตอบแทนอาจารยนิเทศก การคิดภาระ
งานตาง ๆ เปนตน 

 

5. การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานของแตละสาขาวิชา ไมไดมีการ
ทำงานอยางเปนระบบ ไมมีการนำวงจร
คุณภาพ PDCA เขามาประยุกตใชใน
กระบวนการทำงาน ทำใหการทำงานไม
เปนระบบและไมมีการพัฒนาคุณภาพการ
ทำงานอยางตอเน่ือง  

มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ 
PDCA  
  

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช  
2. กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน 
3. เขียนขั้นตอนการทำงานหรือจัดทำคูมือการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจน 
 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช  
2. กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน
อยางสม่ำเสมอ 
 

  แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
 ปจจัยความสำเร็จของ WiL ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดาน
ผูสอน ดานสถานประกอบการ และดานการเงิน  

 

ดานสถานประกอบการ 
1. การจัดแผนการเรียนการสอนใน
วิทยาลัย ไมสอดคลองกับสถาน
ประกอบการในประเด็นของลำดับเน้ือหา 
(ไมตรงกับหลักสูตรในการจัดลำดับ
กอนหลัง)  

การจัดแผนการเรียนการสอนมีความ
สอดคลองหรือใกลเคียงกับแผนการฝกงาน
รวมกับสถานประกอบการ และมีเน้ือหา
ครบถวนตามหลักสูตร 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 
2. หารือกับสถานประกอบการและครูของสถาน
ประกอบการ เก่ียวกับการลำดับเน้ือหาท่ีเหมาะสมและ
ครบถวนตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 
(MOU) 
2. หารือกับสถานประกอบการและครูของสถาน
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
1. สถานศึกษา และสถานประกอบการตองรวมมือกันใน
การวางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหาร และปรับปรุง
หลักสูตร รวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
การฝกปฏิบัติแสวงหาสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับอาชีพ
ภายหลังจบการศึกษา และสถานศึกษาตองยึดมาตรฐาน
ตามหลักสูตร 

ประกอบการ เก่ียวกับการลำดับเน้ือหาที่เหมาะสมและ
ครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 

  2. ปจจัยความสำเร็จของ WiL ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดาน
ผูสอน ดานสถานประกอบการ และดานการเงิน 
3. ดานการเรียนการสอน เนนสมรรถนะอาชีพ ในการฝก
ปฏิบัติงานจริงในแตละอาชีพ 
4. สถานประกอบการ 1) มีระบบการฝกอาชีพท่ีเปน
มาตรฐาน 2) มีแผนการฝกทั้งกระบวนการและตารางฝก
ชัดเจน 3) มีระบบการฝกที่เนนสมรรถนะอาชีพ 4) มี
หนวยงานกลางเปนผูประสานกับสถานศึกษาเพ่ือใหถือ
ปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 5) เปดเผยขอมูลการฝกงานอยาง
ชัดเจน 6) มีการฝกอบรมพ่ีเล้ียงในการฝก/สอนงาน/ดูแล
นักศึกษา 7) รูวัตถุประสงคสมรรถนะที่คาดหวัง และ
ประเมินผลการฝกตามหลักสูตร 8) ควรมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาและผูบริหารสถาน
ประกอบการอยางสม่ำเสมอ 

 

2. ครูฝกของสถานประกอบการไมไดฝก
ประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือฝก
อาชีพใหนักเรียน นักศึกษาตามที่กำหนด

ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญ
กับการฝกวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา และ
ปฏิบัติตามแผนการฝกท่ีกำหนดไว  

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 
2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝก

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 
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ตารางที่ 4.4 สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ไวในแผนการฝกท่ีทำรวมกัน ตามเน้ือหาที่กำหนดไวในแผน 

แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
ใชแนวคิดเชิงทฤษฎีเดียวกันกับสภาพปญหาของสถาน
ประกอบการขอ 1 

2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝก
ตามเน้ือหาที่กำหนดไวในแผน 
 

3. สถานประกอบการมอบหมายงานให
นักเรียน นักศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา   

สถานประกอบการใหความสำคัญ 
กับการฝกวิชาชีพ และมอบหมายใหนักเรียน 
นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา  

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ และ
ขอความรวมมือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณตรง
สาขา  
2. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการฝกงานในบาง
สถานประกอบการที่เปนภาคอุตสาหกรรม ในสายการผลิต 
ซึ่งมีคาตอบแทนแตอาจไมไดรับประสบการณที่ตรง
สาขาวิชาจากการฝก 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ 
และขอความรวมมือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝก
ประสบการณตรงสาขา  
2. ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการฝกงานในบาง
สถานประกอบการท่ีเปนภาคอุตสาหกรรม ใน
สายการผลิต ซึ่งมีคาตอบแทน แตอาจไมไดรับ  

  แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
ใชแนวคิดเชิงทฤษฎีเดียวกันกับสภาพปญหาของสถาน
ประกอบการขอ 1 

ประสบการณท่ีตรงสาขาวิชาจากการฝก 
 

4. สถานประกอบการไมดูแลนักเรียน 
นักศึกษาเทาที่ควร  

สถานประกอบการใหความสำคัญและใหการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางเหมาะสม 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการใน
การดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการดูแล
นักเรียน นักศึกษา 
3. ขอความรวมมือในกรณีท่ีพบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษาหรือ
สาขาวิชาไดทันที 
4. ครูท่ีปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ต้ังไลนกลุม 
หรือกลุมในเฟสบุค  
5. ในกลุมท่ีมีการฝกงานหลายคน ใหต้ังนักเรียน นักศึกษา

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ
ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา 
3. ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาท่ีครูที่ปรึกษาหรือ
สาขาวิชาไดทันที 
4. ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ต้ังไลนกลุม 
หรือกลุมในเฟสบุค  
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ตารางที่ 4.4 สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
เปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาสามารถติดตาม
พฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยางตอเน่ือง 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
1. ใชแนวคิดเชิงทฤษฎีเดียวกันกับสภาพปญหาของสถาน
ประกอบการขอ 1 

5. ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหต้ังนักเรียน 
นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูที่ปรึกษา
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางตอเน่ือง 

ดานนักเรียน นักศกึษา 
1. นักเรียน นักศึกษายังออน
ภาษาตางประเทศ  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ท้ังในการ
เรียนการสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝกวิชาชีพ 
ยังตางประเทศ 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. จัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา 
2. จัดโครงการหรือชมรมเรียนภาษาดวยตนเอง ผาน 
แอพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ หรือเว็บไซต โดยใชเวลาในชวง
กิจกรรมชมรม หรือชวงเวลาอื่นท่ีเหมาะสม 
3. ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการหรือสอดแทรกภาษาตางประเทศที่สำคัญเชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ในเน้ือหาวิชาเรียนทุกวิชา 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
นักเรียนมีความตองการเตรียมความพรอมกอนที่จะฝก
ทำงานและตองการขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการกอน
ฝกงาน 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรได ดังน้ี 
1. จัดโครงการพัฒนาภาษา 
ตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษากอนเดินทางไป
ฝกงานในตางประเทศ 
2. จัดโครงการหรือชมรมเรียนภาษาดวยตนเอง ผานแอ
พลิเคช่ันโทรศัพทมือถือ หรือเว็บไซต โดยใชเวลาในชวง
กิจกรรมชมรม หรือชวงเวลาอื่นที่เหมาะสม 

2. นักเรียน นักศึกษาในปจจุบัน 
มุงไปที่คาตอบแทนจากการฝกงาน  
ซึ่งสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปนสายงานการผลิต ทำใหฝกงาน 
ไมตรงตามสาขาอาชีพ และไมไดฝกทักษะ
ของสาขางานอยางครบถวน  

นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถาน
ประกอบการอยางชัดเจน และเลือกสถาน
ประกอบการเพ่ือฝกวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของ
การทำงานในสถานประกอบการน้ัน และใหนักเรียน
ตัดสินใจเลือกใหชัดเจน ในประเด็นคาตอบแทน หรือ
ประสบการณตามสาขาวิชา 
 
 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดวา 
1. ทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของการทำงานในสถานประกอบการน้ัน และ 
ใหนักเรียนตัดสินใจเลือกใหชัดเจน ในประเด็น
คาตอบแทน หรือประสบการณตามสาขาวิชา 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
นักเรียนมีความตองการเตรียมความพรอมกอนที่จะฝก
ทำงานและตองการขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการกอน
ฝกงาน 
 

3. นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานและฝก
อาชีพกระจายในหลายสถานประกอบการ
ทำใหการบริหารจัดการและการกำกับ
ดูแลไมทั่วถึง 

วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัดกลุมการ
เลือกสถานประกอบการอยางเหมาะสมและ
เอ้ือตอการบริหารจัดการและการกำกับดูแล
อยางทั่วถึง   

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. จัดโครงการฝกทักษะการทำงานโดยจัดเปนกลุม  
กลุมละประมาณ 10-15 คน เพ่ือใหการออกฝกงานไม
กระจาย 
2. จัดโครงการฝกงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมเปนกลุม 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
ดานผูเรียน ควรเนนใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห ปฏิบัติงาน 
ไดจริง และสามารถแกไขปญหา 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดวา 
1. จัดโครงการฝกอาชีพทักษะการทำงานโดยจัดเปนกลุม 
กลุมละประมาณ 10-15 คน เพ่ือใหการออกฝกงานไม
กระจาย  
2. จัดโครงการฝกงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมเปนกลุม 

4. ปญหาความประพฤติของนักเรียน 
นักศึกษา และปญหาทะเลาะวิวาท 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
สามารถควบคุมความประพฤติของตนเอง  
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สามารถจัดการปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม  

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. หารือกับเจาของหรือครูฝกของสถานประกอบการ
เก่ียวกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. ขอความรวมมือในกรณีท่ีพบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษาหรือ
สาขาวิชาไดทันที 
3. ครูท่ีปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ต้ังไลนกลุม 
หรือกลุมในเฟสบุค  
4. ในกลุมท่ีมีการฝกงานหลายคน ใหต้ังนักเรียน นักศึกษา
เปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาสามารถติดตาม
พฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยางตอเน่ือง 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. หารือกับเจาของหรือครูฝกของสถานประกอบการ
เก่ียวกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
2. ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเรียน 
นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาท่ีครูที่ปรึกษาหรือ
สาขาวิชาไดทันที 
3. ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ต้ังไลนกลุม 
หรือกลุมในเฟสบุค  
4. ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหต้ังนักเรียน 
นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูที่ปรึกษา 
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษา



187 

ตารางที่ 4.4 สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ดานผูเรียน ควรเนนใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห ปฏิบัติงาน 
ไดจริง และสามารถแกไขปญหา 

ไดอยางตอเน่ือง 
 

5. การประเมินผล รายวิชาการฝก
ประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ และการ
ฝกอาชีพ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ 
การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ จะ
มีการจัดรายวิชาที่ตองทำแบบฝกหัดรวม
ดวยและตองทำรายงานการฝกงานและ
สมุดฝกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรทวิภาคี จะตองทำรายงานการ
ฝกงาน และสมุดฝกงาน สงดวยเชนกัน 
สภาพปญหาที่ผานมา นักเรียน นักศึกษา
จำนวนประมาณรอยละ 20 ขาดความ
รับผิดชอบในการทำเอกสารรายวิชา  
การทำรายงานการฝกงาน และสมุด 
ฝกงาน ทำใหสงเอกสารดังกลาวลาชา 
และไดรับผลการเรียนติด มส. 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
รายวิชา และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ 
การฝกวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย  
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารใน
รายวิชา และเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ 
ตามเวลาที่กำหนด 
3. สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีขาด
ความรับผิดชอบ และมีผลการเรียน มส. ลงได 

ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. การปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน เนนย้ำใหนักเรียน 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
2. ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา วางแผนการจัดทำ
เอกสารที่ตองสงหลังจากฝกงานโดยครูท่ีปรึกษามีการ
ติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ 
3. ครูท่ีปรึกษาติดตามความคืบหนาของการบันทึกและ
จัดทำเอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคลในการ
ออกนิเทศคร้ังท่ี 1 และคร้ังที่ 2  
4. จัดวางระบบการรายงานผลการฝกงาน โดยใหสงผลผาน
อีเมล หรือโซเชียลตาง ๆ โดยสาขาวิชาอาจมอบหมายให
บุคลากรหรือครูที่ปรึกษาเปนผูติดตามนักเรียน นักศึกษา 
แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
1. นักศึกษาตองขับเคลื่อนงานท่ีรับผิดชอบต้ังแตการ
วางแผนและการจัดการงานใหสำเร็จดวยตนเอง  
2. ปจจัยความสำเร็จ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก  
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดาน
ผูสอน ดานสถานประกอบการ และดานการเงิน 

จากการพิจารณาทางเลือกจากประสบการณ และ
แนวคิดเชิงทฤษฎีสามารถสรุปทางเลือกที่คัดสรรไดดังน้ี 
1. การปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน เนนย้ำใหนักเรียน 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
2. ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา วางแผนการจัดทำ
เอกสารที่ตองสงหลังจากฝกงานโดยครูที่ปรึกษามีการ
ติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ 
3. ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหนาของการบันทึกและ
จัดทำเอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคลใน
การออกนิเทศคร้ังที่ 1 และคร้ังท่ี 2  
4. จัดวางระบบการรายงานผลการฝกงาน โดยใหสงผล
ผานอีเมล หรือโซเชียลตาง ๆ โดยสาขาวิชาอาจ
มอบหมายใหบุคลากรหรือครูที่ปรึกษาเปนผูติดตาม
นักเรียน นักศึกษา 
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 จากตารางที่ 4.4 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทางเลือกที่คัดสรร เพื่อนำสูการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยการพัฒนาครั้งน้ี 
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) สถานศึกษา 2) สถานประกอบการ และ 3) นักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งผูวิจัยนำผลการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสารประสบการณและธารสาย
วิชาการ ไปวิเคราะหและออกแบบวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่สอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพ่ือนำเสนอใน
การประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการพัฒนา ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาและ
ถอดบทเรียนที่ไดจากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 จัดประชุม เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในสวนของการกำหนดแนวทางการพัฒนา ผูวิจัยไดนำผลการระดมสมอง 
เพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการ ไปวิเคราะหและออกแบบเพื่อ
นำเสนอแกผูรวมวิจัย โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา เปน 5 แนวคิด 4 กลยุทธ และ 3 โมเดล
ปฏิบัติการ ดังนี ้
 1. แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพื่ อเปนทิศทางการ
ดำเนินงานที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี ้
  1.1 มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และผูเรียน 
  1.2 มุงพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และรักการพัฒนา
ตนเอง 
  1.3 มุงพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหเปนผู มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 
  1.4 มุงพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม  
  1.5 มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหมีความพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. กลยุทธเพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื่อเปนกรอบใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 
  2.1 สรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ทำหรือในงานที่รับผิดชอบ 
  2.2 เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และเพียร
พยายาม 
  2.3 กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 
  2.4 สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และนำสูการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น  
 3. แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ดาน ดังนี้ 
  3.1 โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน สถานศึกษา  
(A 5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in School  Dimensions) ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี 
   สภาพที่คาดหวัง หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝกอาชีพ มีรายละเอียดของ
รายวิชาครบถวนสมบูรณ และมีแผนการฝกอาชีพที่ผานการพิจารณารวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ สามารถนำไปใชเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและใชเทียบโอนรายวิชาได 
   วิธีดำเนินการ วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพและ
รวมกับสถานประกอบการ วางแผนการฝกงานและฝกอาชีพเทาน้ัน  
  ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย  
   สภาพทีค่าดหวัง ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเคร่ืองมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และ
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
   วิธีดำเนนิการ 1) ตั้งงบประมาณเพื่อขอซื้อครุภัณฑที่ทันสมยั 2) ในกรณีทีย่ังไมมี
งบประมาณ อาจขอรับการสนับสนุนเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ ตาม
ความเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 3 พฒันาทักษะภาษาตางประเทศ  
   สภาพที่คาดหวัง 1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุน เขาใจหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 
   วิ ธี ด ำ เนิ น ก าร  1 ) ข ออั ต รา เพื่ อ บ รรจุ แ ล ะแต งตั้ งค รู ผู เ ช่ี ย วช าญ ด าน
ภาษาตางประเทศ 2) มอบหมายใหครูจัดการเรียนรู โดยบูรณาการภาษาตางประเทศ 3) การจัด
โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพในตางประเทศ  
  ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอ้ือตอการกำกับดูแล 
   สภาพทีค่าดหวัง 1) ครขูองวิทยาลัยออกนิเทศอยางทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมกีารบริหารจัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 
   วิธีดำเนินการ 1) จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน โดยจัดกลุมใหฝกใน
สถานประกอบการขนาดใหญเปนกลุมใหญ และสถานประกอบการยอย เพื่อจัดการฝกแบบกระจาย
ในจำนวนที่เหมาะสมตอการกำกับดูแลและการนิเทศ  
  ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
   สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
   วิธีดำเนินการ 1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช 2) กำหนดให
มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
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ภาพที่ 4.12 โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา  
(A 5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in School Dimension) 
 
 3.2 Step การยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย 4 Step ดังนี ้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร  
   สภาพที่คาดหวัง การจัดแผนการเรียนการสอนมีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงานที่รวมกับสถานประกอบการ และมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 2) หารือ
กับสถานประกอบการและครูของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการลำดับเน้ือหาที่เหมาะสมและ
ครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
   สภาพที่คาดหวัง ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติตามแผนการฝกที่กำหนดไว 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 2) หารือ
กับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝกตามเนื้อหาที่กำหนดไวในแผน 
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
   สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพ และ
มอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ และขอความ
รวมมือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณตรงสาขา 2) ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการ
ฝกงานในบางสถานประกอบการที่เปนภาคอุตสาหกรรม ในสายการผลิต ซึ่งมีคาตอบแทน แตอาจ
ไมไดรับประสบการณที่ตรงสาขาวิชาจากการฝก 
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา  
   สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญและใหการดูแลนักเรียน 
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

 ขั้นตอนท่ี 1 
การจัดการ
รายวิชา 
การฝก
อาชีพ 
ทวิภาค ี
(MOU) 

 

ขั้นตอนที่ 2
เตรียมความ
พรอมดาน
ครุภัณฑ 
ที่ทันสมัย 

 

ขั้นตอนที่ 3
พัฒนาทักษะ
ภาษาตาง 
ประเทศ 

 

ขั้นตอนที่ 4
จัดการ

ฝกงานเอื้อ
ตอการกำกับ

ดูแล 
 

ขั้นตอนที่ 5
เนนคุณภาพ

และการ
พัฒนา WiL 

อยาง
ตอเนื่อง 
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   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการในการดูแล
นักเรียน นักศึกษา 2) หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา 3) 
ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเรียน นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษา
หรือสาขาวิชาไดทันที 4) ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ตั้งไลนกลุม หรือกลุมในเฟสบุค 5) 
ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูที่ปรึกษา
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ  
(A 4-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Company Dimension) 
 
 3.3 Step การยกระดับ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 5 Steps ดังนี ้ 
  ขั้นตอนที่ 1 พฒันาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง  
   สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝก
วิชาชีพยังตางประเทศ 
   วิธีดำเนินการ 1) จัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
กอนเดินทางไปฝกงานในตางประเทศ 2) จัดโครงการหรือชมรมเรียนภาษาดวยตนเอง ผานแอพลิ
เคช่ันโทรศัพทมือถือ หรือเว็บไซต โดยใชเวลาในชวงกิจกรรมชมรม หรือชวงเวลาอ่ืนที่เหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชพี 
   สภาพทีค่าดหวัง นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการอยางชัดเจน และเลือกสถานประกอบการเพื่อฝกวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
   วิธีดำเนนิการ ทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการทำงาน
ในสถานประกอบการนั้น และใหนักเรียนตัดสินใจเลือกใหชัดเจน ในประเด็นคาตอบแทน หรือ
ประสบการณตามสาขาวิชา 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1 
ฝกงาน 
เนื้อหา

ครบถวน 
ตาม

หลักสูตร 

 

ขั้นตอนท่ี 2
ฝกงาน 

ตามแผน 
ที่วางไว 

 

ขั้นตอนที่ 3
มอบหมาย

งานตรงตาม
สาขาวิชา 

 

ขั้นตอนที่ 4
ใหการดูแล
และใสใจ
นักเรียน 
นักศึกษา 
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  ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
   สภาพที่คาดหวัง วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัดกลุมการเลือกสถาน
ประกอบการอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารจัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง   
   วิธีดำเนนิการ จัดโครงการฝกทักษะการทำงานโดยจัดเปนกลุม กลุมละประมาณ 
10-15 คน เพือ่ใหการออกฝกงานไมกระจาย 
  ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตผุล 
   สภาพทีค่าดหวัง นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมความ
ประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถจัดการปญหาที่พบไดอยาง
เหมาะสม 
   วิธีดำเนนิการ 1) หารือกับเจาของหรือครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2) ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเรียน นักศึกษาใหสถาน
ประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรกึษาหรือสาขาวิชาไดทันที 3) ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน 
ต้ังไลนกลุม หรือกลุมในเฟสบุค 4) ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน นักศึกษาเปนผู
ประสานงานกลุม เพื่อใหครทูี่ปรึกษาสามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยาง
ตอเน่ือง 
  ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมคีวามรับผิดชอบ 
   สภาพที่คาดหวัง 1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำ
เอกสารเก่ียวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย 2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารในรายวิชา 
และเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลาที่กำหนด 3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
ความรับผิดชอบ และมีผลการเรียน มส. ลงได 
   วิธีดำเนินการ 1) การปฐมนิเทศกอนออกฝกงานเนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 2) ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา วางแผนการจัดทำเอกสารที่ตองสงหลังจากฝกงาน 
โดยครูที่ปรึกษามีการติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ 3) ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหนาของ
การบันทึกและจัดทำเอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคลในการออกนิเทศครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 4) จัดวางระบบการรายงานผลการฝกงาน โดยใหสงผลผานอีเมล หรือโซเชียลตาง ๆ โดยสาขาวิชา
อาจมอบหมายใหบุคลากรหรือครูที่ปรึกษาเปนผูติดตามนักเรียน นักศึกษา 
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ภาพที่ 4.14 โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา  
(A 5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Students Dimension) 
 

 ผูวิจัยไดนำเสนอ วิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกอบดวย 1) 5 Steps การยกระดับ WiL ดานสถานศึกษา 2) 4 
Steps การยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ และ 3) 5 Steps การยกระดับ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาที่ไดจากการรวมเอาประสบการณของผูรวมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี 
ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ตามที่ไดนำเสนอ และทุกคนมีความพรอมสำหรับการดำเนินการ
วิจัยในขั้นตอนตอไป ภาพรวมของการขับเคล่ือนแนวคิด กลยุทธ และวิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สามารถแสดงถึง
รายละเอียดและความสัมพันธ ไดดังในภาพที่ 4.15 
 

 ขั้นตอนที่ 1 
พัฒนาทักษะ
ภาษาตาง 
ประเทศ
อยาง

ตอเนื่อง 

 

ขั้นตอนที่ 2
ระบุ

เปาหมาย 
ในการฝก

อาชีพ 
 

ขั้นตอนที่ 3
เลือกสถาน
ประกอบการ

แบบไม
กระจาย 

 

ขั้นตอนท่ี 4
มีพฤติกรรม
เชิงบวกและ

มีเหตุผล 

ขั้นตอนที่ 5
มีวินัยและ 
มีความ

รับผิดชอบ 
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ภาพที่ 4.15 กลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพท่ีคาดหวัง ของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย วงจรท่ี 1  
 
ภาพท่ี 4.15 วิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

                                                              พลังขับท่ีนำมาใช                                                                         สภาพท่ีคาดหวัง  
 
 

1. สรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งท่ีทำหรืองานท่ีทำ

2. เสริมสรางและสนับสนุนการทำงานรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 

3. กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 

4 กลยุทธเพ่ือการพัฒนา 
 

4. สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลสูการพัฒนาใหดี

5 ขั้นตอน 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานศึกษา 

4 ขั้นตอน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานประกอบการ 

5 ขั้นตอน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 

3 Step Models 

for WiL  

1. มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือ 

2. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการพัฒนา
ตนเอง

4. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 
 

5 แนวคิดท่ีนำมาใชเปนแนวทาง 
 

5. มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
 

3. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนผู มีความรับผิดชอบต อตนเองและ

สถานประกอบการ 
มีแผนการฝกงานท่ีมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 
สถานประกอบการใหความสำคัญ ใสใจ และดูแล
นักเรียนใหไดรับการฝกงานตรงตามหลักสตูรและ

แผนการฝกงานที่กำหนด รวมถึงการดูแลดาน
พฤติกรรมและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา

อยางเหมาะสม 

สถานศึกษา 
มีแผนการฝกงานรวมกับสถานประกอบการตรงตาม

หลักสูตรและครบถวนสมบูรณ เครื่องมือและ
เครื่องจักรทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการ

เรียนการสอน มีการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศแกผูเรียน มีระบบการนิเทศมี 

ความพรอมและทั่วถึงผูเรียน นำวงจรคุณภาพมาใชเพ่ือ
พัฒนาการดำเนินงาน 

 

ดานนักเรียน นักศกึษา 
นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษา

กอนออกฝกงานตางประเทศ ไดรับขอมูลเพ่ือตัดสินใจ
เลือกสถานประกอบครบถวนและสอดคลองกับการจัด

กลุมสถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา มีการ
พัฒนาทักษะการทำงาน ควบคูกับการพัฒนาดานวุฒิ

ภาวะทางอารมณ พฤติกรรม ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ 
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 4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนน้ีมีรายละเอียดปรากฏ ดังตอไปน้ี 
    4.1 ผลการดำเนินงาน  
   4.1.1 การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ผลการ
ดำเนินงานพบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และระดมสมองเพื่อ
เสนอวิธีแกไขปญหาจากพื้นฐานประสบการณของผูรวมวิจัยไดครบถวนตามประเด็นปญหาและสภาพ
ที่ควรไดรับการพัฒนา  
   4.1.2 การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย ผลการดำเนินงานพบวา ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษา และหนวยงานราชการ จน
เกิดความเขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษา 
   4.1.3 การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสาย
วิชาการ ผลการดำเนินงาน พบวา ผู วิจัยและผูรวมวิจัย  มีความเขาใจการตกผลึกของสายธาร
ประสบการณ และการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชในการพัฒนางาน  
   4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากไดดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 การวางแผน เรียบรอย
แลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ในประเด็น 
1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
  4.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค  
   4.2.1 การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย พบ
ขอบกพรอง คือ ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการพิจารณาจุดแข็งและโอกาส หรือจุดออนและอุปสรรค 
สำหรับการวิเคราะห SWOT  
   4.2.2 การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย พบขอบกพรอง คือ เน่ืองจากการ
วิเคราะหแนวคิดเชิงทฤษฎีมีจำนวนมากถึง 10 แหลงที่มา ทำใหเกิดความเหนื่อยล า และสับสน 
เพราะในบางครั้ง ก็มีความซ้ำซอนของแนวคิดในบางประเด็น  
   4.2.3 การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสาย
วิชาการ พบขอบกพรอง คือ ผูรวมวิจัยไมเขาใจวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับสายธาร
ประสบการณ  
   4.2.4 การถอดบทเรียน ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแตละประเด็น 
  4.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  
   4.3.1 การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย  
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ ควรมีการอธิบายหลักการวิเคราะห SWOT และยกตัวอยาง 
การวิเคราะห ใหผูรวมวิจัยเขาใจกอนเพื่อปองกันความสับสน 
   4.3.2 การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ 
ในการพิจารณาแนวคิดเชิงทฤษฎี ควรมีการวิเคราะหเบ้ืองตน และสรุปเปนขอความที่กระชับ เพื่อไม
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เกิดความสับสนในการตีความ และงายตอการวิเคราะหความเหมือน หรือความแตกตาง ของแตละ
แนวคิด  
   4.3.3 การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสาย
วิชาการ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ ผูวิจัยไดนำเสนอวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับ
สายธารประสบการณ โดยพิจารณาแนวคิดที่สอดคลองกัน ทีละประเด็น 
   4.3.4 การถอดบทเรียน จากปญหาที่ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแต
ละประเด็น ผูวิจัยไดนำพาผูรวมวิจัย คอย ๆ พิจารณาประเด็นที่ตองการถอดบทเรียน  
ทีละประเด็นตามลำดับของกิจกรรมที่ไดทำ  
  4.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น 
   4.4.1 การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย มีการเรียนรู
และความรูใหมที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนนี้ คือ ผูรวมวิจัยไดเรียนรูการวิเคราะห SWOT และการนำผลการ
วิเคราะห SWOT ไปใชเพ่ือการพัฒนา และผูรวมวิจัยไดฝกทักษะการระดมสมองและ 
ไดตระหนักถึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัยเอง  
   4.4.2 การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและความรูใหมที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดคนหาวิธีที่จะทำความเขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎี ผูวิจัยจึง
ใชวิธีสรุปความแตละแนวคิดสั้น ๆ โดยวิเคราะหประเด็นที่สอดคลองกัน เชน แนวคิดของนักวิชาการ
คนแรก สอดคลองกับสภาพปญหาดานใดและขอใดบาง และทำการวิเคราะหความสอดคลองทีละ
แนวคิด  
   4.4.3 การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสาย
วิชาการ มีการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูรวมวิจัยมีความรูและเขาใจวิธีการนำ
แนวคิดเชิงทฤษฎีมาผนวกกับประสบการณเพื่อใหไดวิธีการในการแกไขปญหา หรือไดหลักในการ
ตรวจสอบทิศทางการแกไขปญหา และผูรวมวิจัยตระหนักถึงคุณคาของการศึกษาวิจัยที่ตองใชทักษะ
ดานการคิดวิเคราะห สังเกต ประมวลผลอยางแยบยล  
   4.4.4 การถอดบทเรียน ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมา วา
ไดดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรมที่
ตองนอมนำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มตนกอนการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 วา
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดอะไรจากการดำเนินงานที่ผานมา ซึ่งผูรวมวิจัยสามารถตอบไดวา ไดใชทักษะ
การระดมสมอง ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการสรุปความ ในการคิด วิเคราะห ระดมสมอง 
เพ่ือใหแผนและวิธีการพัฒนายกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อนำสูขั้นตอนการ
ปฏิบัติตอไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 
 โดยผูวิจัยยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวนรวม เปนผูสงเสริมสนับสนุน และเปนผูอำนวย
ความสะดวก ใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุงใหบรรลุผลในโครงการที่กำหนดไวจาก
ขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทำเพ่ือบรรลุผล” พยายาม
ไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และ
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การจัดการ ในการนำแผนสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การมอบอำนาจหนาที่ การ
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวต้ังและ
แนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ  
 1. การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้อาจ
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ (Interview) หรือแบบสังเกต
พฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เปนความคาดหวังใน
เชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลทั้งกอนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ  (After Acting) ในวงจรที่  1 และวงจรที่  2  ซึ่ งการ
ประเมินผลกอนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current 
Condition) ของประเด็นที่เปนความคาดหวัง สวนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั้งสองระยะมี
จุดมุงหมายเพื่อดูความกาวหนาจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง (Degree of 
Change)  
 ในการจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนานี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
ไดศึกษาสภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการพัฒนา การยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยพิจารณาจากการพัฒนา 3 สวน ประกอบดวย 1) 
สถานศึกษา 2) สถานประกอบการ และ 3) นักเรียน นักศึกษา และแนวการสรางแบบสอบถามจาก
ผลงานวิจัยของ Innovative Research University (2011); DeClou, Peters และ Sattler (2013); 
Kirsten และคนอ่ืน ๆ (2014); Jackson และคนอื่น ๆ (2015); Fleischmann (2015); Reddan 
(2016); Govender และ Wait (2017); Raven (2017); Dubec (2018); Top Universities (2019) 
ที่รีวิวไวในบทที่ 2 และไดรวมกันพิจารณารูปแบบของการประเมินที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ
และสามารถวัดประเมินผลไดตามสภาพที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  
 การประชุมกลุมผูรวมวิจัย เพื่อรวมพิจารณาสิ่งที่ตองประเมินและวิธีการที่ใชในการ
ประเมิน โดยผูวิจัยไดนำแนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ดาน ไดแก ดาน
สถานศึกษา ดานสถานประกอบการ และดานนักเรียน นักศึกษา มาใหผูรวมวิจัยพิจารณาสภาพที่
คาดหวัง และรวมกันวิเคราะหสิ่งที่ตองทำการวัดประเมินผลใหสอดคลองและตอบโจทยสภาพที่
คาดหวังที่กำหนดไว ทำการประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม และตัวอยางบทสนทนาการ
วิเคราะหสิ่งที่ตองวัดผลประเมินผลดังนี้  
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ภาพที่ 4.16 ภาพบรรยากาศการจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 
 

“การดำเนินงานที่ผานมา มีความกาวหนาอยางมากครับ เราไดแผนการ
พัฒนา WiL ของเรา ที่ประกอบดวยกลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพที่
คาดหวังแลว ทำใหมองเห็นภาพของงานเราอยางชัดเจน ทุกทานมีขอสงสัยไหม
ครับวา เราจะไปตออยางไร แนนอนครับ เรามีแผนแลว เราก็ตองวางแผนการ
วัดผลประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน วาเปนอยางไร ปฏิบัติตามแผน
ไดบรรลุตามที่สภาพคาดหวังหรือไม อันดับแรกเรามาชวยกันวิเคราะหกอนวา 
สภาพที่คาดหวังในแตละขั้น” (ผูวิจัย, 13 สิงหาคม 2563)  

    ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวังทีละขอ และสิ่งที่ตองทำ
การวัดผลประเมินผลเพ่ือทราบสภาพที่คาดหวัง ดังตัวอยางบทสนทนาการวิเคราะหประเด็นสำคัญ
ของสภาพที่คาดหวัง ดังน้ี  

“ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย มีสภาพที่คาดหวัง 
ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และเพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน และ วิธีดำเนินการ คือ 1) ต้ังงบประมาณเพื่อขอซื้อ
ครุภัณฑที่ทันสมัย 2) ในกรณีที่ยังไมมีงบประมาณ อาจขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ ตามความเหมาะสม 
ประเด็นการวัดผลประเมินผล คือ มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยและเพียงพอ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน ผมขอเสนอวา ควรสรางแบบประเมินความ
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พรอมดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ทุกทาน
เห็นวาเหมาะสมหรือไม ขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ” (ผูวิจัย, 13 สิงหาคม 
2563)  

“ผมเห็นดวยครับ กับการสรางแบบประเมินความพรอม แตอยากให
เพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกดานของการจัดการเรียนการสอน ไดแก ดานหลักสูตร 
ครูผูสอน วัสดุอุปกรณครุภัณฑครับ” (จรัญ ทวยจันทร, 13 สิงหาคม 2563)  

 “ครับ เน่ืองจากการพัฒนาของเราในประเด็นการเตรียมความพรอม
ดานครุภัณฑที่ทันสมัย เรากำหนดประเด็นจากสภาพปญหาที่พบในการจัดการ
เรียนการสอน ผมคิดวา เราควรประเมินใหตรงประเด็นที่เราทำการพัฒนา เพื่อให
สอดคลองกับวิธีดำเนินการที่เรากำหนดไว คือ 1) ตั้งงบประมาณเพื่อขอซื้อ
ครุภัณฑที่ทันสมัย 2) ในกรณีที่ยังไมมีงบประมาณ อาจขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ ซึ่งเรามุงแกปญหาเรื่อง
เคร่ืองมือ เครื่องจักรไมทันสมัย ผูรวมวิจัยทุกทานคิดเห็นวาอยางไรครับ”(ผูวิจัย, 
13 สิงหาคม 2563) 

“ชัดเจนครับทานรอง เราตองวัดผลใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการดวยครับ 
ผมเขาใจและเห็นดวยครับ” (จรัญ ทวยจันทร, 13 สิงหาคม 2563) 

   “สำหรับเครื่องมือเราจะใชเปนแบบประเมิน แบบสอบถาม หรือ
เครื่องมืออะไร เราคอยพิจารณากันอีกที หลังจากเราไดประเด็นที่จะวัดผลแลวนะ
ครับ” (ผูวิจัย, 13 สิงหาคม 2563) 

    ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวัง และสิ่งที่ตองทำการวัดผล
ประเมินผลทีละขอ จนครบถวน และไดรวมกันศึกษาแนวทางการการสรางเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลจากการวิจัยที่ผูวิจัยไดนำเสนอไวใน บทที่ 2 และไดนำเสนอแกผูรวมวิจัยในการประชุม
วันน้ี ผลการประชุมสามารถสรุปผล ไดดังน้ี  
 
ตารางที่ 4.5 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช 
 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการ
รายวิชาการฝกอาชีพ 
ทวิภาค ี

หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝก
อาชีพ มีรายละเอียดของรายวิชา
ครบถวนสมบูรณ และมีแผนการฝก
อาชีพที่ผานการพิจารณารวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ สามารถนำไปใช เพื่อ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและใชเทียบ
โอนรายวิชาได 

การประเมินแผนการฝกอาชีพ  
ดานความครบถวน สมบูรณของ
แผนการฝกอาชีพที่จัดทำ
รวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.5 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช 

    
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความ
พรอมดานครุภัณฑที่
ทันสมัย  
 

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือและ
เคร่ืองจักรที่ทันสมัย และเพียงพอ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

การประเมินความพรอมดาน
วัสดุ และครุภัณฑในการจัดการ
เรียนการสอน 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ  
 

1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ 
ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุน 
เขาใจหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิ
ภาคี  
2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออก
ฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

การประเมินการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการ
ฝกงานเอื้อตอการกำกับ
ดูแล 

1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางทั่วถึง 
และครบถวน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการ
บริหารจัดการ การออกนิเทศอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินการบริหารจัดการ 
ดานการนิเทศผูเรียน 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 5 เนนคณุภาพ
และพัฒนา WiL อยาง
ตอเนื่อง 

มีระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดย
ใชวงจรคุณภาพ PDCA 

การประเมินคุณภาพการ
ดำเนินงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน 

แบบประเมิน 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
ขั้นตอนที่ 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนการสอนมีความ
สอดคลองหรือใกลเคียงกับแผนการ
ฝกงาน ที่รวมกับสถานประกอบการ 
และมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 

ครู ครูฝกของสถาน
ประกอบการ และนักเรียน 
นักศึกษา ประเมินเก่ียวกับความ
สอดคลอง และครบถวนของ
แผนการฝกงาน ตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตาม
แผนที่วางไว 

ครูฝกของสถานประกอบการให
ความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติตาม
แผนการฝกที่กำหนดไว 

ครู ครูฝกของสถาน
ประกอบการ และนักเรียน 
นักศึกษา ประเมินเก่ียวกับการ
ฝกงานตามแผนการฝกที่วางไว 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมาย
งานตรงตามสาขาวิชา 

 

สถานประกอบการใหความสำคัญกับ
การฝกวิชาชีพ และมอบหมายให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรง 
ตามสาขาวิชา 

ครู ครูฝกของสถาน
ประกอบการ และนักเรียน 
นักศึกษา ประเมินเก่ียวกับการ
ไดรับมอบหมายหนาที่ในการ
ฝกงาน 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแล
และใสใจนักเรียน 
นักศึกษา  

สถานประกอบการใหความสำคัญและ 
ใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

ครู ครูฝกของสถานประกอบการ
และนักเรียน นักศึกษา ประเมิน
เก่ียวกับการดูแลนักเรียน 
นักศึกษาในชวงระยะเวลา 
ของการฝกงาน 

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.5 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช 
 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง การวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นกัศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 
ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ และ
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศกอนออกฝกวิชาชีพ 
ยังตางประเทศ 

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ประเมินเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะภาษาตางประเทศ 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุ
เปาหมายในการฝกอาชีพ 
 

นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการอยางชัดเจน และ
เลือกสถานประกอบการเพื่อฝกวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ประเมินเก่ียวกับการใหขอมูล
สถานประกอบการ และการ
ตัดสินใจเลือกสถาน
ประกอบการเพ่ือฝกอาชีพ 

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถาน
ประกอบการแบบ 
ไมกระจาย 

วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัดกลุม
การเลือกสถานประกอบการอยาง
เหมาะสมและเอื้อตอการบริหารจัดการ
และการกำกับดูแลอยางทั่วถึง   

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ประเมินเก่ียวกับการติดตาม 
ดูแลนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัย  

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรม
เชิงบวกและมีเหตผุล 
 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ สามารถควบคุมความประพฤติ
ของตนเอง  
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสามารถจัดการปญหาที่พบไดอยาง
เหมาะสม 

ครู และนักเรียน นักศึกษา 
ประเมินเก่ียวกับการจัดดูแล
ตนเอง ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ และพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา  

แบบประเมิน 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและ 
มีความรับผิดชอบ 
 

1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
ในรายวิชา และการจัดทำเอกสาร
เก่ียวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับ
มอบหมาย  
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสง
เอกสารในรายวิชา และเอกสาร
เก่ียวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลาที่
กำหนด  
3) สามารถลดจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ และ 
มีผลการเรียน มส. ลงได 

ครู (ครูตรวจสอบขอมูลจากฝาย
วิชาการ) และนักเรียนนักศึกษา 
ประเมินเก่ียวกับการจัดทำ
เอกสารในรายวิชาที่ไดรับ
มอบหมาย และการสงเอกสาร
ตามกำหนดเวลาของนักเรียน 
นักศึกษา 

แบบประเมิน 

 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหการวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวัง สรุปไดวา 
เครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผล ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกอบดวยแบบประเมิน 3 ฉบับ ดังนี้  
  1. แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
  2. แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
  3. แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา  
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  โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เครื่องมือมีลักษณะ ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานสถานศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสรางขึ้นเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
 ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
 ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
 ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
 ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
 ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ข้ันตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 
1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษา

รวมกับสถานประกอบการ 
     

2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเนื้อหาของรายวิชาอยาง
เหมาะสม 

     

3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตร
ครบถวนสมบูรณ 

     

4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวน
สมบูรณ สามารถนำไปใชในการเทียบโอนรายวิชาได 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวน

สมบูรณ สามารถนำไปใชในการศึกษาตอได 

     

ข้ันตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย  

6.  แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑที่
ทันสมัย 

     

7. แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอม
และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

     

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

ในสถานศึกษา โดยบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 
แตละสาขาวิชา/สาขางาน 

     

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรบั
นักเรียน นักศกึษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

     

ข้ันตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอ้ือตอการกำกับ

ดูแล 

     

11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชสื่อโซเชียลมีเดียให
เปนประโยชน 

     

12. การออก นิ เทศการฝ ก งานของนั ก เรี ยน  นั กศึ กษ า 
ดำเนินการภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

     

13. การออกนิ เทศการฝกงานของทำไดทั่ วถึ งทุกสถาน
ประกอบการ 

     

14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศ
การฝกงาน 

     

ข้ันตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนือ่ง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอด

ทั้งปการศึกษา 

     

16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการ
ออกแบบขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใน
การปฏิบัติ 

     

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ งาน มีกำหนด
ระยะเวลาชัดเจน และตอเน่ือง 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ 

อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

     

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร      

20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอ 
ทุกปการศึกษา 

     

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................  
 

แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานสถานประกอบการ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสรางขึ้นเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  
 
 ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
 ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
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 ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
 ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
 ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
 ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ข้ันตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเน้ือหาสอดคลองกับแผนการจัดการ

เรียนการสอน  
     

2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     

3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานโดยมีเนื้อหาครบถวน
ตามหลักสูตร 

     

ข้ันตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแก

นักเรียน นักศึกษา 
     

5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแก
นักเรียน นักศึกษา เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

     

ข้ันตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา  

ไดฝกงานตรงตามสาขาวิชา 
     

7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะการทำงานมากขึ้น 

     

ข้ันตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส

ดานสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา 
อยางเหมาะสม 

     

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส
ดานความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

     

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล 
ชวยเหลือ และปฏิสัมพันธตอนักเรียน นักศึกษา อยาง
เหมาะสม 
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ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสรางขึ้นเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
 ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
 ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
 ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
 ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
 ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ข้ันตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
2. นักเรียน นักศกึษา ไดรับการพัฒนาทักษะ 

ภาษาตางประเทศกอนการเดินทางไปฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 

     

ข้ันตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 
3. นั ก เรียน  นั กศึ กษ า รับท ราบข อมู ล เกี่ ย วกั บสถาน

ประกอบการที่รับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการ 

     

4. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดย
พิจารณารวมกันกับผูปกครอง 

     

5. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตาม
หลักสูตรและสาขางาน 

     

6. นักเรียน นักศกึษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มี
บางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน 

     

7. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจาย
คาตอบแทน 

     

ข้ันตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุม

ของสถานศึกษา 
     

9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหาร
จัดการทำไดสะดวกและสามารถกำกับดูแลไดอยางทั่วถึง 

     

ข้ันตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษา

ดานพฤติกรรมแกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ือง และ
สม่ำเสมอ 

     

11. ครู ครฝูกของสถานประกอบการ และนักเรยีน นักศึกษา  
มีสวนรวมในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใช
เหตุผล และการควบคุมอารมณ 

     

ข้ันตอนที่ 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศึกษา เปนผูตรงตอเวลา       
13. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถาน

ประกอบการอยางเครงครัด 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
14. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ ได รับ

มอบหมายใหฝกงาน 
     

15. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ ได รับ
มอบหมายจากสถานศึกษา 

     

16. นักเรียน นักศึกษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยาง
สม่ำเสมอ จนเสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตามเวลา
ที่กำหนด 

     

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 2. การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) กอนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรที่ 1 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) เพื่อนำไปใช
เปนฐานขอมูลเริ่มตนในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change) หลังการพัฒนา ไมกำหนดเกณฑเพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดที่วา การเปลี่ยนแปลงเปน
กระบวนการที่ตองทำตอเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ไมใชเหตุการณที่คิดวา
สำเร็จแลวสิ้นสุด ตามคำกลาวที่วา Change is a Process, Not an Event แตก็เช่ือวาเมื่อมีการ
พัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการ
พัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำกลาวของ Winston Churchill ที่วา “To Improve is to 
Change, to be Perfect is to Change Often” การประเมินสภาพปจจุบัน มีการดำเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
  2.1 กลุมผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการประเมินสภาพปจจุบัน 
กอนการพัฒนาคุณภาพแตละดาน มีรายละเอียดดังน้ี 
   2.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา กลุมผูใหขอมูล 
ไดแก ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 4 คน (ไมรวมผูวิจัย) ผูวิจัย จำนวน 1 คน และผู
รวมวิจัย จำนวน 19 คน รวมจำนวน 24 คน ทำการประเมินวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
   2.1.2 การศึกษาสภาพปจจุบันคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ กลุม
ผูใหขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน ครูฝกของสถานประกอบการ จำนวน  2 
คน และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน จำนวน 30 คน ทำการประเมินวันที่ 4, 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 (ประเมินในวันทำ MOU ขอตกลงในการฝกอาชีพรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ)  
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   2.1.3 การศึกษาสภาพปจจุบันคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา กลุม
ผูใหขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน 
จำนวน 30 คน ทำการประเมินวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 
   ผลการประเมินสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ   
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปรากฏผลดังตารางที่ 4.6 - 4.8  
 
ตารางที่ 4.6 สภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา 
ขอ รายการ X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 
1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการ 
3.08 0.28 

2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเนื้อหาของรายวิชาอยางเหมาะสม 2.92 0.65 
3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรครบถวนสมบูรณ 3.33 0.48 
4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใช  

ในการเทียบโอนรายวิชาได 
3.13 0.68 

5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใช  
ในการศึกษาตอได 

3.50 1.14 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 
6.  แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑที่ทันสมัย 3.00 0.42 
7. แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอมและเพียงพอสำหรับ

การจัดการเรียนการสอน 
3.21 0.83 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษา โดย

บูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของรายวิชา แตละสาขาวิชา/สาขางาน 
3.33 0.48 

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา  ที่
ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

3.50 0.59 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอือ้ตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับดูแล 3.38 1.21 
11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชส่ือโซเชียลมีเดียใหเปนประโยชน 3.33 0.87 
12. การออกนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการภาคเรียนละ 2 คร้ัง 2.75 0.53 
13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดทั่วถึงทุกสถานประกอบการ 3.13 0.45 
14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศการฝกงาน 3.04 0.46 
ขั้นตอนที่ 5 เนนคณุภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอดทั้งปการศึกษา 3.08 0.28 
16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการออกแบบขั้นตอน โดยนำ

วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการปฏิบัติ 
2.29 0.46 

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน และ
ตอเนื่อง 

3.08 0.28 

18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค วิธีการแกไข และ
สะทอนผลนำสูการพัฒนาการดำเนินงาน 

2.33 0.48 

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 2.92 0.50 
20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอทุกปการศึกษา 2.83 0.48 

โดยรวม 3.06 0.70 
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ตารางที่ 4.7 สภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานประกอบการ 
ขอ รายการ X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเนื้อหาสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนการสอน  3.15 0.36 
2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
3.03 0.67 

3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานโดยมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 3.24 0.43 
ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา 3.21 0.64 
5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.32 0.94 

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกงานตรง   ตาม

สาขาวิชา 
2.97 0.46 

7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะการทำงานมากขึ้น 

3.56 0.70 

ขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานสวัสดิภาพ

และความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 
3.79 0.41 

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดาน     ความ
ปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

3.59 0.56 

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล ชวยเหลือ และ
ปฏิสัมพันธตอนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

2.91 0.75 

โดยรวม 3.28 0.67 

 
ตารางที่ 4.8 สภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา 
ขอ รายการ X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง

ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
3.03 0.31 

2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอน 
การเดินทางไปฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

2.97 0.65 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษา รับทราบขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ 

ที่รับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ 
3.53 0.51 

4. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับ
ผูปกครอง 

3.56 0.62 

5. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับ
การฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามหลักสูตรและสาขางาน 

3.59 0.67 

6. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับ
การฝกงานในสถานประกอบการท่ีมีบางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมี
การจายคาตอบแทน 

3.53 0.72 
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ตารางที่ 4.8 สภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา 
ขอ รายการ X  S.D. 
7. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับ

การฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจายคาตอบแทน 
3.69 0.59 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุมของสถานศึกษา 3.41 0.50 
9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหารจัดการทำไดสะดวก

และสามารถกำกับดูแลไดอยางท่ัวถึง 
3.25 0.51 

ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษา ดานพฤติกรรม 

แกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 
3.53 0.88 

11. ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการ
สรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใชเหตุผล และการควบคุมอารมณ 

3.69 0.93 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศึกษา เปนผูตรงตอเวลา  3.00 0.40 
13. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการอยาง

เครงครัด 
3.16 0.57 

14. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายใหฝกงาน 3.31 0.78 
15. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ ได รับมอบหมายจาก

สถานศึกษา 
3.13 0.34 

16. นักเรียน นักศึกษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยางสม่ำเสมอ จน
เสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตามเวลาที่กำหนด 

2.59 0.50 

โดยรวม 3.31 0.67 

 
 จากตาราง 4.6, 4.7 และ 4.8 สรุปไดวา สภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการควารวมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา 
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.06 ดานสถานประกอบการ มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.28 และดานนักเรียน นักศึกษา 
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.31 
 3. การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค เพื่อรวมกันลง
มือปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด มีลำดับของ   การ
ปฏิบัติ ดงัตอไปนี้ 
  3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา 
สถานที่ และผูรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดนัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ กำหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานสำหรับแตละโมเดล และกำหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามระยะเวลา
การปฏิบัติของวิทยาลัย ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เปนการประชุมแบบไมเปนทางการ เพื่อ
พิจารณาระยะเวลา กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ และเรียงลำดับกิจกรรม จากการประชุมสรุปไดวา การ
ดำเนินในการปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแตละโมเดล สามารถเรียงลำดับการปฏิบัติไดดังนี้ คือ 1) โมเดลดาน
สถานศึกษา 2) โมเดลดานนักเรียน นักศึกษา และ 3) โมเดลดานสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในแตละโมเดล ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดการปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ 
การทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแตละโมเดล วงจรที่ 1 

โมเดล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 
2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี       
  ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย       
  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ      
  ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอ้ือตอการกำกับดูแล      
  ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง       
ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง       
  ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ        
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย      
  ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล      
  ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ      
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร      
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว      
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา      
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา      

 
  3.2 ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย วงจรที่ 1 
   3.2.1 ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา  
(A 5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in School Dimension) 
   ขัน้ตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี 
    สภาพที่คาดหวัง หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝกอาชีพ มีรายละเอียดของ
รายวิชาครบถวนสมบูรณ และมีแผนการฝกอาชีพที่ผานการพิจารณารวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ สามารถนำไปใชเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและใชเทียบโอนรายวิชาได 
    วิธีดำเนินการ วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพและ
รวมกับสถานประกอบการ วางแผนการฝกงานและฝกอาชีพ  
    ผูรับผิดชอบ  
    1. ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปนผูแทนสถานศึกษาและเปนผูกำกับ
ดูแลการปฏิบัติ และครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูไดรับมอบหมายในการปฏิบัติ  
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    2. ผูรวมวิจัย ซึ่งเปนครูจากแตละแผนกวิชา จัดเตรียมแผนและรายละเอียด
รายวิชาการฝกอาชีพ ที่สอดคลองกับหลักสูตร โดยจัดทำเปนฉบับราง เพื่อนำเสนอสถานประกอบการ 
เพ่ือรวมกันพิจารณาและจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพและ 
วางแผนการฝกงานและฝกอาชีพ 
    3. ผูวิจัย ทำหนาที่สังเกตการปฏิบัติของผูรวมวิจัย ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
แกผูรวมวิจัยในการจัดทำ ราง แผนและรายละเอียดรายวิชาการฝกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี 
    การปฏิบัติ  
    1. วันที่ 3 – 7 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดทำ ราง แผนและรายละเอียดรายวิชา
การฝกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี 
    2. วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รวมกับบริษัท เอส 
เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) รวมกันพิจารณา รายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพและ
วางแผนการฝกงาน และฝกอาชีพรวมกัน และลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
MOU เกี่ยวกับการฝกอาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย รวมกับบริษัทฮอนดาโลจิสติกสเอเชีย จำกัด รวมกันพิจารณา รายละเอียดสำคัญของ
รายวิชาการฝกอาชีพและวางแผนการฝกงาน และฝกอาชีพรวมกัน และลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ MOU เกี่ยวกับการฝกอาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษา 
    ผลการปฏิบัติ จากการดำเนินการจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝก
อาชีพและวางแผนการฝกงาน รวมกับสถานประกอบการ และการลงนามความมือทางวิชาการ ทำให
ไดแผนการฝกอาชีพที่ผานการพิจารณารวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไดบันทึก
ความรวมมือทางวิชาการ และไดผลการประเมินสภาพปจจุบัน ดานสถานประกอบการ  
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ภาพที่ 4.17 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รวมกับสถานประกอบการ ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 
จัดทำรายละเอียดวิชาการฝกอาชีพ และประเมินสภาพปจจุบันดานสถานประกอบการ 
 
   ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย  
    สภาพที่คาดหวัง ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือและเครื่องจักร 
ที่ทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
    วิธีดำเนินการ 1) ตั้งงบประมาณเพื่อขอซื้อครุภัณฑที่ทันสมัย 2) ในกรณีที่ยังไมมี
งบประมาณ อาจขอรับการสนับสนุนเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ ตาม
ความเหมาะสม 
    ผูรับผิดชอบ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ทำหนาที่สำรวจจำนวน และความพรอมของวัสดุ 
ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และประสานงานทุกสาขาวิชาใหปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยผูวิจัยและ 
ผูรวมวิจัย ชวยกันสำรวจ และประสานงานไปยังหัวหนาแผน และตรวจสอบผลการสำรวจ  
    การปฏิบัติ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ทำหนาที่สำรวจจำนวน และความพรอมของวัสดุ 
ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน วามีเพียงพอหรือไม มีความทันสมัย
หรือไม และมีความพรอมสำหรับการใชงานหรือไม รวมถึงสอบถามความตองการของทุกสาขาวิชา/
ทุกสาขางาน เพ่ือนำสูกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อนำมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน โดยสำรวจในแผนกวิชาของผูรวมวิจัย และประสานงานใหทุกแผนกวิชา
ดำเนินการเชนเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
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    1. วันที่ 10-15 กันยายน พ.ศ. 2563 สำรวจจำนวน ความพรอม และความ
ตองการดานเครื่องมือ เครื่องจักที่ทันสมัยสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา/สาขา
งาน โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหัวหนาแผนก 
    2. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ประชุมสรุปผลการสำรวจ และพิจารณา
ขอเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ โดยผูบริหาร ผูวิจัย ผูรวมวิจัย หัวหนาแผนกวิชา และผูเกี่ยวของ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและงบประมาณที่ตองใช  
    3. วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2563 แผนกวิชาที่ไดรับอนุญาต 
ใหดำเนินการจัดซื้อ จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ และรายละเอียดแนบโครงการ 
เพ่ือนำเขาสูกระบวนการดำเนินการดานการจัดซื้อครุภัณฑตอไป  
    ผลการปฏิบัติ 
    1. ผลการสำรวจจำนวน ความพรอม และความตองการดานเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ทันสมัยสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัย และ
หัวหนาแผนก พบวา ทุกสาขาวิชา/สาขางานสวนใหญมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และอยูใน
สภาพที่พรอมสำหรับการใชงาน ยกเวน แผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ซึ่ง
ยังขาดเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
    2. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ประชุมสรุปผลการสำรวจ และพิจารณา
ขอเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ โดยผูบริหาร ผูวิจัย ผูรวมวิจัย หัวหนาแผนกวิชา และผูเกี่ยวของ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและงบประมาณที่ตองใช ผลการพิจารณา คณะผูบริหารเห็นชอบให
แผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส จัดทำโครงการและหนังสือขออนุมัติโครงการ
จัดซ้ือครุภัณฑ ไดตามเงื่อนไขที่นำเสนอในที่ประชุม 
    3. วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2563 แผนกวิชาที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินการ
จัดซื้อ จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ และรายละเอียดแนบโครงการ เพ่ือนำเขาสู
กระบวนการดำเนินการดานการจัดซื้อครุภัณฑ  ซึ่งคาดวาใชระยะเวลาในการดำเนินการตาม
กระบวนการดานพัสดุ และจะไดรับเครื่องจักรมาใชในการจัดการเรียนการสอนประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป  
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ภาพที่ 4.18 หนังสือขออนุมัติและโครงการจัดซื้อครุภัณฑบางสวนของแผนกวิชาชางกลโรงงาน และ
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 
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  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ  
   สภาพที่คาดหวัง 1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุน เขาใจหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 
   วิ ธี ด ำ เนิ น ก าร  1 ) ข ออั ต รา เพื่ อ บ รรจุ แ ล ะแต งตั้ งค รู ผู เ ช่ี ย วช าญ ด าน
ภาษาตางประเทศ 2) มอบหมายใหครูจัดการเรียนรู โดยบูรณาการภาษาตางประเทศ 3) การจัด
โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพในตางประเทศ  
   ผูรับผิดชอบ  
   1. คณะผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทำหนาที่พิจารณาความเหมาะสมและ
อนุมัติใหดำเนินการ  
   2. ผู วิจัยและผู รวมวิจัย ทำหนาที่ประสานงาน  ติดตาม การพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ 
   3. หัวหนาแผนกวิชาภาษาตางประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อ
การฝกอาชีพ และดำเนินงานโครงการ 
   การปฏิบัติ 
   1. วันที่ 10-15 กันยายน พ.ศ. 2563 สำรวจขอมูลครูผูสอนภาษาตางประเทศ และ
ขออัตราเพื่อบรรจุและแตงตั้งครูผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ  
   2. วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัย ไดประสานงานและมอบหมายหัวหนา
แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ใหจัดทำโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝก
อาชีพ โดยใหจัดทำโครงการพัฒนาในชวงเดือนตุลาคม เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนนักศึกษา
ที่จะออกฝกงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ถึงแมวาจะเปนการฝกงานในประเทศ แตก็ใหมี
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพื่อการฝกอาชีพ เปนการพัฒนาทักษะและประสบการณทางภาษาแกนักเรียน 
นักศึกษา  
   ผลการปฏิบัติ 
    1. การสำรวจขอมูลครูผูสอนภาษาตางประเทศและขออัตราเพื่อบรรจุและแตงตั้งครู
ผู เช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ พบวา ในปการศึกษา 2563 ไดมีการบรรจุและแตงตั้งครู
ชาวตางชาติ เพื่อสอนภาษาตางประเทศแลว จำนวน 2 คน  
   2. แผนกวิชาภาษาตางประเทศไดจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงาน โดยดำเนินการสอนในชวงวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2563 
ชวงเวลา 15.10 – 16.10 น. วันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย
ชาวตางชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ อยางงายสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา โดยเนนหัวขอเพื่อใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน 
นักศึกษา 
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ภาพที่ 4.19 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงาน 
 
  ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล 
   สภาพที่คาดหวัง 1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 
   วิธีดำเนินการ จัดวางระบบการสงนักศึกษาออกฝกงาน โดยจัดกลุมใหฝกในสถาน
ประกอบขนาดใหญเปนกลุมใหญ และสถานประกอบการยอย เพื่อจัดการฝกแบบกระจายในจำนวนที่
เหมาะสมตอการกำกับดูแลและการนิเทศ  
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กำกับดูแลความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการดานการจัดกลุมนักเรียน นักศึกษา เพื่อออกฝกงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับการฝกงาน 
   2. ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และทุกแผนกวิชา ทำการจัดกลุมสถานประกอบการ ติดตอ
ประสานงาน ทำการช้ีแจงขอมูลสถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ และกำกับดูแลการ
เลือกสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจายและดำเนินการดวยความเรียบรอย 
   การปฏิบัติ 
   1. วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ทำการจัดกลุมสถาน
ประกอบการ และมอบหมายใหทุกแผนกวิชาดำเนินการจัดกลุมสถานประกอบการใหเปนแบบไม
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กระจาย เพ่ือใหสะดวกตอการจัดวางระบบการนิเทศการฝกงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสะดวกตอ
การดูแลของครูที่ปรึกษา ซึ่งจะตองใชวิธีการติดตามดูแลนักเรียนผานโซเชียลมีเดีย 
   2. วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหขอมูลและเลือกสถานประกอบการโดยแจงครูที่
ปรึกษาใหทำการช้ีแจงขอมูลสถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนด
วัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่ตองการในการออกฝกงาน และเลือกสถานประกอบการ โดยกำกับดูแล
การเลือกสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจาย 
   3. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงานภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
   4. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สงนักเรียนนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายออกฝกงาน  
   ผลการปฏิบัติ 
   1. ทำการจัดกลุมสถานประกอบการ และมอบหมายใหทุกแผนกวิชาดำเนินการจัด
กลุมสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจาย เพื่อใหสะดวกตอการจัดวางระบบการนิเทศการฝกงาน 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสะดวกตอการดูแลของครูที่ปรึกษา ซึ่งจะตองใชวิธีการติดตามดูแลนักเรียน
ผานโซเชียลมีเดีย ผลการดำเนินการสามารถจัดกลุมสถานประกอบการสำเร็จเรียบรอย  
   2. ผลการใหขอมูลและเลือกสถานประกอบการ โดยครูที่ปรึกษาใหทำการช้ีแจง
ขอมูลสถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่
ตองการในการออกฝกงาน และเลือกสถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการ
ใหเปนแบบไมกระจาย ผลการดำเนินการสามารถจัดกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เลือกสถานประกอบการ
แบบไมกระจายสำเร็จเรียบรอย โดยนักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ออกฝกงาน 2 กลุม คือ บริษัท
เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 คน และบริษัทฮอนดาโลจิสติกสเอเชีย จำกัด 
จำนวน 19 คน  
   3. หลังจากนักเรียน นักศึกษาไดเลือกสถานประกอบการแลว วิทยาลัยเทคนิค
หนองคายไดจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงานภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2563 เพ่ือทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา และใหเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน  
ดังภาพที่ 4.20  
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ภาพที่ 4.20 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 
   4. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สงนักเรียนนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายออกฝกงาน 
โดยบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทฮอนดา    โลจิสติกสเอเชีย จำกัด ได
กำหนดวัน เวลา สำหรับรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อไปฝกงานในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และจัดให
มีรถบัสมารับนักเรียนเพื่อไปยังที่พักที่ทางบริษัทจัดเตรียมไวให เพื่อทำการฝกงานตอไป  ดังภาพที่ 
4.21 และภาพที่ 4.22 
 

  
 
ภาพที่ 4.21 นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพรอม และเดินทางไปฝกงานบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 
จำกัด (มหาชน) 
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ภาพที่ 4.22 นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพรอม และเดินทางไปฝกงานบริษัทฮอนดา 
โลจิสติกสเอเชีย จำกัด  
 
  ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
   สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
   วิธีดำเนินการ 1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช 2) กำหนดให
มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
   การปฏิบัติ 
   วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ประชุมเพ่ือสรุปขั้นตอนการ
ดำเนินงาน การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน โดยนำ
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วงจร PDCA เขามาใช ผูวิจัยไดใหความรูแกผูรวมวิจัย เกี่ยวกับการนำวงจรคุณภาพ PDCA มา
ประยุกตใชในการดำเนินงาน และมอบหมายใหผูรวมวิจัยจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานโดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA และนัดหมายประชุม เพ่ือตรวจสอบผลการจัดทำขั้นตอนดำเนินงานโดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
   ผลการปฏิบัติ 
   วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ประชุมเพื่อตรวจสอบผลการจัดทำ
ขั้นตอนดำเนินงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA สรุปไดวา ผูรวมวิจัยสามารถจัดทำขั้นตอนการ
ดำเนินงาน การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีความเขาใจการนำวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใชในการดำเนินงาน ตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะทอน
ผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงานใหมีความครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อ
นำไปใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเผยแพรไปยัง
แผนกวิชาอ่ืน ๆ โดยทั่วถึงทั้งวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.23 การประชุมใหความรูการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 2 ตลุาคม 2563 
 
 3.2.2 ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียนนักศึกษา (A 
5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Student Dimension) 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง  
   สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝก
วิชาชีพยังตางประเทศ 
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   วิธีดำเนินการ 1) จัดโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
กอนเดินทางไปฝกงานในตางประเทศ 2) จัดโครงการหรือชมรมเรียนภาษาดวยตนเอง ผานแอพลิ
เคช่ันโทรศัพทมือถือ หรือเว็บไซต โดยใชเวลาในชวงกิจกรรมชมรม หรือชวงเวลาอ่ืนที่เหมาะสม 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. คณะผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทำหนาที่พิจารณาความเหมาะสมและ
อนุมัติใหดำเนินการ  
   2. ผู วิจัยและผู รวมวิจัย ทำหนาที่ประสานงาน ติดตาม การพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ 
   3. หัวหนาแผนกวิชาภาษาตางประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อ
การฝกอาชีพ และดำเนินงานโครงการ 
   4. นักเรียน นักศึกษา เขารวมการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
ตามโครงการที่จัดไวให  
   การปฏิบัติ 
   1. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัย และผูรวมวิจัย รวบรวมขอมูลจำนวนและ
รายช่ือ นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  
   2. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครูที่ปรึกษา นัดหมาย
นักเรียน นักศึกษา ใหเขาเรียนตามโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะ
ออกฝกงาน โดยดำเนินการสอนในชวงวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2563 ชวงเวลา 15.10 – 16.10 น. วัน
อังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร  
   ผลการปฏิบัติ 
    นักเรียน นักศึกษาใหความสนใจและเขารวมโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศทุก
คน   
  ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 
   สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการอยางชัดเจน และเลือกสถานประกอบการเพื่อฝกวิชาชีพ 
ไดอยางเหมาะสม 
   วิธีดำเนินการ ทำความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการทำงาน
ในสถานประกอบการน้ัน และใหนักเรียนตัดสินใจเลือกใหชัดเจน ในประเด็นคาตอบแทน หรือ
ประสบการณตามสาขาวิชา 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ติดตอประสานงาน และใหขอมลูการแนะนำนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อเลือกสถานประกอบการแกหัวหนาแผนกวิชา และครทูี่ปรึกษา 
   2. หัวหนาแผนกวิชา และครูที่ปรึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ การ
กำหนดความตองการ  
   3. นักเรียน นักศึกษา รับฟงขอมูล กำหนดวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ  
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   การปฏิบัต ิ

   วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครูที่ปรึกษาทำการช้ีแจงขอมูลสถานประกอบการให
นักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่ตองการในการออกฝกงาน 
   ผลการปฏิบัติ 
   ผลการใหขอมูลสถานประกอบการ โดยครูที่ปรึกษาไดทำการช้ีแจงขอมูลสถาน
ประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพ่ือใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง นักเรียนสามารถ
กำหนดวัตถุประสงคในการฝกงานของตนเองได  
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
   สภาพที่คาดหวัง วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัดกลุมการเลือกสถาน
ประกอบการอยางเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารจัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง   
   วิธีดำเนินการ จัดโครงการฝกทักษะการทำงานโดยจัดเปนกลุม กลุมละประมาณ 
10-15 คน เพื่อใหการออกฝกงานไมกระจาย 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ติดตอประสานงาน และใหขอมลูการแนะนำนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อเลือกสถานประกอบการแกหัวหนาแผนกวิชา และครทูี่ปรึกษา 
   2. หัวหนาแผนกวิชา และครูที่ปรึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ การ
กำหนดความตองการ และการเลือกสถานประกอบการ  
   3. นักเรียน นักศึกษา รับฟงขอมูล กำหนดวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ และเลือก
สถานประกอบการ 
   การปฏิบัต ิ

   วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครูที่ปรึกษาทำการช้ีแจงขอมูลสถานประกอบการให
นักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่ตองการในการออกฝกงาน 
และเลือกสถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการใหเปนแบบ 
ไมกระจาย 
   ผลการปฏิบัติ 
   ผลการใหขอมูลและเลือกสถานประกอบการ โดยครูที่ปรึกษาใหทำการช้ีแจงขอมูล
สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง นักเรียน
สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการฝกงานของตนเองได สิ่งที่ตองการในการออกฝกงาน และเลือก
สถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจาย ผลการ
ดำเนินการสามารถจัดกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจายสำเร็จเรียบรอย 
โดยนักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ออกฝกงาน 2 กลุม คือ บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด 
(มหาชน) จำนวน 11 คน และบริษัทฮอนดาโลจิสติกสเอเชีย จำกัด จำนวน 19 คน 
   ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล 
   สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมความ
ประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถจัดการปญหาที่พบไดอยาง
เหมาะสม 
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   วิธีดำเนินการ 1) หารือกับเจาของหรือครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2) ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเ รียน นักศึกษาใหสถาน
ประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษาหรือสาขาวิชาไดทันที 3) ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน 
ต้ังไลนกลุม หรือกลุมในเฟสบุค 4) ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน นักศึกษาเปนผู
ประสานงานกลุม เพื่อใหครูที่ปรึกษาสามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยาง
ตอเน่ือง 
   ผูรับผิดชอบ 
   1. ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
และการอบรมนักเรียน นักศึกษา 
   2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา และใหการอบรมนักเรียน นักศึกษา  
   3. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกลุมโซเชียลมีเดีย และติดตามขอมูล ขาวสารที่ครูสง 
และรายงานผลการฝกงาน สภาพความเปนอยู การปฏิบัติตน ปญหาที่พบในการฝกงานแกครูที่
ปรึกษาทราบอยางสม่ำเสมอ 
   การปฏิบัติ 
   วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน หลังจาก
การปฐมนิเทศกลุมใหญเสร็จแลว ครูที่ปรึกษานัดหมายนักเรียน นักศึกษาในการดูแล  
เพ่ืออธิบายแนวทางการติดตอสื่อสาร และติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยใชโซเชียลมีเดีย คือ 
โปรแกรมไลน โดยใหนักเรียนเขารวมกลุมไลน เพื่อติดตอกับครูในชวงที่ไปฝกงาน    
   ผลการปฏิบัติ 
   นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกลุมไลน และติดตอส่ือสารกับครูที่ปรึกษา อยาง
ตอเนื่อง นักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย เดินทางออกฝกงานวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
กำหนดการฝกงานรอบแรก 9 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน คือ 9 พฤศจิกายน 63 –  
8 มกราคม 2564  
  ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
   สภาพที่คาดหวัง 1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำ
เอกสารเก่ียวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย 2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารในรายวิชา 
และเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลาที่กำหนด 3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
ความรับผิดชอบ และมีผลการเรียน มส. ลงได 
   วิธีดำเนินการ 1) การปฐมนิเทศกอนออกฝกงานเนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 2) ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา วางแผนการจัดทำเอกสารที่ตองสงหลังจากฝกงาน 
โดยครูที่ปรึกษามีการติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ 3) ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหนาของ
การบันทึกและจัดทำเอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคลในการออกนิเทศครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 4) จัดวางระบบการรายงานผลการฝกงาน โดยใหสงผลผานอีเมล หรือโซเชียลตาง ๆ โดยสาขาวิชา
อาจมอบหมายใหบุคลากรหรือครูที่ปรึกษาเปนผูติดตามนักเรียน นักศึกษา 
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   ผูรับผิดชอบ 
   1. ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
และการอบรมนักเรียน นักศึกษา 
   2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา และใหการอบรมนักเรียน นักศึกษา  
   3. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกลุมโซเชียลมีเดีย และติดตามขอมูล ขาวสารที่ครูสง 
และรายงานผลการฝกงาน สภาพความเปนอยู การปฏิบัติตน ปญหาที่พบในการฝกงานแกครูที่
ปรึกษาทราบอยางสม่ำเสมอ 
   การปฏิบัติ 
   วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน หลังจาก
การปฐมนิเทศกลุมใหญเสร็จแลว ครูที่ปรึกษานัดหมายนักเรียน นักศึกษาในการดูแล  
เพ่ืออธิบายแนวทางการติดตอสื่อสาร และติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยใชโซเชียลมีเดีย คือ 
โปรแกรมไลน โดยใหนักเรียนเขารวมกลุมไลน เพื่อติดตอกับครูในชวงที่ไปฝกงาน  
   ผลการปฏิบัติ 
   การปฐมนิเทศกอนออกฝกงานเนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ  
นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกลุมไลน และติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา อยางตอเน่ือง ตลอดชวงที่ทำ
การฝกงานรอบแรก 9 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 63 – วันที่ 8 
มกราคม 2564 ครูไดเนนย้ำและติดตามความคืบหนาของการบันทึกและจัดทำเอกสารของนักเรียน 
นักศึกษาเปนรายบุคคล 
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ภาพที่ 4.24 การติดตามดูแลนักเรียน นักศกึษา โดยใชโซเชียลมีเดีย 
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 3.2.3 ปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ (A 
4-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Company Dimension) 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร  
   สภาพที่คาดหวัง การจัดแผนการเรียนการสอนมีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงานที่รวมกับสถานประกอบการ และมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 2) หารือ
กับสถานประกอบการและครูของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการลำดับเน้ือหาที่เหมาะสมและ
ครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงาน 
ของนักเรียน นักศึกษา  
   2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา 
ใหขอมูลเกี่ยวกับการฝกงานตามความเปนจริง 
   การปฏิบัติ  
   การฝกงานรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 โดยทำการตรวจสอบความครบถวนตามหลักสูตรในการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 
4-8 มกราคม พ.ศ. 2564  
   ผลการปฏิบัติ  
   จากการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่  4 -8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการ
ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถาน
ประกอบการมีการฝกงานตามหลักสูตร และปฏิบัติตามแผนการฝกงานที่ไดออกแบบรวมกันไว โดย
นักเรียน นักศึกษาไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากการฝกอาชีพในสถานประกอบการจริง ซึ่งบาง
สถานการณไมมีในการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ประกอบดวย สาขาแมพิมพ
โลหะ สิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรูจากการฝกอาชีพ ไดแก ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ ระบบการ
ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส การเขียนแบบ
แมพิมพดวยคอมพิวเตอร การออกแบบและผลิตแมพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ลักษณะการ
ทำงานของอุตสาหกรรมแมพิมพ ภาพรวมของการวางแผน และควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
แมพิมพ การออกแบบและการใชงานอุปกรณนำคมตัด อุปกรณตัดยืด การหลอโลหะ และเทคโนโลยี
ดานการซอมบำรุง การดูแลรักษาเครื่องจักร และสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสาขาเทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม ไดเรียนรูจากการฝกอาชีพ ไดแก ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ เกี่ยวกับระบบ
การผลิตในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ช้ินสวนเครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องกลตนกำลัง เครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ระบบการจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรม และพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรม ซึ่งการฝกงานในรอบแรก ทำใหนักเรียนได
ความรู ทักษะอาชีพ ประสบการณจากการฝกอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
 
 



229 

  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
   สภาพที่คาดหวัง ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติตามแผนการฝกที่กำหนดไว 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 2) หารือ
กับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝกตามเน้ือหาที่กำหนดไวในแผน และทำการนิเทศกการ
ฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564  
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงาน 
ของนักเรียน นักศึกษา  
   2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา 
ใหขอมูลเกี่ยวกับการฝกงานตามความเปนจริง 
   การปฏิบัติ  
   การตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยทำการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 และ
ตรวจสอบการฝกงานและแผนการฝกงานที่ไดจัดทำไว 
   ผลการปฏิบัติ  
   ในการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบ
การฝกงานรอบที่ 1 (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการ
มีการฝกงาน โดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและ
สถานศึกษา และมีการฝกงานครบถวนตามเนื้อหาและกระบวนการที่ไดวางแผนไว  
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
   สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพ และ
มอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ และขอความ
รวมมือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณตรงสาขา 2) ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการ
ฝกงานในบางสถานประกอบการที่เปนภาคอุตสาหกรรม ในสายการผลิต ซึ่งมีคาตอบแทน  
แตอาจไมไดรับประสบการณที่ตรงสาขาวิชาจากการฝก 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษา  
   2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับ
การฝกงานตามความเปนจริง 
   การปฏิบัติ  
   ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2564 โดยทำการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 และ
ตรวจสอบการฝกงานและการมอบหมายงาน 
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   ผลการปฏิบัติ      
   การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบ
การฝกงานรอบที่ 1 (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการ
มอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตรงตามสาขางาน เนื่องจากไดกำหนดหนาที่ และขอบเขต
การปฏิบัติงานไวเบื้องตนในขั้นตอนการจัดทำแผนการฝกอาชีพ และมีการฝกงานโดยใชแผนการ
ฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา  
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา  
   สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญและใหการดูแลนักเรียน 
นักศึกษาอยางเหมาะสม 
   วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการในการดูแล
นักเรียน นักศึกษา 2) หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา 3) 
ขอความรวมมือในกรณีที่พบปญหาของนักเรียน นักศึกษา ใหสถานประกอบการแจงมาที่ครูที่ปรึกษา
หรือสาขาวิชาไดทันที 4) ครูที่ปรึกษาใชโซเชียลดูแลนักศึกษา เชน ตั้งไลนกลุม หรือกลุมในเฟสบุค 5) 
ในกลุมที่มีการฝกงานหลายคน ใหตั้งนักเรียน นักศึกษาเปนผูประสานงานกลุม เพ่ือใหครูที่ปรึกษา
สามารถติดตามพฤติกรรม และติดตอนักเรียน นักศึกษาไดอยางตอเน่ือง 
   ผูรับผิดชอบ  
   1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษา  
   2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับ
การฝกงานตามความเปนจริง 
   การปฏิบัติ  
   ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทำการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 และ
ตรวจสอบการฝกงานและการมอบหมายงาน 
   ผลการปฏิบัติ  
   การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบ
การฝกงานรอบที่ 1 (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการ
ทั้ง 2 แหง มีการดูแลนักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี มีการจัดรถยนตรับและสงนักเรียน นักศึกษา ใน
การเดินทางไปทำงาน มีที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่พักอยางครบถวน ไมวาจะเปน
รานสะดวกซ้ือ รานอาหาร ครูฝกของสถานประกอบการใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอด
ระยะเวลาการฝกงานอยางสม่ำเสมอ และในชวงที่มีการแพรระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส รอบ 2 ทาง
สถานประกอบการมีการคุมเขมดานมาตรการรักษาระยะหาง และมีกฏใหนักเรียน นักศึกษาตองสวม
หนากากอนามัย และลางมือสม่ำเสมอ สถานประกอบการมีการจัดจุดบริการเจลลางมือ และหนากาก
อนามัย และมีปายรณรงคการดูแลตนเองใหหางไกลจากโควิด 19 ประกอบกับบริเวณที่พักของ
นักเรียน นักศึกษา เปนสถานที่ปด เฉพาะบุคคลภายใน จึงทำใหมีความเช่ือมั่น ดานความปลอดภัยได 
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ภาพที่ 4.25 บรรยากาศการนิเทศกการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาที่ บริษัท HONDA 

 จากภาพที่ 4.26 ครูที่ปรึกษาครูนิเทศเดินทางเพื่อไปนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 
มกราคม พ.ศ. 2564 โดยทางบริษัท HONDA ใหการตอนรับ และกลาวรายงานผลการฝกงานรอบที่ 1 
สรุปไดวา นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ในการฝกอาชีพไดในระดับดี นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับหมาย มีฝมือในการ
ทำงาน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีความรับผิดชอบ และมี     ความออนนอมถอมตน ทำให
ตลอดระยะเวลาการฝกอาชีพ ไมพบปญหาใด ๆ ในระหวางการฝกงาน  
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ภาพที่ 4.26 บรรยากาศการนิเทศกการฝกอาชีพ การตรวจเยี่ยมที่พักของนักเรียน นักศึกษา 

 จากภาพที่ 4.27 ครูที่ปรึกษาครูนิเทศเขาตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาบริเวณอาคารที่พัก 
ซ่ึงทางบริษัทไดจัดไวสำหรับใหนักเรียน นักศึกษาเขาพัก หองละ 2 คน ผลการนิเทศก สรุปไดวา  ทาง
บริษัทมีการดูแลดานที่พักของนักเรียน นักศึกษาในระหวางการฝกอาชีพเปนอยางดี ที่ พักมีความ
ปลอดภัย เปนสัดสวนโดยเฉพาะ ไมพักอาศัยปะปนกับพนักงานของบริษัท มีแมบานทำความสะอาด 
และมีผูดูแลบริเวณอาคารที่พักอยางสม่ำเสมอ  
 4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น ใน
ขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดปรากฏ ดังตอไปน้ี  
  4.1 ผลการดำเนนิงาน  
   4.1.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผูวิจัยและผู
รวมวิจัย ไดประชุมเพื่อรวมกันเพื่อพิจารณาสิ่งที่ตองประเมินโดยประชุมในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 และผลจากการประชุมทำใหไดขอสรุปส่ิงที่ตองประเมินโดยวิเคราะหจากสภาพที่คาดหวัง และ
ลงมติเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลไดตรงตามที่ตองการ คือ กลุม
ผูวิจัยเลือกใชแบบประเมินสำหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 โมเดล 
   4.1.2 การประเมินเพ่ือใหสภาพปจจุบัน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทำการประเมิน
สภาพปจจุบันกอนการดำเนินการปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดย 1) ทำการประเมินสภาพปจจุบันของ WiL ดาน
สถานศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและคณะผูวิจัย รวม 24 คน 
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  ผลการประเมินโดยภาพรวม พบวา สภาพปจจุบันของ WiL ดานสถานศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง 2) ทำการประเมินสภาพปจจุบันของ WiL ดานสถานประกอบการ กลุมผูใหขอมูล 
ไดแก ครูของสถานศึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา รวม 34 คน ผลการ
ประเมินโดยภาพรวม พบวา สภาพปจจุบันของ WiL ดานสถานประกอบการโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง 3) ทำการประเมินสภาพปจจุบันของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา กลุมผูใหขอมูล ไดแก ครูของ
สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวม 32 คน ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบวา สภาพปจจุบัน
ของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
   4.1.3 การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
    4.1.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกันเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ไดวางแผนการปฏิบัติ และนำเสนอแผนการปฏิบัติดัง
ในตารางที่ 4.9 โดยเรียงลำดับการปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเ ชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดดังน้ี 1) ดานสถานศึกษา ดำเนินการในเดือน
กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563 2) ดานนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 – 
มกราคม พ.ศ. 2564 และ 3) ดานสถานประกอบการ ดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – 
มกราคม พ.ศ. 2564 
    4.1 .3.2 ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1   
    1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน มีผลการดำเนินการดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี ดำเนินการวันที่ 3 – 8 
กันยายน พ.ศ. 2563 จากการดำเนินการจัดทำรายละเอียดสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพและวาง
แผนการฝกงาน รวมกับสถานประกอบการ และการลงนามความมือทางวิชาการ ทำใหไดแผนการฝก
อาชีพที่ผานการพิจารณารวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไดบันทึกความรวมมือ
ทางวิชาการ และไดผลการประเมินสภาพปจจุบัน ดานสถานประกอบการ  
    ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ดำเนินการ วันที่ 10-30 
กันยายน พ.ศ. 2563 1) ผลการสำรวจจำนวน ความพรอม และความตองการดานเครื่องมื อ 
เครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัย 
และหัวหนาแผนก พบวา ทุกสาขาวิชา/สาขางานสวนใหญมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และอยูใน
สภาพที่พรอมสำหรับการใชงาน ยกเวน แผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ซึ่ง
ยังขาดเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน 2) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประชุมสรุปผลการสำรวจ และพิจารณาขอเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ โดยผูบริหาร ผูวิจัย ผูรวม
วิจัย หัวหนาแผนกวิชา และผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและงบประมาณที่ตองใช ผลการ
พิจารณา คณะผูบริหารเห็นชอบใหแผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส จัดทำ
โครงการและหนังสือขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ ไดตามเงื่อนไขที่นำเสนอในที่ประชุม 3) วันที่ 
21-30 กันยายน พ.ศ. 2563 แผนกวิชาที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินการจัดซ้ือ จัดทำหนังสือขออนุมัติ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ และรายละเอียดแนบโครงการ เพื่อนำเขาสูกระบวนการดำเนินการดานการ



234 

จัดซื้อครุภัณฑ ซึ่งคาดวาใชระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการดานพัสดุ และจะไดรับ
เครื่องจักรมาใชในการจัดการเรียนการสอนประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป  
    ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ดำเนินการวันที่ 10 – 16 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติพบวา 1) การสำรวจขอมูลครูผูสอนภาษาตางประเทศและขออัตราเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งครูผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ พบวา ในปการศึกษา 2563 ไดมีการบรรจุและ
แตงตั้งครูชาวตางชาติ เพื่อสอนภาษาตางประเทศแลว จำนวน 2 คน  2 )  แ ผ น ก วิ ช า ภ า ษ า 
ตางประเทศไดจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงาน 
โดยดำเนินการสอนในชวงวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2563 ชวงเวลา 15.10 – 16.10 น. วันอังคาร, วัน
พฤหัสบดี และวันศุกร จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยชาวตางชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ อยางงายสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยเนนหัวขอเพื่อใชในการ
ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ดำเนินการวันที่ 23 กันยายน – 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติ พบวา 1) ทำการจัดกลุมสถานประกอบการ และมอบหมายให
ทุกแผนกวิชาดำเนินการจัดกลุมสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจาย เพื่อใหสะดวกตอการจัดวาง
ระบบการนิเทศการฝกงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสะดวกตอการดูแลของครูที่ปรึกษา ซ่ึงจะตองใช
วิธีการติดตามดูแลนักเรียนผานโซเชียลมีเดีย ผลการดำเนินการสามารถจัดกลุมสถานประกอบการ
สำเร็จเรียบรอย 2) ผลการใหขอมูลและเลือกสถานประกอบการ โดยครูที่ปรึกษาใหทำการชี้แจงขอมูล
สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่ตองการ
ในการออกฝกงาน และเลือกสถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการใหเปน
แบบไมกระจาย ผลการดำเนินการสามารถจัดกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เลือกสถานประกอบการแบบไม
กระจายสำเร็จเรียบรอย โดยนักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ออกฝกงาน 2 กลุม คือ บริษัทเอส เอ็น 
ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 คน และบริษัทฮอนดาโลจิสติกสเอเชีย จำกัด จำนวน 19 คน 
และ 3) หลังจากนักเรียน นักศึกษาไดเลือกสถานประกอบการแลว วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได
จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงานภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เพื่อทำความ
เขาใจกับนักเรียน นักศึกษา และใหเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน  
    ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง ดำเนินการประชุมใน
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติพบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการ
จัดทำขั้นตอนดำเนินงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA สรุปไดวา ผูรวมวิจัยสามารถจัดทำขั้นตอนการ
ดำเนินงาน การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีความเขาใจการนำวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใชในการดำเนินงาน ตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะทอน
ผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงานใหมีความครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อ
นำไปใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และเผยแพรไปยัง
แผนกวิชาอ่ืน ๆ โดยทั่วถึงทั้งวิทยาลัย  
    2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiLดาน
นักเรียน นักศกึษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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    ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
ดำเนินการรวบรวมขอมูลจำนวน และรายช่ือ นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงานในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 และนัดหมายนักเรียน นักศึกษา ใหเขาเรียนตามโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกงาน โดยดำเนินการสอนในชวงวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2563 
ชวงเวลา 15.10 – 16.10 น. วันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร นักเรียน นักศึกษาใหความสนใจ
และเขารวมโครงการพัฒนาภาษาตางประเทศทุกคน   
    ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ดำเนินการ
ประสานงานและมอบหมายครู และผูรวมวิจัยที่ทำหนาที่ครูที่ปรึกษา เพื่อเตรียมการชี้แจงขอมูลสถาน
ประกอบการใหนักเรียน นักศึกษารับทราบ ใหนักเรียนนักศึกษากำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่
ตองการในการออกฝกงาน ครูที่ปรึกษาไดทำการช้ีแจงขอมูลสถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษา
รับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง นักเรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงคในการฝกงาน
ของตนเองได  
    ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ทำ
การประสานงานและมอบหมายครู และผูรวมวิจัยที่ทำหนาที่ครูที่ปรึกษา เพื่อทำการช้ีแจงขอมูล
สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง สิ่งที่ตองการ
ในการออกฝกงาน และเลือกสถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการใหเปน
แบบไมกระจาย ผลการใหขอมูลและเลือกสถานประกอบการ โดยครูที่ปรึกษาใหทำการช้ีแจงขอมูล
สถานประกอบการใหนักเรียนนักศึกษารับทราบ เพื่อใหกำหนดวัตถุประสงคของตนเอง นักเรี ยน
สามารถกำหนดวัตถุประสงคในการฝกงานของตนเองได สิ่งที่ตองการในการออกฝกงาน และเลือก
สถานประกอบการ โดยกำกับดูแลการเลือกสถานประกอบการใหเปนแบบไมกระจาย ผลการ
ดำเนินการสามารถจัดกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจายสำเร็จเรียบรอย 
โดยนักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ออกฝกงาน 2 กลุม คือ บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด 
(มหาชน) จำนวน 11 คน และบริษัทฮอนดาโลจิสติกสเอเชีย จำกัด จำนวน 19 คน  
    ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝกงาน และไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาเนนย้ำกับนักเรียน 
นักศึกษา ในการปฏิบัติตนในชวงที่ออกไปฝกงาน และทำการนัดหมายนักเรียน นักศึกษาในการดูแล 
เพ่ืออธิบายแนวทางการติดตอสื่อสาร และติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยใชโซเชียลมีเดีย คือ 
โปรแกรมไลน โดยใหนักเรียนเขารวมกลุมไลน เพื่อติดตอกับครูในชวงที่ไปฝกงาน  
ผลการปฏิบัติพบวา นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกลุมไลน และติดตอสื่อสารกับครูที่ปรึกษา อยาง
ตอเนื่อง นักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย เดินทางออกฝกงานวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
กำหนดการฝกงานรอบแรก 9 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน คือ 9 พฤศจิกายน 63 – 8 มกราคม 
2564  
    ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝกงาน และไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาเนนย้ำกับนักเรียน 
นักศึกษา ในการปฏิบัติตนในชวงที่ออกไปฝกงาน และทำการนัดหมายนักเรียน นักศึกษาในการดูแล
เกี่ยวกับการมีวินัยและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติในการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานเนนย้ำให
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นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกลุมไลน และติดตอสื่อสารกับครูที่
ปรึกษา อยางตอเนื่อง ตลอดชวงที่ทำการฝกงานรอบแรก 9 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน คือ 9 
พฤศจิกายน 63 – 8 มกราคม 2564 ครูไดเนนย้ำและติดตามความคืบหนาของการบันทึกและจัดทำ
เอกสารของนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคล 
    3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ จาก
การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 
(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมีการฝกงานตาม
หลักสูตร และปฏิบัติตามแผนการฝกงานที่ไดออกแบบรวมกันไว โดยนักเรียน นักศึกษาไดรับ
ประสบการณเพิ่มเติมจากการฝกอาชีพในสถานประกอบการจริง ซึ่งบางสถานการณไมมีในการเรียน
การสอน นักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ประกอบดวย สาขาแมพิมพโลหะ สิ่งที่นักศึกษาไดเรียนรู
จากการฝกอาชีพ ไดแก ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต 
เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส การเขียนแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร การ
ออกแบบและผลิตแมพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ลักษณะการทำงานของอุตสาหกรรมแมพิมพ 
ภาพรวมของการวางแผน และควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพ การออกแบบและการใชงาน
อุปกรณนำคมตัด อุปกรณตัดยืด การหลอโลหะ และเทคโนโลยีดานการซอมบำรุง การดูแลรักษา
เครื่องจักร และสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ไดเรียนรูจากการฝก
อาชีพ ไดแก ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ เกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต 
ช้ินสวนเครื่องกล เทคโนโลยีเคร่ืองกลตนกำลัง เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และพลังงานทางเลือกใน
อุตสาหกรรม ซึ่งการฝกงานในรอบแรก ทำใหนักเรียนไดความรู ทักษะอาชีพ ประสบการณจากการ
ฝกอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดไว 
    ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี ในการนิเทศกการ
ฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 (9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมีการฝกงาน โดยใชแผนการฝกงานที่
ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา และมีการฝกงาน
ครบถวนตามเน้ือหาและกระบวนการที่ไดวางแผนไว  
    ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี การ
นิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 (9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมอบหมายงานให
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตรงตามสาขางาน เน่ืองจากไดกำหนดหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานไว
เบ้ืองตนในขั้นตอนการจัดทำแผนการฝกอาชีพ และมีการฝกงานโดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกัน
ออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 1 



237 

(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 8 มกราคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการทั้ง 2 แหง มีการดูแล
นักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี มีการจัดรถยนตรับและสงนักเรียน นักศึกษา ในการเดินทางไปทำงาน 
มีที่ พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณที่พักอยางครบถวน ไมวาจะเปนรานสะดวกซื้อ 
รานอาหาร ครูฝกของสถานประกอบการใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝกงาน
อยางสม่ำเสมอ และในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส รอบ 2 ทางสถานประกอบการมี
การคุมเขมดานมาตรการรักษาระยะหาง และมีกฏใหนักเรียน นักศึกษาตองสวมหนากากอนามัย และ
ลางมือสม่ำเสมอ สถานประกอบการมีการจัดจุดบริการเจลลางมือ และหนากากอนามัย และมีปาย
รณรงคการดูแลตนเองใหหางไกลจากโควิด 19 กอปรกับบริเวณที่พักของนักเรียน นักศึกษา เปน
สถานที่ปด เฉพาะบุคคลภายใน จึงทำใหมีความเช่ือมั่น ดานความปลอดภัยได 
  4.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 

   4.2.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผูวิจัยและผู
รวมวิจัย ไดประชุมเพื่อรวมกันเพื่อพิจารณาสิ่งที่ตองประเมิน จากการจัดกิจกรรมนี้ไมพบขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรคใด ๆ 
   4.2.2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน มีปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติ คือ 
การประเมินสภาพปจจุบันของ WiL ดานสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการที่รับ
นักเรียน นักศึกษาออกฝกอาชีพ ตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกลจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (สถาน
ประกอบการตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) การประเมินจึงตอง
วางแผนใหทำการประเมินในชวงที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับสถานประกอบการ คือ ในวันที่ทำ MOU 
และวางแผนการฝกอาชีพ และตองทำอยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ  
   4.2.3 การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
    4.2.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 พบปญหาในการปฏิบัติเล็กนอย คือ 
การจัดลำดับของขั้นตอนการปฏิบัติ ในแตละปฏิบัติการน้ัน เดิมไดจัดลำดับ ดังนี้ 1) ดานสถานศึกษา 
2) ดานสถานประกอบการ 3) ดานนักเรียน นักศึกษา แตเมื่อพิจารณาขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติได พบวา ควรเรียงลำดับปฏิบัติใหม เปน 1) ดานสถานศึกษา 2) ดานนักเรียน นักศึกษา และ 
3) ดานสถานประกอบการ คณะผูวิจัยจึงไดทำการแกไขโดยจัดเรียงลำดับปฏิบัติการใหเหมาะสม ดัง
ไดนำเสนอในตารางที่ 4.9  
    4.2 .3.2 ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1  
    1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค คือ สถานประกอบการไมมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา ทำใหตองใชระยะ
เวลานานในการปฏิบัติและทำใหเกิดความสับสน และไดรายละเอียดของเน้ือหาไมครบถวนในการ
ปฏิบัติที่ผานมา คณะผูวิจัยไดปรึกษาหารือกันและสรุปไดวา ในการจัดทำแผนการฝกอาชีพ เพื่อให
เขาใจงาย และสถานประกอบการสามารถจัดการฝกอาชีพไดครบถวนตามเนื้อหาของหลักสูตร 
สถานศึกษาจึงไดจัดทำทำแผนการฝกอาชีพฉบับราง ที่มีเน้ือหาและทักษะของการฝกอาชีพครบถวน
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ตามที่หลักสูตรกำหนดและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหสถานประกอบการรวมพิจารณา 
เสนอแนะ และปฏิบัติตาม ซึ่งทำใหการจัดทำรางแผนการฝกอาชีพเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว และได
แผนการฝกอาชีพที่เกิดจากความรวมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการดังที่ตองการ 
    ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรคในการดำเนินการ คือ เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดจัดสงรายการสั่งซ้ือครุภัณฑ
ไปต้ังแตประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และคาดวาใชระยะเวลาในการดำเนินการตาม
กระบวนการดานพัสดุ และจะไดรับเครื่องจักรมาใชในการจัดการเรียนการสอนประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 แตเน่ืองจากเกิดปญหาสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 
ระลอก 2 ในเขตจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก ทำใหการจัดสงเครื่องจักรลาชา สถานศึกษา 
จึงมีความจำเปนตองใชเวลารอเครื่องจักรนานกวาปกติ 
    ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ พบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
คือ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมีนอย โดยใชเวลา
กอนที่นักเรียนนักศึกษาออกฝกงาน ประมาณ 1 เดือน และฝกทักษะภาษาตางประเทศเพียงแค 3 
สัปดาห ทำใหนักเรียน นักศึกษา มีเวลานอยสำหรับการฝกฝนทักษะภาษาตางประเทศเชน ทักษะการ
ฟง ทักษะการพูด ประกอบกับครูผูสอน ซึ่งเปนครูตางชาติ มีจำนวนเพียง 2 คน จึงทำใหดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไมทั่วถึง  
    ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค คือ แตเดิมการจัดนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานหรือฝกอาชีพน้ัน มีการฝกงานแบบกระจาย
ทำใหการออกนิเทศทำไดไมทั่วถึง  
    ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง พบขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค คือ การปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในการทำงานของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไมเคยมีการจัดทำคูมือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไว ทำใหการออกแบบ
และสรางขั้นตอนการปฏิบัติโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ตองดำเนินการใหมทั้งหมด ต้ังแตการสรางขึ้น
ตอนการปฏิบัติ และนำวงจรคุณภาพเขามาใชในการปฏิบัติงาน และผูรวมวิจัย ยังมีความไมเขาใจ ใน
การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ จึงทำใหมีจัดทำเอกสารไมถูกตอง และใชเวลาในการศึกษาเรียนรู
รวมกัน เพ่ือใหเขาใจตรงกันเพิ่มมากขึ้น  
    2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
นักเรียน นักศกึษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง พบขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค คือ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมีนอย 
โดยใชเวลากอนที่นักเรียนนักศึกษาออกฝกงาน ประมาณ 1 เดือน และฝกทักษะภาษาตางประเทศ
เพียงแค 3 สัปดาห ทำใหนักเรียน นักศึกษา มีเวลานอยสำหรับการฝกฝนทักษะภาษาตางประเทศเชน 
ทักษะการฟง ทักษะการพูด กอปรกับครูผูสอน ซึ่งเปนครูตางชาติ มีจำนวนเพียง 2 คน จึงทำใหดูแล
นักเรียน นักศึกษาไมทั่วถึง  
     ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ พบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
คือ ในการระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ไมไดมุงเนนที่การฝกอาชีพที่ตรงตาม
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หลักสูตร แตสวนใหญตองการฝกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคาตอบแทน และมีนักเรียน นักศึกษา
บางสวนที่เลือกฝกงานโดยไมไดรับคาตอบแทน เพราะผูปกครอง ตองการใหฝกงานในพื้ นที่จังหวัด
หนองคาย  
    ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค คือ จำนวนการรับนักศึกษาฝกงานของสถานประกอบการมีจำกัด ในขณะที่นักศึกษาฝกงาน
มีจำนวนมาก สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงานจำนวนมากได สวนใหญจะเปนสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม เชน พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา เปนตน  
    ขั้นตอนที่  4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค คือ ในการฝกงานภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 สถานศึกษาไดเนนย้ำเรื่องพฤติกรรมเชิง
บวก และความมีเหตุผล และไมสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง เพื่อน สถานประกอบการ และ
สถานศึกษา โดยใหการอบรมในการปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน และไดจัดใหมีการใชโซเชียลมีเดียใน
การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงานอยางใกลชิด ปญหาและอุปสรรค คือ นักเรียน 
นักศึกษา บางคน เขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ และไมตอบคำถามของครูในการติดตาม
งานแตละครั้ง  
    ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ พบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
คือ สถานศึกษาไดเนนย้ำเรื่องการมีวินัยและมีความรับผิดชอบใหแกนักเรียน นักศึกษา โดยใหการ
อบรมในการปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน และไดจัดใหมีการใชโซเชียลมีเดียในการติดตามดูแลนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกฝกงานอยางใกลชิด ปญหาและอุปสรรค คือ นักเรียน นักศึกษา บางคน เขารวมกลุม
ไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ และไมตอบคำถามของครูในการติดตามงานแตละครั้ง  
    3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร พบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค คือ สถานประกอบการแจงผลการฝกงานรอบที่ 1 โดยรายงานผลใหสถานศึกษาทราบในการ
นิเทศกการฝกงานระหวางวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 2564 วา มีการฝกงานครบถวนตามหลักสูตร และ
ฝกงานตามแผนการฝกงานที่ไดวางแผนรวมกันไว แตเน่ืองจากสถานประกอบการมีกฏขอหามอยาง
เครงครัด หามนักเรียน นักศึกษาถายภาพในขณะปฏิบัติงาน ทำใหไมเห็นภาพบรรยากาศของการ
ปฏิบัติงานและสถานที่ทำงานภายในสถานประกอบการ  
    ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว ไมพบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานประกอบการมีการฝกงาน โดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้น
ระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา และฝกงานครบถวนตามเน้ือหาและกระบวนการที่ได
วางแผนไว  
    ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา ไมพบขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค เนื่องจากไดกำหนดหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานไวเบ้ืองตนในขั้นตอนการจัดทำ
แผนการฝกอาชีพ และมีการฝกงานโดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวาง
สถานประกอบการและสถานศึกษา  
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     ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา พบขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค คือ สถานประกอบการอำนวยความสะดวกในดานการพักอาศัย สวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี แมในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส
รอบ 2 แตปญหาที่นักเรียน นักศึกษาตองเผชิญ คือ ความเครียด ความวิตกกังวล กับสถานการณการ
แพรระบาด โดยเฉพาะในจังหวัดใกลกับจังหวัดสมุทรสาคร  
  4.3 ขอสังเกต ขอคิดเหน็ หรือขอเสนอแนะ 
   4.3.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา พบ
ขอสังเกตจากการปฏิบัติ คือ ในการประชุมเพื่อพิจารณาสิ่งที่ตองประเมินสำหรับประเด็นของการ
เตรียมความพรอมดานคุรุภัณฑที่ทันสมัย ผูรวมวิจัยไดเสนอแนะใหมีการมีการพัฒนาครอบคลุมทุก
ดานของการจัดการเรียนการสอน ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน และดานวัสดุอุปกรณครุภัณฑ 
แตเน่ืองจากประเด็นและวิธีการพัฒนา ไดมาจากการรวมกันระดมสมองพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน จึงทำใหไดประเด็นที่ตองพัฒนา 
คือ ขาดวัสดุครุภัณฑที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผูวิจัยจึงไดแจงผู
รวมวิจัยทุกคนใหเขาใจตรงกันวา ควรมีการพัฒนาและประเมินผลใหตรงประเด็นที่ไดทำการศึกษา
และกำหนดไว ซึ่งผูรวมวิจัยทุกคนเขาใจและเห็นดวยกับผูวิจัย ใหมุงไปเฉพาะการพัฒนาในดานของ
การขาดวัสดุครุภัณฑที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเทาน้ัน 
   4.3.2 การประเมินเพ่ือใหสภาพปจจุบัน จากการวางแผนการประเมินสภาพปจจุบัน
ของคณะผูวิจัย สามารถใหขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ไดวา ควรมีการวางแผนสำหรับการ
ประเมินกอนการปฏิบัติอยางรอบคอบ โดยพิจารณารวมกับกิจกรรมที่ตองดำเนินการอื่น ๆ เน่ืองจาก
ผูตอบแบบประเมินอยูหางไกลจากวิทยาลัย ซึ่งหากไมวางแผนการปฏิบัติอยางดีแลว อาจตองใชการ
ประเมินวิธีการอื่น ๆ เชน การจัดสงทางไปรษณีย ซึ่งอาจไดรับขอมูลไมครบถวน หรือมีความ
คลาดเคลื่อนได 
   4.3.3 การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
    4 .3.3 .1 การวางแผนการปฏิ บัติ  วงจร 1 มีขอสั งเกต ขอคิด เห็น  หรือ
ขอเสนอแนะ ในการวางแผนการปฏิบัติ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในบางกิจกรรม เชน การ
จัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาค เปนการปฏิบัติรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ดังน้ัน ในการวางแผนการปฏิบัติ จะตองตรวจสอบวัน และเวลาใหชัดเจน และตรวจสอบใหครบถวน
วา มีกิจกรรมใดบางที่ตองทำรวมกับสถานประกอบการในวันที่กำหนดน้ัน และเตรียมการใหพรอม 
สำหรับการปฏิบัติ เพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดอยางสมบูรณ
ตามแผนที่วางไว 
    4.3.3.2 ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1   
    1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ ในการจัดทำเอกสาร ราง แผนการฝกอาชีพ หรือ ราง แผนการฝกงาน ควรวิเคราะห



241 

จากเนื้อหาของหลักสูตรรวมกับประสบการณจากการฝกงานในสถานประกอบการ ในกรณีที่เปน
สถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งไมมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเหมือนกับภาคอุตสาหกรรม อาจตองวาง
แผนการฝกงานใหมโดยปรับใหเหมาะสมกับสถานประกอบการ หรือทางสถานศึกษา อาจตองเลือกสง
นักเรียน นักศึกษา ไปฝกยังสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อใหเกิดประสบการณจาก
การฝกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย มีขอสังเกต ขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะ คือ ในกรณีขาดเครื่องจักรในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาอาจตองจัดหาสื่อการจัดการเรียนรูในลักษณะของวีดีโอและคูมือการใชงานเครื่องจักร มา
ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูทดแทน หรืออาจใชสื่อการจัดการเรียนรูอื่น ตามความเหมาะสม  
    ขั้นตอนที่  3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ ในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศตอไป อาจตองดำเนินการตลอดทั้งภาคเรียน 
และใหครูผูสอนที่ เปนอาจารยประจำของวิทยาลัย ได จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม  
    ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาอาจทำการติดตอกับสถานประกอบการเพื่อขอเพิ่มจำนวนการรับ
นักศึกษาฝกงาน ใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถจัดนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานไดเปนกลุม ไมกระจัด
กระจาย และทำใหการนิเทศการฝกงานทำไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
    ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง มีขอสังเกต ขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะ คือ ในการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน อาจตองมีการออกแบบ
ขั้นตอน และจัดทำคูมือการปฏิบัติขึ้นใหม ในกรณีที่สถานประกอบการไมเคยมีการจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานไว และใชเวลาในการศึกษาเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อใหเขาใจตรงกัน
มากขึ้น  
    2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL  
ดานนักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 
    ขั้ น ต อ น ที่  1 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เท ศ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง  
มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ คือ ในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศตอไป อาจตอง
ดำเนินการตลอดทั้งภาคเรียน และใหครูผูสอนที่เปนอาจารยประจำของวิทยาลัย ไดจัดการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมใหนักเรียน 
นักศึกษาไดใชภาษาตางประเทศดวยตัวเองบอยขึ้น เชน การดูหนัง การฟงเพลง การทองเว็บตาง ๆ ที่
เปนภาษาตางประเทศ เปนตน 
    ขั้นตอนที่  2 ระบุ เปาหมายในการฝกอาชีพ  มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ ในการระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ไมไดมุงเนนที่การฝกอาชีพ
ที่ตรงตามหลักสูตร แตสวนใหญตองการฝกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคาตอบแทน และมีนักเรียน 
นักศึกษาบางสวนที่เลือกฝกงานโดยไมไดรับคาตอบแทน เพราะผูปกครอง ตองการใหฝกงานในพ้ืนที่
จังหวัดหนองคาย ครูที่ปรึกษาหรือผูเกี่ยวของ ควรย้ำใหนักเรียน นักศึกษาใหความสำคัญกับการ
ฝกฝนทักษะอาชีพเพื่อการทำงานในอนาคต เพราะเมื่อใชโอกาสในการฝกอาชีพ ก็จะทำใหไดฝก
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ทักษะตามสาขาที่เรียน และเมื่อสามารถปฏิบัติงานไดดี ก็จะมีผลตอการประกอบอาชีพตอไป ซึ่งเปน
ประโยชนตอตัวนักเรียน นักศึกษา สวนการมีรายไดระหวางฝกงาน สามารถมีควบคูกันได แตก็ควรให
ความสำคัญกับการฝกฝนทักษะอาชีพมากกวา 
     ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย มีขอสังเกต ขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรจัดทำขอมูลสถานประกอบการทั้งหมดและใหนักเรียน 
นักศึกษาระบุเปาหมายการฝกงาน เพื่อทราบจำนวนและความตองการของนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาอาจทำการติดตอกับสถานประกอบการเพื่อขอเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาฝกงาน ใหมาก
ขึ้น เพ่ือใหสามารถจัดนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานไดเปนกลุม ไมกระจัดกระจาย และทำใหการ
นิเทศการฝกงานทำไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
    ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหทั่วถึงทุกคน ครูอาจจัดเปนกลุมยอย กลุม
ละ 4-5 คน โดยมอบหมายใหมีนักเรียน นักศึกษาเปนผูดูแลแตละกลุม 1 คน โดยอาจแบงตามความ
สนิทสนม หรือการพักในที่พัก ตามความเหมาะสม  
    ขั้นตอนที่  5 มีวิ นัยและมีความรับผิดชอบ มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหทั่วถึงทุกคน ครูอาจจัดเปนกลุมยอย กลุม
ละ 4-5 คน โดยมอบหมายใหมีนักเรียน นักศึกษาเปนผูดูแลแตละกลุม 1 คน โดยอาจแบงตามความ
สนิทสนม หรือการพักในที่พัก ตามความเหมาะสม โดยการแบงกลุมยอยน้ี ยังเอ้ือตอการติดตาม
นักเรียนทั้งดานพฤติกรรม และงานที่ไดรับมอบหมาย   
    ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ ในการนิเทศกการฝกงาน ทางสถานศึกษาอาจขอความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ ขอเขาเยี่ยมชมพื้นที่เขตปฏิบัติการ เพื่อเปนการตรวจสอบสภาพการฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษาในสถานที่จริง และเปนการเพิ่มประสบการณใหแกครูนิเทศกไดอีกทางหน่ึงดวย  
    ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
คือ ควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำแผนการฝกงานไปปฏิบัติ 
วาพบขอบกพรอง หรือจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอยางไรบาง  
    ขั้นตอนที่  3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ ควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำแผนการ
ฝกงานไปปฏิบัติ วาพบขอบกพรอง หรือจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอยางไรบาง  
    ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ คือ นอกจากการดูแลดานสวัสดิภาพ ความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษาแลว 
สถานศึกษาอาจขอความรวมมือใหครูฝกของสถานประกอบการอาจจัดชวงเวลาของการสนทนากับ
นักเรียน นักศึกษา เก่ียวกับประสบการณในการทำงานในสถานประกอบการ การปรับตัว การฝก
สังเกต การปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงาน เปนตน  
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  4.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น 

   4.4.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผูวิจัยและผู
รวมวิจัย ไดเกิดการเรียนรูและความเขาใจรวมกันวา ปญหาของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน เกิดจากการนำเสนอปญหาของผูรวมวิจัยทุกคน และนำมาสูการวิเคราะหรวมกันเปน
วิธีการแกไขปญหา และจัดทำแผนสำหรับการปฏิบัติ และในขั้นตอนปจจุบัน เปนการพิจารณาการ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่คาดหวังของการพัฒนา ซึ่งกลุมผูรวมวิจัย ควรมุงพิจารณา
ใหตรงตามประเด็นการวิจัยที่ไดกำหนดปญหา วิเคราะหวิธีแกปญหารวมกันไว โดยไมออกนอก
ประเด็นเพราะการออกนอกประเด็นจะทำใหเปนการแกไขปญหาไมตรงจุด และอาจหลงประเด็นจน
ปญหาที่แทจริงไมไดรับการแกไขได  
   4.4.2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน ผูวิจัยและผูร วมวิจัยไดเกิดการเรียนรู
รวมกันจากการปฏิบัติ คือ การวางแผนสำหรับการประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ 
คือ แบบประเมิน และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยในการปฏิบัติคณะผูวิจัยไดรวมกันพิจารณา
ชวงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมในการทำการประเมินทั้ง 3 ดาน และไดมอบหมายใหมีการแบงหนาที่
กัน เพื่อทำการเก็บขอมูลจากการประเมิน และไดรับขอมูลกับมาครบถวน  
   .4.3 การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
    4.4.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเรียนรูรวมกันโดย
การศึกษาแผนการดำเนินการวิจัยโดยภาพรวม และการรวมกันจัดทำแผนการวิจัยยอยในแตละ
ขั้นตอน โดยไดจัดทำแผนของสถานประกอบการแยกออกมาตางหาก เพื่อใหเห็นภาพวา ในวันที่จะ
พบกับสถานประกอบการ จะตองทำกิจกรรมในขั้นตอนใดบาง เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานที่
ตองปฏิบัติรวมกันกับสถานประกอบการ สรุปไดวา ในวันที่พบกับสถานประกอบการ คือวันที่ 4 และ 
8 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมทั้งการวางแผนการฝกอาชีพ การประเมินสภาพปจจุบัน การจัดประชุม
รวมกัน และการทำ MOU ซ่ึงทุกกิจกรรมมีการดำเนินการไดอยางราบรื่นและประสบผลสำเร็จ 
    4.4.3.2 ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1   
    1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการ
เรียนรูและความรูใหมที่ เกิดขึ้น คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดมีโอกาสในการศึกษาและวิเคราะห
หลักสูตรและลักษณะของการฝกงานของสถานประกอบการ โดยไดทดลองจัดทำแผนการฝกอาชีพ
รวมกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2 บริษัท ที่ไดสงนักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยไดศึกษารวมกับนักเรียน นักศึกษารุนกอนหนา ที่เคยไปฝกงานใน
สถานประกอบการทั้ง 2 แหง และศึกษารวมกับประสบการณของครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษารุนที่เคย
ฝกงานนั้น ทำใหเกิดความชัดเจนในการวางแผนการฝกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสามารถ
จัดทำ ราง แผนการฝกงานออกมาไดอยางครบถวนสมบูรณตามเน้ือหาของหลักสูตร 
    ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการ
เรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ ไดความรูเกี่ยวกับระบบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑของวิทยาลัย 
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ซ่ึงปกติแลวเปนหนาที่ของงานพัสดุ แตเนื่องจากตองมีการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑที่มี หรือที่ตองการ
เพ่ิม จึงทำใหไดทราบความหมายของเลขพัสดุ และกระบวนการทางพัสดุของวิทยาลัย เชน การจัดซื้อ
จัดจาง รวมดวย  
    ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการเรียนรู
และความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ เม่ือเกิดคำถามวา ตองฝกทักษะภาษาตางประเทศนานแคไหน นักเรียน 
นักศึกษา จึงจะเกิดทักษะทางภาษาและสามารถใชภาษาได ผูวิจัย และผูรวมวิจัย  
จึงไดทำการศึกษาคนควา และพบวา การพัฒนาทักษะน้ัน จะตองกระทำอยางตอเน่ือง และใชเวลา 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู ไดฝกและพัฒนาทักษะ และการฝกทักษะทางภาษาน้ัน ควร
จะมีการฝกสอดแทรกเขาไปในชีวิตประจำวันดวย เชน การดูหนัง การอานหนังสือ การฟงเพลง 
ภาษาตางประเทศ เปนตน 
    ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการ
เรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ การจัดระบบการฝกงานแบบไมกระจาย ทำใหมีความสะดวกใน
การจัดการ การติดตามดูแล และการเตรียมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกงาน และความรูใหม 
อีกประการ คือ การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถนำมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มี
การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ 
PDCA ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตองมองภาพรวมของงานในเชิงระบบ เพื่อใหสามารถออกแบบขึ้น
ตอนการปฏิบัติได และตองการมีการใหความสำคัญกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน เน่ืองจากทุก
กระบวนการทำงานจะสิ้นสุดลงดวยการสะทอนผลเพ่ือนำสูการพัฒนา จึงทำใหเกิดการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง และควรนำมาใชในการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงานในวิทยาลัย 
    2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
นักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มี
การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ เม่ือเกิดคำถามวา ตองฝกทักษะภาษาตางประเทศนานแคไหน 
นักเรียน นักศึกษา จึงจะเกิดทักษะทางภาษาและสามารถใชภาษาได ผูวิจัย และผูรวมวิจัย จึงได
ทำการศึกษาคนควา และพบวา การพัฒนาทักษะน้ัน จะตองกระทำอยางตอเน่ือง และใชเวลา เพื่อให
นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู ไดฝกและพัฒนาทักษะ และการฝกทักษะทางภาษาน้ัน ควรจะมี
การฝกสอดแทรกเขาไปในชีวิตประจำวันดวย เชน การดูหนัง การอานหนังสือ การฟงเพลง 
ภาษาตางประเทศ เปนตน 
    ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและ
ความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ ในการตั้งเปาหมายการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาจตองพิจารณา
หลายเหตุผลประกอบกัน โดยครูควรแนะแนวทางใหนักเรียน นักศึกษาไดพิจารณา เชน ตองการ
รายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัวหรือไม หรือมีความจำเปนตองฝกงานใกลบานเพราะตองดูแลชวยเหลือ
งานทางบานหรือไม เปนตน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษานึกถึงความสำคัญและจำเปนของตนเองและ
ครอบครัวรวมดวย  
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    ขั้ น ต อน ที่  3 เลื อ ก ส ถ าน ป ระก อบ ก ารแบ บ ไม ก ระจ าย  ผู วิ จั ย แ ล ะ 
ผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ ในการเลือกสถานประกอบการ ควรใหนักเรียน 
นักศึกษาพิจารณาความตองการและความจำเปนของตนเองกอน และใหนักเรียน นักศึกษาพิจารณา
ถึงความสำคัญของการฝกอาชีพมากกวารายไดที่จะไดรับ 
    ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีการเรียนรู
และความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ ในการใชโซเชียลมีเดียเพ่ือติดตอและดูแลนักเรียน นักศึกษาระหวาง
ฝกงาน นอกจากการสนทนาแลว การสงภาพคำสอน หรือการใหกำลังใจตาง ๆ ใหกับนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือเปนการอบรมก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งในการดูแลนักเรี ยน นักศึกษาตอไป ควร
เลือกใชวิธีน้ีอีกทางหนึ่ง  
    ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและ
ความรูใหมที่เกิดขึ้น คือ ในการใชโซเชียลมีเดียเพื่อติดตอและดูแลนักเรียน นักศึกษาระหวางฝกงาน 
นอกจากการสนทนาแลว การสงภาพคำสอน หรือการใหกำลังใจตาง ๆ ใหกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
เปนการอบรมก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง ซึ่งในการดูแลนักเรียน นักศึกษาตอไป ควรเลือกใชวิธีน้ีอีกทาง
หน่ึง  
    3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดเกิดการ
เรียนรูและความเขาใจรวมกันวา ในการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรและลักษณะของการฝกงานของ
สถานประกอบการ ดวยการจัดทำแผนการฝกอาชีพรวมกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2 
บริษัท ที่ไดสงนักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยการใหนักเรียน 
นักศึกษารุนกอนหนา ที่เคยไปฝกงานในสถานประกอบการทั้ง 2 แหง และศึกษารวมกับประสบการณ
ของครูผูดูแลนักเรียน ทำใหเกิดความชัดเจนในการวางแผนการฝกงานและสามารถจัดทำแผนการ
ฝกงานออกมาไดอยางครบถวนสมบูรณตามเน้ือหาของหลักสูตร 
    ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดเกิดการเรียนรูและ
ความเขาใจรวมกันวา การวางแผนการฝกงานเปนสิ่งสำคัญ ควรใหสถานประกอบการเขาใจและมีสวน
รวมในการจัดทำแผนการฝกงาน และเพิ่มเติมขอมูลในบางสวนที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการได  
    ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดเกิดการ
เรียนรูและความเขาใจรวมกันวา หากสถานประกอบการไดมีสวนรวมในการจัดทำแผน การฝกงาน
อยางเต็มที่แลว จะสามารถลดปญหาของการมอบหมายงานไมตรงตามสาขาวิชาลงได 
    ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดเกิด
การเรียนรูและความเขาใจรวมกันวา นอกจากการฝกงานตามแผนใหตรงตามหลักสูตร ตรงตาม
แผนการฝกงาน และตรงตามสาขาวิชาแลว นักเรียนนักศึกษาควรไดเรียนรูประสบการณในการทำงาน
ของครูฝกของสถานประกอบการหรือของพนักงานที่ปฏิบัติงานดีมีความรับผิดชอบ มีความกาวหนาใน
การทำงาน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนนักศึกษาไดประสบการณชีวิตเพิ่มเติมขึ้นอีกทางหน่ึง  
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 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เปนการสังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา 
และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแตละขั้นตอน โดยดำเนินการในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
  1. การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยประชุมรวมกัน เพื่อระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัย
วงจรที่ 1 โดยทำการประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วาระการประชุม ประกอบดวย 1) 
ตรวจสอบความคืบหนาของการปฏิบัติสำหรับแตละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ 
และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปขอมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 
4) เตรียมการสำหรับการนิเทศการฝกงานวงจรที่ 1 บรรยากาศของการประชุมดังแสดงในภาพที่ 4.27 
รายละเอียดการประชุมสรุปไดดังน้ี  
 

 
 

ภาพที่ 4.27 บรรยากาศของการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบและวิธีการในสังเกตผล 
 
  ผูวิจัยกลาวเปดการประชุมและเปดประเด็นแรกของการประชุม คือ การตรวจสอบ
ความคืบหนาของการปฏิบัติสำหรับแตละโมเดล โดยทำการไลเรียงไปแตละโมเดลปฏิบัติการ เริ่มจาก 
โมเดลปฏิบัติการยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถาน
ประกอบการ  
 

   “เราจะไลเรียงกันทีละประเด็นเลยนะครับ ดานสถานศึกษาใน
ขั้นตอนการจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี เราดำเนินการผานไปแลว ตอนน้ี
ก็คือ เด็กออกฝกงานอยู ซึ่งจะเสร็จรอบแรกในวันที่ 8 มกราคม 2564 นะครับ 
ตอมาขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ ทันสมัย ขอทราบความ
คืบหนาจากผูเกี่ยวของดวยครับ” (ผูวิจัย, 16 ธันวาคม 2563) 
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   “ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ตอนนี้อยู
ระหวางรอการจัดสงครุภัณฑที่ยังไปครับ ซึ่งคาดวาจะไดรับภายในเดือนธันวาคม
น้ี ครับ” (กิตติศักดิ์ คำสุข, 16 ธันวาคม 2563) 

   “ค รับผม ขอบคุณครับ  ขั้ นตอนตอไปการพัฒนาทั กษะ
ภาษาตางประเทศ เราไดมีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยกอนเด็กออกฝกงาน
นะครับ ขั้นตอนที่ 4 การจัดการฝกงานที่เอ้ือตอการกำกับดูแล ก็ดำเนินการแลว
ตอนน้ีรอเด็กฝกงานเสร็จ ที่น้ีขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาขั้นตอนการทำงานโดยใช
กระบวนการคุณภาพ PDCA เปนอยางไรบางครับ” (ผูวิจัย, 16 ธันวาคม 2563) 

      “เรียนท านรองฯ ครับ  ตอนนี้ เราไดทำคูมือขั้นตอนการ
 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวครับ ตอนนี้อยูระหวางทดลองใช ตรวจสอบ และ 
 ปรับปรุงครับ” (สุริยา สาวะรีพล, 16 ธันวาคม 2563) 

   “ขอทราบกรอบของงานที่ทำคูมือดวยนะครับ” (ผูวิจัย, 16 
ธันวาคม 2563) 

       “กรอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของ WiL ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ครับ ที่เราไดออกแบบขั้นตอนโดยใช PDCA 1) การจัดทำแผนการฝกงาน 2) 
การเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนฝกงาน 3 ) การติดตอ
ประสานงานและทำ MOU รวมกับสถานประกอบการ 4) การติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาระหวางการฝกงาน 5) การนิเทศกการฝกงาน และ 6) การ
จัดทำรายงานผลการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ครับ” (สุริยา สาวะรีพล, 16 
ธันวาคม 2563) 

 
  คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกัน จนไดขอสรุปตามตองการ คือ 1) ตรวจสอบความคืบหนา
ของการปฏิบัติสำหรับแตละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการ
สังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปขอมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 4) เตรียมการ
สำหรับการนิเทศการฝกงานวงจรที่ 1 ใชเวลาในการประชุม ประมาณ 3 ช่ัวโมง ผลการประชุม
สามารถสรุปไดดังในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการ
รายวิชาการฝกอาชีพ 
ทวิภาค ี

หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝก
อาชีพ มีรายละเอียดของรายวิชา
ครบถวนสมบูรณ และมีแผนการ
ฝกอาชีพที่ผานการพิจารณา
รวมกันระหวางสถานศึกษาและ

ผลสำเร็จ: มีการดำเนินการจัดทำ
แผนการฝกอาชีพรวมกันระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
ท่ีเกิดจากกระบวนการวิเคราะห
หลักสูตร มาตรฐานทักษะวิชาชีพ 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 

WiL ดานสถานศึกษา
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ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

สถานประกอบการ สามารถ
นำไปใช  
เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
และใชเทียบโอนรายวิชาได 

เพื่อจัดทำรางแผนการฝกอาชีพ ที่มี
รายละเอียดของรายวิชาครบถวน
และผานการพิจารณารวมกัน 
ระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ และนำแผนการฝก
อาชีพไปใชในการฝกอาชีพภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

ในการสังเกตการ
ปฏิบัติ ทำการประเมิน
ในวันที่ 4-8 มกราคม 

พ.ศ. 2564 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความ
พรอมดานครุภัณฑที่
ทันสมัย  
 

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือ
และเคร่ืองจักรที่ทันสมัย และ
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียน 
การสอน 
 

ผลสำเร็จ: มีการสำรวจจำนวน 
ความพรอมและความตองการ 
ดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการจัด 
การเรียนการสอน มีการประชุม
สรุปผลการสำรวจและอนุญาตให
จัดซ้ือเครื่องจักรที่ทันสมัยเพ่ือใช 
ในการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: อยูระหวางสั่งซื้อ
เครื่องจักร และรอการจัดสง ซึ่ง 
ไดเล่ือนออกไปจากกำหนดเดิม คือ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโคโรนาไวรัส รอบ 2 
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา
ทักษะภาษา 
ตางประเทศ  
 

1) มีการบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ ไดแก 
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เขา
ในหลักสูตรปกติ และในหลักสูตร 
ทวิภาคี  
2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสำหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 

ผลสำเร็จ: มีการสำรวจขอมูลครู
ชาวตางชาติ และมีการจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน 
นักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพ โดย 
จัดใหมีการสอนและฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน 
นักศึกษา ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การบูรณาการ
ภาษาตางประเทศเขาในหลักสูตร
ปกติและหลักสูตรทวิภาคี 

 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการ
ฝกงานเอื้อตอการกำกับ
ดูแล 

1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยาง
ทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง  
2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมี
การบริหารจัดการ การออกนิเทศ
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: มีการวางแผนการนิเทศก
การฝกอาชีพภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
คร้ังท่ี 1 เมื่อสิ้นสุดการฝกงานรอบที่ 
1 ชวงวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 
2564 และนิเทศกการฝกงานเสร็จ
เรียบรอย 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: รอบการนิเทศก
การฝกงานคร้ังที่ 2 วันที่ 8-12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 5 เนนคณุภาพ
และพัฒนา WiL อยาง
ตอเนื่อง 

มีระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 

ผลสำเร็จ: มีการจัดทำคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน WiL  
โดยใชกระบวนการ PDCA มีการ
ทดลองใชและมีการตรวจสอบผล
การทดลองใช 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การปรับปรุง
พัฒนาคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
WiL โดยใชกระบวนการ PDCAฉบับ
สมบูรณ 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นกัศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนา
ทักษะภาษาตาง 
ประเทศอยางตอเนือ่ง  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในการเรียนการสอน
ตามปกติ และไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศกอนออก
ฝกวิชาชีพยังตางประเทศ 

ผลสำเร็จ: มีการจัดทำโครงการ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
ใหแกนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝก
อาชีพ และนักเรียน นักศึกษาไดเขา
รับการพัฒนาและฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศกอนออกฝก
อาชีพ 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การสงเสริม 
การใชภาษาตางประเทศใน
ชีวิตประจำวัน  

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 
WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ในการ
สังเกตการปฏิบัติ  
ทำการประเมิน 

ในวันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุ
เปาหมายในการ 
ฝกอาชีพ 
 

นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการอยางชัดเจน และ
เลือกสถานประกอบการเพื่อฝก
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: นักเรียน นักศึกษา
สามารถระบุเปาหมายในการฝก
อาชีพของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถาน
ประกอบการแบบไม
กระจาย 

วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัด
กลุมการเลือกสถานประกอบการ
อยางเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหาร
จัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง   

ผลสำเร็จ: สถานศกึษามีการจัด
กลุมสถานประกอบการเพื่อให
เพียงพอตอความตองการในการ 
ฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
เอื้อตอการบริหารจัดการและ 
การกำกับดูแลอยางทั่วถึง 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การนิเทศกการ
ฝกอาชีพรอบที่ 1 ชวงวันที่ 4-8 
มกราคม พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 
ชวงวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรม
เชิงบวก 
และมีเหตุผล 
 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ สามารถควบคุมความ
ประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และสามารถ
จัดการปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: มีการติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรม
ไลน ซ่ึงทำใหสามารถทราบ
พฤติกรรม และใหคำแนะนำตาง 
ๆ แกนักเรียน นักศึกษาไดดี 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: มีนักศึกษาบาง
คนเขารวมกลุมไลน แตไมมี
ปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลไดไม
ทั่วถึง จึงควรปรับปรุงการติดตาม
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุม
ยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย 
และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 
คน เพื่อดูแลเพื่อนและเปน
ตัวกลางระหวางครูและเพื่อน 
เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
ทำไดดีย่ิงขึ้น 
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ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและ 
มีความรับผิดชอบ 
 

1) นักเรียน นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำ
เอกสารเก่ียวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับ
มอบหมาย  
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถ 
สงเอกสารในรายวิชา และเอกสาร
เกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลา 
ที่กำหนด  
3) สามารถลดจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ  และ
มีผลการเรียน มส. ลงได 

ผลสำเร็จ: มีการติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรม
ไลน ซ่ึงทำใหสามารถทราบ
พฤติกรรม และใหคำแนะนำตาง 
ๆ แกนักเรียน นักศึกษาไดดี 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: มีนักศึกษา 
บางคนเขารวมกลุมไลน แตไมมี
ปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลไดไม
ทั่วถึง จึงควรปรับปรุงการติดตาม
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุม
ยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย 
และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน  
1 คน เพื่อดูแลเพื่อนและเปน
ตัวกลางระหวางครูและเพื่อน 
เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
ทำไดดีย่ิงขึ้นและมีการสอดแทรก
คำสอนตางๆ ผานภาพ หรือ
ขอความส้ันๆ เพื่อเตือนสติและ
เปนการอบรมนักเรียน นักศึกษา
อีกทางหนึ่ง 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 
WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ในการ
สังเกตการปฏิบัติ  
ทำการประเมิน 

ในวันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
ขั้นตอนที่ 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงาน ที่รวมกับสถาน
ประกอบการ และมีเนื้อหาครบถวน
ตามหลักสูตร 

ผลสำเร็จ: ในวันที่ทำการประชุม  
การฝกอาชีพรอบที่ 1 ยังไมเสร็จสิ้น 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การฝกอาชีพ 
รอบที่ 1 เสร็จส้ินวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 

WiL ดานสถาน
ประกอบการ ในการ

สังเกตการปฏิบัติ  
ทำการประเมิน 

ในวันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 

ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตาม
แผนที่วางไว 

ครูฝกของสถานประกอบการให
ความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติ 
ตามแผนการฝกที่กำหนดไว 

ผลสำเร็จ: ในวันที่ทำการประชุม  
การฝกอาชีพรอบที่ 1 ยังไมเสร็จสิ้น 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การฝกอาชีพ 
รอบที่ 1 เสร็จส้ินวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมาย
งานตรงตามสาขาวิชา 

 

สถานประกอบการใหความสำคัญ
กับการฝกวิชาชีพ และมอบหมายให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรง
ตามสาขาวิชา 

ผลสำเร็จ: ในวันที่ทำการประชุม  
การฝกอาชีพรอบที่ 1 ยังไมเสร็จสิ้น 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การฝกอาชีพ 
รอบที่ 1 เสร็จส้ินวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ
สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรุปวิธี 
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแล
และใสใจนักเรียน 
นักศึกษา  

สถานประกอบการใหความสำคัญ
และใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อยางเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: ในวันที่ทำการประชุม  
การฝกอาชีพรอบที่ 1 ยังไมเสร็จสิ้น 
 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การฝกอาชีพ 
รอบที่ 1 เสร็จส้ินวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 

WiL ดานสถาน
ประกอบการ ในการ

สังเกตการปฏิบัติ  
ทำการประเมิน 

ในวันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 
 สำหรับการเตรียมการสำหรับการนิเทศกการฝกงานวงรอบที่ 1 ครูที่ปรึกษาจะออกทำการ
นิเทศกการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา โดยไดประสานงานกับทางสถานประกอบการ จะเดินทางไป
นิเทศกการฝกงาน และทำการนิเทศในวันที่ 4-7 มกราคม พ.ศ. 2564 และทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ในสวนของการประเมินการยกระดับ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถานประกอบการพรอม
กับการนิเทศกการฝกงานดวย 
 2. ผลการดำเนินงานตามแผน 
 การสังเกตผลการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดแบงหนาที่เพื่อใหสามารถประเมินผลได
อยางครบถวนในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูรวมวิจัย จำนวน 2 คน ซึ่งทำหนาที่เปนครูที่ปรึกษา 
เดินทางไปทำการนิเทศกการฝกงานหรือการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 4-7 มกราคม 
พ.ศ. 2564 จะเปนผูทำการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการประเมินการยกระดับ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา และดานสถานประกอบการพรอมกับการนิเทศกการฝกงาน และทำการตรวจสอบและ
บันทึกผลการปฏิบัติในดานดังกลาวดวย สวนผูวิจัย และผูรวมวิจัยรวม 17 คน จะไดทำการประเมิน
การยกระดับ WiL ดานสถานศึกษา หลังจากน้ัน จะไดนำผลการประเมินและการตรวจสอบทั้งสอง
สวน มาทำการวิเคราะหขอมูล และนำเสนอขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  2.1 กลุมผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการประเมินผลการยกระดับ WiL 
ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถานประกอบการ วงจรที่ 1 ในวันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.1 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานสถานศึกษา วงจรที่ 1 กลุมผูให
ขอมูล ไดแก ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 4 คน (ไมรวมผูวิจัย) ผูวิจัย จำนวน 1 คน 
และผูรวมวิจัย จำนวน 19 คน รวมจำนวน 24 คน ทำการประเมินวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
   2.1.2 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา วงจรที่ 1 กลุม
ผูใหขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน 
จำนวน 30 คน ทำการประเมินวันที่ 5 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 
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   2.1.3 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ วงจรที่ 1 กลุม
ผูใหขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน ครูฝกของสถานประกอบการ จำนวน  2 
คน และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน จำนวน 30 คน ทำการประเมินวันที่ 5 และ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
   ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการ      
กับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 4.11 - 4.13  
 

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา กอนการปฏิบัติและหลัง
การปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติวงจร

ที่ 1 

X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 
1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการ 
3.08 0.28 4.79 0.41 

2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเนื้อหาของรายวิชาอยางเหมาะสม 2.92 0.65 4.33 0.48 
3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรครบถวนสมบูรณ 3.33 0.48 4.46 0.51 
4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใช

ในการเทียบโอนรายวิชาได 
3.13 0.68 4.38 0.49 

5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใช
ในการศึกษาตอได 

3.50 1.14 4.83 0.48 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 

6.  แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑที่ทันสมัย 3.00 0.42 3.21 0.41 
7. แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอมและเพียงพอสำหรับ

การจัดการเรียนการสอน 
3.21 0.83 3.50 0.66 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษา โดย

บูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของรายวิชา แตละสาขาวิชา/สาขางาน 
3.33 0.48 3.67 0.48 

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่
ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

3.50 0.59 4.42 0.50 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอือ้ตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับดูแล 3.38 1.21 4.21 0.51 
11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชส่ือโซเชียลมีเดียใหเปนประโยชน 3.33 0.87 4.25 0.44 
12. การออกนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการภาคเรียนละ 2 คร้ัง 2.75 0.53 4.33 0.48 
13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดท่ัวถึงทุกสถานประกอบการ 3.13 0.45 4.46 0.51 
14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศการฝกงาน 3.04 0.46 4.42 0.50 
ขั้นตอนที่ 5 เนนคณุภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอดทั้งปการศึกษา 3.08 0.28 4.29 0.55 
16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการออกแบบขั้นตอน โดยนำ

วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการปฏิบัติ 
2.29 0.46 4.13 0.74 
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ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา กอนการปฏิบัติและหลัง
การปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติวงจร

ที่ 1 

X  S.D. X  S.D. 
17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน และ

ตอเนื่อง 
3.08 0.28 4.38 0.58 

18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค วิธีการแกไข และ
สะทอนผลนำสูการพัฒนาการดำเนินงาน 

2.33 0.48 4.25 0.74 

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 2.92 0.50 4.33 0.64 
20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอทุกปการศึกษา 2.83 0.48 3.50 0.72 

โดยรวม 3.06 0.70 4.21 0.68 

 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา กอนการปฏิบัติและ
หลังการปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติวงจร

ที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 
1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องใน

การจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
3.03 0.31 3.53 0.51 

2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนการเดินทางไป
ฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

2.97 0.65 4.72 0.46 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษา รับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่รับเขาฝกงาน

อยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ 
3.53 0.51 4.75 0.44 

4. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับ
ผูปกครอง 

3.56 0.62 4.66 0.48 

5. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญ    กับ
การฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามหลักสูตรและสาขางาน 

3.59 0.67 4.38 0.55 

6. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการ
ฝกงานในสถานประกอบการที่มีบางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจาย
คาตอบแทน 

3.53 0.72 4.50 0.51 

7. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับ   การ
ฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจายคาตอบแทน 

3.69 0.59 4.41 0.50 
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ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา กอนการปฏิบัติและ
หลังการปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติวงจร

ที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุมของสถานศึกษา 3.41 0.50 4.59 0.71 
9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหารจัดการทำไดสะดวกและ

สามารถกำกับดูแลไดอยางทั่วถึง 
3.25 0.51 4.44 0.67 

ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษา ดานพฤติกรรม   แก

นักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 
3.53 0.88 4.03 0.40 

11. ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการสราง
เสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใชเหตุผล และการควบคุมอารมณ 

3.69 0.93 4.16 0.37 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศึกษา เปนผูตรงตอเวลา  3.00 0.40 3.53 0.62 
13. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการอยาง

เครงครัด 
3.16 0.57 3.59 0.71 

14. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหฝกงาน 3.31 0.78 3.75 0.84 
15. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 3.13 0.34 3.53 0.67 
16. นักเรียน นักศึกษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยางสม่ำเสมอ จนเสร็จ

เรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตามเวลาที่กำหนด 
2.59 0.50 3.13 0.98 

โดยรวม 3.31 0.67 4.11 0.79 

 
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานประกอบการ กอนการปฏิบัติและหลังการ
ปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติ

วงจรที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเนื้อหาสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนการสอน  3.15 0.36 4.00 0.74 
2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3.03 0.67 3.88 0.79 
3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานโดยมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 3.24 0.43 3.85 0.78 

ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา 3.21 0.64 3.91 0.90 
5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อให

บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.32 0.94 4.35 0.77 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานประกอบการ กอนการปฏิบัติและหลังการ
ปฏิบัติหลังวงจรที่ 1 

ขอ รายการ 

กอนการ
ปฏิบัติ 

หลังการ
ปฏิบัติ

วงจรที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกงานตรงตามสาขาวิชา 2.97 0.46 3.82 0.94 
7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะการทำงานมากขึ้น 
3.56 0.70 4.18 0.72 

ขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานสวัสดิภาพและความ

เปนอยูของนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 
3.79 0.41 4.06 0.69 

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดาน 
ความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

3.59 0.56 3.97 0.76 

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล ชวยเหลือ และปฏิสัมพันธตอ
นักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

2.91 0.75 4.09 0.97 

โดยรวม 3.28 0.67 4.01 0.81 

 
 จากตาราง 4.11, 4.12 และ 4.13 สรุปไดวา ผลการเปรียบเทียบปฏิบัติการความรวมมือ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระหวาง
กอนปฏิบัติ และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 พบวา ดานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมกอนปฏิบัติ เทากับ 
3.06 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 เทากับ 4.21 ดานนักเรียน นักศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมกอนปฏิบัติ 
เทากับ 3.31 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 เทากับ 4.11 และดานสถานประกอบการ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
กอนปฏิบัติ เทากับ 3.28 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 เทากับ 4.01  
  ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) 
  การนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานใน
แงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู
ทั้ งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็น
กระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน โดยใช
วิธีการสกัดความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไม
บรรลุผลเพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถเผยแพร
ศึกษาเรียนรูได ดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนการสะทอนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามแผนวาบรรลุผลและไมบรรลุผล  
  โดยกอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวัง
จากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของ
วงจรที่ 1 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลในครั้งน้ีดวย ในการถอด
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บทเรียนเพื่อหาคำตอบเก่ียวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมเปนการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการ
วิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000) มา
ใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมวา
เปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณไวคืออะไร พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบาง แลวจากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน มีแนวทางอะไรบางที่ เปน
ขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ันใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งน้ี เพ่ือผลตอการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 
ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม ดังปรากฏผลการถอด
บทเรียนเพื่อการสะทอนผลไปสูการปฏิบัติในวงจรที่ 2 ดังน้ี  
  5.1 สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปน
อยางไร  
  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความ
รวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทั้ง 3 
ดาน คือ ดานสถานศึกษา ดานสถานประกอบการ และดานนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมพบวา 
สภาพปจจุบันของทั้ง 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง แตละดาน มีรายละเอียดดังน้ี  
   5.1.1 ดานสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดการ
รายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย ขั้นตอนที่ 3 
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ขั้นตอนที่ 5 เนน
คุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีสภาพปจจุบันอยูใน
ระดับปานกลาง มี 2 ขอที่มีสภาพปจจุบันอยูในระดับนอย คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดำเนินงาน มีการออกแบบขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการปฏิบัติ และการสรุปผล
การปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ
ดำเนินงาน  
   5.1.2 ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรง
ตามสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
สวนใหญมีสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง มี 3 ขอที่มีสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก คือ การ
ฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะการทำงาน
มากขึ้น, สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานสวัสดิภาพและความเปนอยู
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ของนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม และสถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจ
ใสดานความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 
   5.1.3 ดานนักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ขั้นตอนที่ 3 เลือก
สถานประกอบการแบบไมกระจาย ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล ขั้นตอนที่ 5 มีวินัย 
และมีความรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 
มี 7 ขอที่มีสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก คือ นักเรียน นักศึกษา รับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการที่รับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ, นักเรียน นักศึกษา 
ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับผูปกครอง, นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตามหลักสูตรและ
สาขางาน, นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานใน
สถานประกอบการที่มีบางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน, นักเรียน นักศึกษา 
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจาย
คาตอบแทน, สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษาดานพฤติกรรมแกนักเรียน 
นักศึกษาอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ, ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา มี
สวนรวมในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใชเหตุผล และการควบคุมอารมณ 
  5.2 ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร  
   เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทั้ง 3 ดาน คือ ดานสถานศึกษา 
ดานสถานประกอบการ และดานนักเรียน นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
   5.2.1 ดานสถานศึกษา มีสภาพที่คาดหวัง คือ หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝก
อาชีพ มีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ และมีแผนการฝกอาชีพที่ผานการพิจารณารวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ สามารถนำไปใช เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและใช
เทียบโอนรายวิชาได  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และเพียงพอ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โดย 1) มีการบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุน เขาใจหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 
2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ
จัดการฝกงานเอ้ือตอการกำกับดูแล โดย 1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางทั่วถึงและครบถวน ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ 
PDCA 
   5.2.2 ดานสถานประกอบการ มีสภาพที่คาดหวัง คือ การจัดแผนการเรียนการสอน
มีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับแผนการฝกงาน ที่รวมกับสถานประกอบการ และมีเน้ือหาครบถวน
ตามหลักสูตร ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา และ
ปฏิบัติตามแผนการฝกที่กำหนดไว สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพ และ



259 

มอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา สถานประกอบการใหความสำคัญและ
ใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางเหมาะสม  
   5.2.3 ดานนักเรียน นักศึกษา มีสภาพที่คาดหวัง คือ นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝกวิชาชีพยังตางประเทศ นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการอยางชัดเจน และเลือกสถานประกอบการเพื่อ
ฝกวิชาชีพไดอยางเหมาะสม วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดยจัดกลุมการเลือกสถานประกอบการอยาง
เหมาะสมและเอื้อตอการบริหารจัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ สามารถควบคุมความประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สามารถจัดการปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม นักเรียน นักศึกษา มีวินัยและมีความรับผิดชอบ โดย1) 
นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับ
มอบหมาย 2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารในรายวิชา และเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ 
ตามเวลาที่กำหนด และ 3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ และมีผลการ
เรียน มส. ลงได 
  5.3 พลังขับใหเกิดการเปลีย่นแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  
   พลังขับที่นำมาใชเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ 1) การ
สรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในงานที่ทำ 2) เสริมสรางและสนับสนุนการทำงาน
รอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบ 4) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และแนวคิด 
ที่นำมาใชเปนแนวทาง 5 แนวคิด คือ 1) มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือ 2) พัฒนา
ผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการพัฒนาตนเอง 3) พัฒนาผูเรียน ครู และ
บุคลากรใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4) พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรใหเกิด
การเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 5) มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา  
   ผลการใชพลังขับ และแนวคิดขางตนกอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ
การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตได
จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 1 การพัฒนา WiL ทั้ง 3 ดาน มีผลการประเมินโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งเปนระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปจจุบันกอนพัฒนา สาเหตุที่เปนเชนน้ี เกิด
จากปจจัยภายใน คือ ความเขาใจและมีความรักในงานที่ทำ ทุกคนตระหนักถึงปญหา และใสใจที่จะ
รวมมือกันในการวิเคราะหปญหาและวิธีแกไขปญหา คณะผูวิจัยทุกคนมีความรวมแรงรวมใจและ
รับผิดชอบ โดยทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อระดมสมอง หรือพิจารณางานที่เกี่ยวกับการวิจัย คณะผูวิจัย
จะเขาประชุมครบทุกคน ไมมีใครที่ขาดการประชุม ผูรวมวิจัยทุกคน มีการพัฒนาความรูความเขาใจ
ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยศึกษาเรียนรูจากกระบวนการวิจัย และศึกษา
เรียนรูเพ่ิมเติมในประเด็นที่ไดรับมอบหมาย จากผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึง
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สมรรถภาพของการทำงานเปนทีมของคณะผูวิจัย ที่สามารถดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ไดสำเร็จ
ลุลวง โดยมีผลการประเมินปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
   ปจจัยภายในที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความพรอมดานอาคารสถานที่ 
ทรัพยากรทางการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ และมีศั กยภาพในการ
พัฒนาตนเอง และผูบริหารสถานศึกษาใหความอนุเคราะหและรวมมือในการผลักดันการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ตลอดจนการติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให 
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ สำเร็จลุลวงตามเปาหมาย  
   ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก  ความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ และผูปกครอง ซึ่งสงผลใหเกิดผลสำเร็จตั้งแตการจัดทำแผนการฝกอาชีพ การเลือก
สถานประกอบการ และการจัดการฝกงานที่เอื้อตอการกำกับดูแล  
   ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เปนงานที่เกิดความรวมแรง
รวมใจ ระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาจัดทำเอกสารฝกงานฉบับราง ที่มี
เนื้อหาครบถวนตามหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ันการพิจารณาของสถานประกอบการจึงมี
ความรวดเร็ว และตรงประเด็นที่ตองการแกไขปญหา การสรางความตระหนักถึงปญหาดานความขาด
แคลนเครื่องจักรที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหเกิดการสำรวจความพรอมดานวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องจักร และเกิดการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน การเริ่มตน
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝกอาชีพ เปนโครงการที่กระทำ
อยางเรงดวน แตก็ประสบผลสำเร็จไดในระดับหน่ึง สามารถฝกทักษะทางภาษาใหนักเรียน นักศึกษา
กอนออกไปฝกอาชีพได การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใชวงจร PDCA ผูรวมวิจัยตองศึกษาและ
ทดลองสรางขั้นตอนการปฏิบัติได แตตองนำมาตรวจสอบและทดลองใชเพื่อใหไดขั้นตอนที่ถูกตอ ง
สมบูรณตอไป 
   ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุผลเกิด
จากการฝกอาชีพยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณทั้งหมด เกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน 
โรคระบาด เกิดจากระยะเวลาที่มีจำกัด ไดแก การฝกทักษะภาษาตางประเทศ ที่มี เวลานอยเกินไป
และเกิดจากการดูแลนักเรียน นักศึกษาผานโซเชียลมีเดียยังไมทั่วถึง ทำใหมีนักเรียน นักศึกษาบางคน
ไมสนใจและขาดปฏิสัมพันธรวมกับกลุม 
  5.4 ในการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
   การดำเนินงานเพ่ือกอให เกิดการเปลี่ ยนแปลงน้ัน ได เกิดสิ่ งที่ ตอตานการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือ การไมสนใจสวนรวมและไมมีปฏิสัมพันธหรือไมมีสวนรวมในการติดตาม
ดูแลของครู ซึ่งอาจสงผลทำใหขาดความรับผิดชอบ และอาจไมสงงานหรือสงงานลาชา ทำใหปญหา
เรื่องการติด มส. ที่เคยมีจำนวนมาก ไมไดรับการแกไข 
  5.5 จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะ
เพื่อเพิ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง เพื่อผลตอการเปนขอเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 
2 ตอไป ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
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แสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม
โดยในการฝกอาชีพวงจรที่ 2 ควรเพิ่มการดูแลนักเรียน นักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบง
นักศึกษาทั้งหมดออกเปนกลุมยอยตามหองที่พักอยู และตั้งใหมีผูประสานงานของแตละกลุม เพื่อให
ติดตามดูแลนักเรียนไดทั่วถึงยิ่งขึ้น และใชวิธีการสงขอความ ในลักษณะคำเตือน คำสอน หรื อ
ภาพประกอบคำคมที่จะชวยอบรมบมนิสัย ขัดเกลา หรือใหกำลังใจนักเรียน นักศึกษาในการฝกอาชีพ
ไดอีกทางหนึ่ง  
  5.6 ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 
   คณะผูวิจัย ไดแก ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม 
การมีสวนรวมและการใหความรวมมือกับทีม เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือการแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ เรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงานของหนวยงานอุดมศึกษาในประเทศ และตางประเทศ และไดรับความรู
พ้ืนฐานเพื่อนำมาใชในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
   นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ไดรับการแนะนำขอมูล
เกี่ยวกับสถานประกอบการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ไดเรียนรูการปรับตัว
ในการอยูรวมกับผูอื่น ไดเรียนรูประสบการณในการทำงานในสถานประกอบการจริง และการ
ปฏิบัติงานในชีวิตจริง  
   สถานศึกษา พัฒนาและแกไขปญหาดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน ไดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ ไดแผนการฝกงานที่มีเน้ือหาครบถวนตาม
หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
   สถานประกอบการ ไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนการฝกอาชีพที่สมบูรณ สอดคลอง
กับหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ และไดนักเรียน นักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความต้ังใจ มี
วินัยในตนเอง เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการใหสำเร็จได 
  5.7 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
   ความรูใหมที่เกิดขึ้น ไดแก การพัฒนาทักษะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตองอาศัย
ระยะเวลา และการฝกฝน เพราะทักษะเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ ในกรณีน้ี ไดแก 
การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ซึ่งตองมีการพัฒนาตอในประเด็นของการบูรณาการรวมกับ
รายวิชาตาง ๆ และการสอดแทรกการสงเสริมทักษะในชีวิตประจำวัน 
   การดูแลนักเรียน นักศึกษา เปนกลุมใหญผานโซเชียลมีเดีย ทำใหดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไดไมทั่วถึง และการติดตามงานที่มอบหมาย ควรนัดหมายเวลาแตละสัปดาหอยางชัดเจน 
เชน ทุกเย็นวันพุธ หลังรับประทานอาหารเย็น จะมีการโฮมรูม ครู และนักศึกษาตองเขารวมทุกคน 
หรือจัดใหมีการสงงานเปนระยะ ดวยวิธีการที่เหมาะสม  
   การดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดเกิดการเรียนรูและ
ความเขาใจรวมกันวา นอกจากการฝกงานตามแผนใหตรงตามหลักสูตร ตรงตามแผนการฝกงาน และ
ตรงตามสาขาวิชาแลว นักเรียนนักศึกษาควรไดเรียนรูประสบการณในการทำงานของครูฝกของสถาน
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ประกอบการหรือของพนักงานที่ปฏิบัติงานดีมีความรับผิดชอบ มีความกาวหนาในการทำงาน ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนนักศึกษาไดประสบการณชีวิตเพิ่มเติมขึ้นอีกทางหน่ึง 
 

4.2 ผลการวิจัยในภาคสนาม วงจรท่ี 2 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
  1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลที่เปนผลจากการสังเกต
และการถอดบทเรียนในแตละขั้นตอนที่ผานมา พรอมทั้งนำเสนอเปรียบเทียบความกาวหนาในการ
พัฒนาตามผลการประเมินทั้งกอนและหลังการปฏิบัติตามแผน เพ่ือช้ีใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนา รวมทั้งนำเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง  เพื่อ
การวางแผนดำเนินการในวงจรที่สองตอไป ผูวิจัยไดสรุปและจัดทำขอมูลการทบทวนผล การพัฒนา
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL วงจรที่ 1 นำเสนอในที่ประชุม เพื่อรวมทบทวนผลการปฏิบัติ และ
วางแผนการพัฒนาในวงจรที่ 2 รวมกันกับผูรวมวิจัย โดยทำการประชุมในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 
2564 โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติการในวงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไม
บรรลุความคาดหวัง ไดดังในตารางที่ 4.14 – 4.16 และรายละเอียดการทบทวน  เพ่ือนำสูการพัฒนา
วงจรที่ 2 ดังตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.28 การประชุมทบทวนผลการปฏิบัติการในวงจรที่ 1  
 
  ผูวิจัยกลาวเปดการประชุมและเปดประเด็นแรกของการประชุม คือ การทบทวน 
ผลการพัฒนา ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 1 โดยทำการไลเรียงไปแตละโมเดลปฏิบัติการ เริ่มจาก โมเดล
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถาน
ประกอบการ  

   “สวัสดีครับทุก ๆ ทาน เปนอยางไรกันบางครับ ตอนนี้ เราได
เดินทางรวมกันมาครึ่งทางแลว ใกลจะสำเร็จแลวนะครับ กอนอื่น ผมตอง
ขอขอบคุณ คณะผูรวมวิจัย ที่มีความต้ังใจจริง ที่ตองการพัฒนางานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายของเราครั้งน้ี ผลงานที่เรา



263 

รวมกันทำ ก็จะสงผลใหเกิดการพัฒนางานกับวิทยาลัยของเรา สงผลดีตอนักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และระบบการทำงานของเรา ก็จะไดรับการ
พัฒนาตามที่ตั้งใจมุงหวังกันไว ตอนน้ีเรามาดูกันวา เราทำอะไรมาแลวบาง มี
ผลสำเร็จอยางไร และกาวตอไปที่เราตองเดินใหถึงเปาหมาย มีอะไรบาง ผมขอ
นำเสนอขอมูลที่ไดสรุปมา เพ่ือจะไดชัดเจน และรวดเร็วดังน้ีครับ” (ผูวิจัย, 15 
มกราคม 2564) 

 
   “ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผมขอใหพวกเราดู

ขอมูลในตาราง และรวมกันพิจารณา สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไม
บรรลุความคาดหวัง และชวยกันระดมสมองเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาตอในวงจรที่ 2 ทีละขั้นตอนครับ” (ผูวิจัย, 15 มกราคม 2564) 

 
ตารางที่ 4.14 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานศึกษา 

โมเดล
ปฏิบัติการ 

สภาพทีค่าดหวัง 
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 การ
จัดการรายวิชาการฝก
อาชีพทวิภาคี 

หลักสูตรทวิภาคี ในรายวิชาการฝก
อาชีพ มีรายละเอียดของรายวิชา
ครบถวนสมบูรณ และมีแผนการฝก
อาชีพที่ผานการพิจารณารวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ สามารถนำไปใช  
เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและ
ใชเทียบโอนรายวิชาได 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการดำเนินการจัดทำแผน การฝกอาชีพรวมกันระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกิดจากกระบวนการ
วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานทักษะวิชาชีพ เพื่อจัดทำรางแผนการ
ฝกอาชีพ ท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนและผานการ
พิจารณารวมกัน ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ และ
นำแผนการฝกอาชีพไปใชในการฝกอาชีพภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2563 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียม
ความพรอมดาน
ครุภัณฑที่ทันสมัย  
 

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และ
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียน 
การสอน 
 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการสำรวจจำนวน ความพรอมและความตองการดานเครื่องมือ
เคร่ืองจักรในการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมสรุปผลการ
สำรวจและอนุญาตใหจัดซ้ือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเพ่ือใช 
ในการจัดการเรียนการสอน  
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: 
อยูระหวางส่ังซื้อเคร่ืองจักร และรอการจัดสง ซึ่งไดเลื่อนออกไป
จากกำหนดเดิม คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส รอบ 2 
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ตารางที่ 4.14 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานศึกษา 
โมเดล

ปฏิบัติการ 
สภาพทีค่าดหวัง 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา
ทักษะภาษา 
ตางประเทศ  
 

1) มีการบูรณาการภาษา 
ตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ 
และภาษาญ่ีปุน เขาในหลักสูตร
ปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี  
2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสำหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการสำรวจขอมูลครูชาวตางชาติ และมีการจัดทำโครงการ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน นักศึกษา 
ที่จะออกฝกอาชีพ โดยจัดใหมีการสอนและฝกทักษะภาษา 
ตางประเทศใหแกนักเรียน นักศึกษา ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: 
การบูรณาการภาษาตางประเทศเขาในหลักสูตรปกติและหลักสูตร
ทวิภาคี 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการ
ฝกงานเอื้อตอ 
การกำกับดูแล 

1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยาง
ทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง  
2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการ
บริหารจัดการ การออกนิเทศอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
 มีการวางแผนการนิเทศกการฝกอาชีพภาคเรียนละ 2 คร้ัง ครั้งที่ 
1 เมื่อส้ินสุดการฝกงานรอบที่ 1 ชวงวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ. 
2564 และนิเทศกการฝกงานเสร็จเรียบรอย 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  
รอบการนิเทศกการฝกงานคร้ังที่ 2 วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ขั้นตอนที่ 5 เนน
คุณภาพและพัฒนา 
WiL อยางตอเนื่อง 

มีระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการจัดทำคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน WiL โดยใชกระบวนการ 
PDCA มีการทดลองใชและมีการตรวจสอบผลการทดลองใช 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การปรับปรุงพัฒนาคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำเปนคูมือ
การปฏิบัติงาน WiL โดยใชกระบวนการ PDCAฉบับสมบูรณ 

 
  จากตารางที่ 4.14 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดาน
สถานศึกษา สามารถสะทอนใหเห็นสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังในแต
ละขั้นไดอยางชัดเจน โดยเม่ือพิจารณารวมกับผลการประเมิน สภาพปจจุบันกอนการพัฒนา พบวา 
ดานสถานศึกษามีสภาพปจจุบันโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.06, S.D. = 0.70) และเม่ือ
ไดดำเนินการพัฒนาในวงจรที่ 1 และทำการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดานสถานศึกษามีสภาพ
ปจจุบันโดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = 0.68)  
  ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานศึกษา วงจรที่ 1
สรุปสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังในแตละขั้นไดดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี  ผู วิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหาของหลักสูตรทวิภาคี เกี่ยวกับรายวิชาการฝกอาชีพที่จัดทำรวมกันระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ยังไมไดมีการดำเนินการที่ ชัดเจน หลักสูตรทวิภาคียังขาด
องคประกอบสำคัญของรายวิชาการฝกอาชีพ ไดแก คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา แผนการ
ฝกอาชีพ สงผลใหเมื่อสำเร็จการศึกษา ไมสามารถนำรายวิชาไปเทียบโอนหนวยกิตเพื่อศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นได ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ มีการดำเนินการจัดทำแผน การ
ฝกอาชีพรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะหหลักสูตร 
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มาตรฐานทักษะวิชาชีพ เพ่ือจัดทำรางแผนการฝกอาชีพ ที่มีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนและผาน
การพิจารณารวมกัน ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ และนำแผนการฝกอาชีพไปใชใน
การฝกอาชีพภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ซึ่งขั้นตอนน้ี ถือวาบรรลุความคาดหวังแลว 
  ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหา การขาดแคลนเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ มีการสำรวจจำนวน ความพรอมและความ
ตองการดานเครื่องมือเครื่องจักรในการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมสรุปผลการสำรวจและ 
อนุญาตใหจัดซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ เครื่องจักรอยูระหวางสั่งซื้อ และรอการจัดสง ซึ่งได
เลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โคโรนาไวรัส รอบ 2  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ มอบหมายผูเกี่ยวของใหติดตามการ
ส่ังซื้อใหสมบูรณ ใหมีการติดต้ัง ทดลองใชเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ 
เครื่องจักรที่สงมาใหเรียบรอย 
  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แกไขปญหา ขาดครูและผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่บรรลุความ
คาดหวัง คือ มีการสำรวจขอมูลครูชาวตางชาติ และมีการจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพ โดยจัดใหมีการสอนและฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน นักศึกษา ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ การบูรณาการภาษาตางประเทศเขาในหลักสูตรปกติ
และหลักสูตรทวิภาคี เน่ืองจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมีนอย 
โดยใชเวลากอนที่นักเรียนนักศึกษาออกฝกงาน ประมาณ 1 เดือน และฝกทักษะภาษาตางประเทศ
เพียงแค 3 สัปดาห ทำใหนักเรียน นักศึกษา มีเวลานอยสำหรับการฝกฝนทักษะภาษาตางประเทศ 
เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูด กอปรกับครูผูสอน ซึ่งเปนครูตางชาติ  
มีจำนวนเพียง 2 คน จึงทำใหดูแลนักเรียน นักศึกษาไมทั่วถึง  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ เนื่องจากปญหาที่ตองการแกไขในชวง
เริ่มแรก คือ การขาดครูและผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ ซึ่งในการปฏิบัติตองอาศัยกระบวนการ
ในการพิจารณาและมีความเกี่ยวของกับหลายสวน เชน การตั้งงบประมาณ การกำหนดอัตรากำลัง 
การสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องที่ควรดำเนินการโดยประสานกับฝายแผน
ฯ ในการดำเนินการตอไป ดังนั้น ในวงจรที่ 2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะภาษาตางประเทศ
ดวยตนเอง โดยไมตองรอขอจำกัดดานการขาดครูชาวตางชาติ ควรแนะนำนักเรียน นักศึกษา รูจัก
เว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเองผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  
  ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่
จะแกไขปญหา การออกนิเทศ โดยครูของวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ไมสามารถไปนิเทศไดอยาง
ทั่วถึง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากการฝกงานคอนขางกระจายกัน ทั้งในพื้นที่จังหวัด
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หนองคาย และในพื้นที่ของจังหวัดที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม เชน ชลบุรี อยุธยา เปนตน   ผลการ
พัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ มีการวางแผนการนิเทศกการฝกอาชีพภาคเรียนละ 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1 เม่ือสิ้นสุดการฝกงานรอบที่ 1 ชวงวันที่ 4 -8 มกราคม พ.ศ. 2564 และนิเทศกการ
ฝกงานเสร็จเรียบรอย 
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ รอการนิเทศกการฝกงานครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ เมื่อครบกำหนดชวงเวลาการฝกงาน 
คือ 11 มกราคม – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใหมีการนิเทศการฝกงาน โดยดำเนินการในระหวางวันที่ 
8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  
  ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหา การจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของแตละสาขาวิชา ไมไดมี
การทำงานอยางเปนระบบ ไมมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA เขามาประยุกตใชในกระบวนการทำงาน 
ทำใหการทำงานไมเปนระบบและไมมีการพัฒนาคุณภาพการทำงานอยางตอเน่ือง ผลการพัฒนาวงจร
ที่ 1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA มีการจัดทำคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน WiL โดยใชกระบวนการ 
PDCA มีการทดลองใชและมีการตรวจสอบผลการทดลองใช 
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ การปรับปรุงพัฒนาคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
จัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน WiL โดยใชกระบวนการ PDCA ฉบับสมบูรณ 
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของคูมือการปฏิบัติงานดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ทบทวน และจัดทำคูมือฉบับสมบูรณ 
 

ตารางที่ 4.15 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นกัศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนา
ทักษะภาษาตาง 
ประเทศอยางตอเนือ่ง  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
อยางตอเนื่อง ทั้งในการเรียนการ
สอนตามปกติ และไดรับการ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
กอนออกฝกวิชาชีพยัง
ตางประเทศ 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหแก
นักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพ และนักเรียน นักศึกษา 
ไดเขารับการพัฒนาและฝกทักษะภาษาตางประเทศกอน 
ออกฝกอาชีพ 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การสงเสริมการใชภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน  

ขั้นตอนที่ 2 ระบุ
เปาหมายในการ 
ฝกอาชีพ 
 

นักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลใน
การประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ
อยางชัดเจน และเลือกสถาน
ประกอบการเพ่ือฝกวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
นักเรียน นักศึกษาสามารถระบุเปาหมายในการฝกอาชีพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - 
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ตารางที่ 4.15 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถาน
ประกอบการแบบไม
กระจาย 

วิทยาลัยดำเนินการควบคุมโดย
จัดกลุมการเลือกสถาน
ประกอบการอยางเหมาะสมและ
เอ้ือตอการบริหารจัดการและการ
กำกับดูแลอยางทั่วถึง   

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
สถานศึกษามีการจัดกลุมสถานประกอบการเพื่อใหเพียงพอตอ
ความตองการในการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา เอื้อตอ 
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - 
 

ขั้นตอนที่ 4 มี
พฤติกรรมเชิงบวก 
และมีเหตุผล 
 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ สามารถควบคุมความ
ประพฤติของตนเอง มีวินัย มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สามารถจัดการปญหาที่พบได
อยางเหมาะสม 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรมไลน ซ่ึงทำให
สามารถทราบพฤติกรรม และใหคำแนะนำตาง ๆ แกนักเรียน 
นักศึกษาไดดี 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  
มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำให
ดูแลไดไมทั่วถึง จึงควรปรับปรุงการติดตามโดยแบงกลุมนักศึกษา 
เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอย 
มีตัวแทน 1 คน เพื่อดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครูและ
เพ่ือน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและ
มีความรับผิดชอบ 
 

1) นักเรียน นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในรายวิชา และการ
จัดทำเอกสารเก่ียวกับการฝก
วิชาชีพท่ีไดรับมอบหมาย  
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถ 
สงเอกสารในรายวิชา และ
เอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด  
3) สามารถลดจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ 
และมีผลการเรียน มส. ลงได 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
มีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรมไลน ซ่ึงทำให
สามารถทราบพฤติกรรม และใหคำแนะนำตาง ๆ แกนักเรียน 
นักศึกษาไดดี 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  
มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำให
ดูแลไดไมทั่วถึง จึงควรปรับปรุงการติดตามโดยแบงกลุมนักศึกษา 
เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมี
ตัวแทน 1 คน เพื่อดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครูและ
เพ่ือน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้นและมีการ
สอดแทรกคำสอนตางๆ ผานภาพ หรือขอความส้ันๆ เพื่อเตือนสติ
และเปนการอบรมนักเรียน นักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 
 จากตารางที่  4.15 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดาน
นักเรียน นักศึกษา สามารถสะทอนใหเห็นสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง
แตในละขั้นไดอยางชัดเจน โดยเม่ือพิจารณารวมกับผลการประเมิน สภาพปจจุบันกอนการพัฒนา 
พบวา ดานนักเรียน นักศึกษา มีสภาพปจจุบันโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.31, S.D. = 
0.67) และเมื่อไดดำเนินการพัฒนาในวงจรที่ 1 และทำการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดาน
นักเรียน นักศึกษา มีสภาพปจจุบันโดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.79)  
 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา วงจรที่ 
1 สรุปสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังในแตละขั้นไดดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหา นักเรียน นักศึกษายังออนภาษาตางประเทศ ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่
บรรลุความคาดหวัง คือ มีการจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน 
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นักศึกษาที่ จะออกฝกอาชีพ  และนั ก เรียน  นักศึกษาได เข ารับการพัฒ นาและฝกทั กษะ
ภาษาตางประเทศกอนออกฝกอาชีพ  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ การสงเสริมการใชภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ การใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเอง โดยไมตองรอขอจำกัดดานการขาดครูชาวตางชาติ ควรแนะนำนักเรียน 
นักศึกษา รูจักเว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ที่ เอื้อตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเองผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต และฝกการใช
ภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน  
  ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แกไขปญหา เก่ียวกับนักเรียน นักศึกษาในปจจุบันมุงไปที่คาตอบแทนจากการฝกงาน ซึ่งสวนใหญอยู
ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสายงานการผลิต ทำใหฝกงานไมตรงตามสาขาอาชีพ และไมไดฝกทักษะ
ของสาขางานอยางครบถวน สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ นักเรียน นักศึกษาสามารถระบุเปาหมายใน
การฝกอาชีพของตนเองไดอยางเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหา นักเรียน นักศึกษา ออกฝกงานและฝกอาชีพกระจายในหลายสถาน
ประกอบการทำใหการบริหารจัดการและการกำกับดูแลไมทั่วถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ 
สถานศึกษามีการจัดกลุมสถานประกอบการเพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการฝกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา เอื้อตอการบริหารจัดการและการกำกับดูแลอยางทั่วถึง สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง 
คือ นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดโดยไมกระจายและมีความเหมาะสมเอื้อตอ
การบริหารจัดการและการกำกับดูแล 
  ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา และปญหาทะเลาะวิวาท สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง 
คือ มีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรมไลน ซึ่งทำใหสามารถทราบพฤติกรรม และให
คำแนะนำตาง ๆ แกนักเรียน นักศึกษาไดดี 
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธ
ใด ๆ ทำใหดูแลไดไมทั่วถึง  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ปรับปรุงการติดตามโดยแบงกลุม
นักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพื่อดูแล
เพ่ือนและเปนตัวกลางระหวางครูและเพื่อน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวัง ที่จะ
แกไขปญหา ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย รายวิชาการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
และการฝกอาชีพ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติ การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ จะมีการจัด
รายวิชาที่ตองทำแบบฝกหัดรวมดวยและตองทำรายงานการฝกงานและสมุดฝกงาน สำหรับนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคี จะตองทำรายงานการฝกงาน และสมุดฝกงาน สงดวยเชนกัน สภาพปญหา
ที่ผานมา นักเรียน นักศึกษาจำนวนประมาณรอยละ 20 ขาดความรับผิดชอบในการทำเอกสาร
รายวิชา การทำรายงานการฝกงาน และสมุดฝกงาน ทำใหสงเอกสารดังกลาวลาชา และไดรับผลการ
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เรียนติด มส. สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ มีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรมไลน 
ซ่ึงทำใหสามารถทราบพฤติกรรม และใหคำแนะนำตาง ๆ แกนักเรียน นักศึกษาไดดี 
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธ
ใด ๆ ทำใหดูแลไดไมทั่วถึง  
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ปรับปรุงการติดตาม โดยแบงกลุม
นักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพื่อดูแล
เพ่ือนและเปนตัวกลางระหวางครูและเพื่อน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้นและมีการ
สอดแทรกคำสอนตางๆ ผานภาพ หรือขอความสั้นๆ เพื่อเตือนสติและเปนการอบรมนักเรียน 
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
 

ตารางที่ 4.16 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานประกอบการ 
โมเดล

ปฏิบัติการ 
สภาพที่คาดหวัง 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและ 
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงาน ที่รวมกับสถาน
ประกอบการ และมีเนื้อหา
ครบถวนตามหลักสูตร 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
มีการฝกอาชีพครบถวนตามหลักสูตร โดยใชแผนการฝกอาชีพที่
ไดจัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพวงจรที่ 2 เสร็จสิ้นวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอนท่ี 2 ฝกงาน
ตามแผนที่วางไว 

ครูฝกของสถานประกอบการให
ความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติ 
ตามแผนการฝกที่กำหนดไว 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพในวงจรที่ 1 มีการฝกอาชีพ โดยใชแผนการฝกอาชีพ
ที่ไดจัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพวงจรที่ 2 เสร็จสิ้นวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอนท่ี 3 
มอบหมายงานตรง
ตามสาขาวิชา 

 

สถานประกอบการใหความสำคัญ
กับการฝกวิชาชีพ และมอบหมาย
ใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชา 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพในวงจรที่ 1 มีการฝกอาชีพ โดยใชแผนการฝกอาชีพ
ที่ไดจัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ มี
การมอบหมายงานตรงตรมสาขาวิชา  
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพวงจรที่ 2 เสร็จสิ้นวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอนท่ี 4 ใหการ
ดูแลและใสใจนักเรยีน 
นักศึกษา  

สถานประกอบการใหความสำคัญ
และใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อยางเหมาะสม 

สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
สถานประกอบการดูแลนักเรียน นักศึกษา อยางดีทั้งดานที่พัก  
ที่เหมาะสม สะอาด สะดวก และปลอดภัย และมีรถรับสงระหวาง
ที่พักและสถานที่ทำงาน การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย  
มีระเบียบ และครูฝกของสถานประกอบการใหคำแนะนำและ
สอนงานใหแกนักเรียนนักศึกษาเปนอยางดี  
สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง:  
การฝกอาชีพวงจรที่ 2 เสร็จสิ้นวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 จากตารางที่ 4.16 การทบทวนผลการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถาน
ประกอบการ สามารถสะทอนใหเห็นสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังแตใน
ละขั้นไดอยางชัดเจน โดยเม่ือพิจารณารวมกับผลการประเมิน สภาพปจจุบันกอนการพัฒนา พบวา 
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ดานสถานประกอบการ มีสภาพปจจุบันโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.28, S.D. = 0.67) 
และเมื่อไดดำเนินการพัฒนาในวงจรที่ 1 และทำการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดานสถาน
ประกอบการ มีสภาพปจจุบันโดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.81)  
  ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานประกอบการ 
วงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังแตในละขั้นไดดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่
จะแกไขปญหา การจัดแผนการเรียนการสอนในวิทยาลัย ไมสอดคลองกับสถานประกอบการใน
ประเด็นของลำดับเน้ือหา (ไมตรงกับหลักสูตรในการจัดลำดับกอนหลัง) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ 
การฝกอาชีพในวงจรที่ 1 มีการฝกอาชีพครบถวนตามหลักสูตร โดยใชแผนการฝกอาชีพที่ไดจัดทำ
รวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ ปจจุบันกำลังมีการฝกอาชีพวงจรที่ 2 ซึ่งจะเสร็จสิ้น
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ตรวจสอบและประเมินผล การฝกงาน
เมื่อครบวงจรที่ 2  
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแกไข
ปญหา ครูฝกของสถานประกอบการไมไดฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือฝกอาชีพใหนักเรียน 
นักศึกษาตามที่กำหนดไวในแผนการฝกที่ทำรวมกัน สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ การฝกอาชีพในวงจร
ที่ 1 มีการฝกอาชีพ โดยใชแผนการฝกอาชีพที่ไดจัดทำรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ ปจจุบันกำลังมีการฝกอาชีพวงจรที่ 2 ซึ่งจะเสร็จสิ้น
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ตรวจสอบและประเมินผล  การ
ฝกงานเมื่อครบวงจรที่ 2  
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แกไขปญหา สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา สิ่งที่บรรลุ
ความคาดหวัง คือ การฝกอาชีพในวงรอบที่ 1 มีการฝกอาชีพ โดยใชแผนการฝกอาชีพที่ไดจัดทำ
รวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ ปจจุบันกำลังมีการฝกอาชีพวงจรที่ 2 ซึ่งจะเสร็จสิ้น
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 คือ ตรวจสอบและประเมินผล  การ
ฝกงานเมื่อครบวงจรที่ 2  
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา ผู วิจัยและผูรวมวิจัยมีความ
คาดหวังที่จะแกไขปญหา สถานประกอบการไมดูแลนักเรียน นักศึกษาเทาที่ควรสิ่งที่บรรลุความ
คาดหวัง คือ สถานประกอบการดูแลนักเรียน นักศึกษา อยางดีทั้งดานที่พัก ที่เหมาะสม สะอาด 
สะดวก และปลอดภัย และมีรถรับสงระหวางที่พักและสถานที่ทำงาน การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 
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มีระเบียบ และครูฝกของสถานประกอบการใหคำแนะนำและสอนงานใหแกนักเรียนนักศึกษาเปน
อยางดี  
  สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง คือ ปจจุบันกำลังมีการฝกอาชีพวงรอบที่ 2 ซึ่งจะเสร็จสิ้น
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่  2 คือ ตรวจสอบและประเมินผล  การ
ฝกงานเมื่อครบรอบที่ 2  
 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อนำทางเลือกที่ผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยทำการประชุม
ตอเน่ืองในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อนำบทสรุปจากการทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1   มา
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการปฏิบัติในวงจรที่ 2 จากการประชุมสรุปไดวา  การ
ดำเนินในการปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 2 ซึ่งยกมาเฉพาะขั้นตอนที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง สามารถ
เรียงลำดับการปฏิบัติไดดังนี้ คือ 1) โมเดลดานสถานศึกษา 2) โมเดลดานนักเรียน นักศึกษา และ 3) 
โมเดลดานสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในแตละโมเดล ดังตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL วงจรที่ 2  
 

โมเดล 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย     
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ    
  ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล    
  ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง     
ปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง     
  ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล    
  ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ    
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร    
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว    
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา    
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา    

 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดพิจารณาภาพรวมของการขับเคลื่อนแนวคิด กลยุทธ และวิธีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจร
ที่ 2 สามารถแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ ไดดังในภาพที่ 4.29 
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ภาพท่ี 4.29 กลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพท่ีคาดหวัง ของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย วงจรท่ี 2  

                                                              พลังขับท่ีนำมาใช                                                                         สภาพท่ีคาดหวัง  
 
 

1. สรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ทำหรืองานท่ีทำ

2. เสริมสรางและสนับสนุนการทำงานรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 

3. กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 

4 กลยุทธเพ่ือการพัฒนา 
 

4. สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลสูการพัฒนาใหดี

4 ขั้นตอน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานศึกษา 

4 ขั้นตอน 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานประกอบการ 

3 ข้ันตอน 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 

3 Step Models 

for WiL  

1. มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือ 

2. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการพัฒนา
ตนเอง

4. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 
 

5 แนวคิดท่ีนำมาใชเปนแนวทาง 
 

5. มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
 

3. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ 

 

สถานประกอบการ 
มีแผนการฝกงานท่ีมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 
สถานประกอบการใหความสำคัญ ใสใจ และดูแล
นักเรียนใหไดรับการฝกงานตรงตามหลักสตูรและ

แผนการฝกงานท่ีกำหนด รวมถึงการดูแลดาน
พฤติกรรมและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา

อยางเหมาะสม 

สถานศึกษา 
มีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรทันสมัย และเพียงพอสำหรับ

การจัดการเรียนการสอน มีการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศแกผูเรียน มีระบบการนิเทศมี
ความพรอมและทั่วถึงผูเรียน นำวงจรคุณภาพมาใชเพ่ือ

พัฒนาการดำเนินงาน 

ดานนักเรียน นักศกึษา 
นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษาดวยตนเอง 

นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะการทำงาน 
ควบคูกับการพัฒนาดานวุฒิภาวะทางอารมณ 

พฤติกรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
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 3. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและองคความรูที่ไดรับ
จากการปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดปรากฏ ดังตอไปนี้ 
  3.1 ผลการดำเนินงาน  
   3.1.1 การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถทบทวนผล
การพัฒนาวงจรที่ 1 โดยสามารถระบุประเด็นส่ิงที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไมบรรลุความ
คาดหวังแตละขั้นตอนได และรวมกันวิเคราะหแนวทางการดำเนินงานตอในวงจรที่ 2 เพื่อนำสูการ
จัดทำแผนการปฏิบัติในวงจรที่ 2 ตอไป  
   3.1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันปรับปรุง
แผนการปฏิบัติในวงจรที่ 1 โดยปรับปรุงระยะเวลาดำเนินการเปนตั้งแตชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ 
และมีนาคม พ.ศ. 2564 และไดพิจารณากลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพที่คาดหวัง สำหรับ
การพัฒนาในวงจรที่ 2 โดยยังคงใชกลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนาคงเดิม แตปรับปรุงสภาพที่คาดหวัง
ใหสอดคลองกับสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง  
   3.1.3 สรุปการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผนใหม หลังจากได
ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม เรียบรอยแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน 
การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 6 ในประเด็น 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหา
อุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและองคความรูที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
  3.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค  
   3.2.1 การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ไมพบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน 
   3.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติสำหรับการ
พัฒนาวงจรที่ 2 มีระยะเวลานอย (3 เดือน) ซึ่งแตกตางจาก วงจรที่ 1 ที่มีระยะเวลาดำเนินการนาน
กวา (ประมาณ 5 เดือน) แตเน่ืองจากอิงตามระยะเวลาของการฝกงาน จึงทำใหสิ้นสุด       การ
ดำเนินการวงจรที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
   3.2.3 การถอดบทเรียน ไมพบขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
  3.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  
   3.2.1 การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 พบขอสังเกตในการปฏิบัติ คือ ผูวิจัยได
จัดทำตารางทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 มาเบ้ืองตน ทำใหการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติทำได
โดยสะดวก และมองเห็นภาพการปฏิบัติตั้งแตตน รวมถึงสิ่งที่บรรลุและยังไมบรรลุความคาดหวัง 
   3.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม เพ่ือใหคงรายละเอียดครบถวน ผูวิจัยจึงได
นำเสนอตารางที่ 4.17 ซึ่งแสดงขั้นตอนที่ยังไมบรรลุผลที่คาดหวัง เพื่อเช่ือมโยงถึงภาพที่ 4.30 โดย
ขั้นตอนของวงจรที่ 2 จะลดลงมา เหลือเฉพาะขั้นตอนที่ยังไมสำเร็จ  
   3.2.3 การถอดบทเรียน ควรอธิบายประเด็นที่ตองการถอดบทเรียนใหชัดเจนเพื่อให
ผูรวมวิจัยมองเห็นภาพวาจะตองพิจารณาในประเด็นใดอยางชัดเจน 
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  3.4 การเรียนรูและองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดข้ึน 
   3.4.1 การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่  1 ผูวิจัยและผู รวมวิจัยไดเรียนรูการ
วิเคราะห สภาพที่คาดหวัง เช่ือมโยงรวมกับสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง  และสิ่งที่ยังไมบรรลุความ
คาดหวัง 
   3.4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเรียนรู การจัดทำ
แผนปฏิบัติการใหม และการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม  
   3.4.3 การถอดบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมา วาได
ดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรมที่ตอง
นอมนำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง ในการปฏิบัติแตละขั้นตอนเพื่ออธิบายผลที่ไดปฏิบัติ
ออกมาทีละประเด็น 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพื่อแกปญหากันใหม ประกอบดวย 2 
กิจกรรม คือ 
 1. การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน  มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให
แผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุงหมาย และเพื่อรวมกันพิจารณาทบทวนแกไขเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงานใหม ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันทบทวนผลการ
ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ WiL ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถาน
ประกอบการ และขอมูลสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง และแนวทางการ
ดำเนินการพัฒนาตอในวงจรที่ 2 แลว ในขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความชัดเจน ตองทำการระดม
สมองเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนา ที่ไดจัดทำไว และระบุรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อ
จัดทำแผนการปฏิบัติ โดยคณะผูวิจัย ไดประชุมเพ่ือจัดทำแผนการปฏิบัติ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2564 บรรยากาศในการประชุม ดังแสดงในภาพที่ 4.30 และมีรายละเอียดของการดำเนินการดังจะได
นำเสนอ ตอไปน้ี  
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ภาพที่ 4.30 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในวงจรที่ 2  
 

“ผูรวมวิจัยทุกคน ตอนน้ีเราไดทบทวนและทราบแลววา งานที่เราได
รวมกันปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือ 
WiL ในวงจรที่ 1 มีงานที่สำเร็จสมบูรณแลว คือ ดานสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 1 
การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ เพราะเราไดรวมกับสถานประกอบการจัดทำ
แผนการฝกและเน้ือหาของการฝกอาชีพที่สมบูรณ และนำมาใชในการฝกอาชีพ
วงจรที่ 1 ได โดยเราประเมินผลหลังการพัฒนาวงจรที่ 1 กันไปแลว ในขั้นตอนน้ี 
ผมถือวาเราทำสำเร็จแลวนะครับ อีกขั้นตอนหน่ึงที่สำเร็จ คือ ดานนักเรียน 
นักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ เด็กของเราสามารถระบุ
เปาหมายและเลือกสถานประกอบการไดตรงกับเปาหมายและมีความเหมาะสม 
ดังนั้น น่ีจึงถือเปนความสำเร็จที่ 2 ของเรา ในดานนักเรียน  นักศึกษา ซึ่ งเราทุก
คนไดชวยกันพัฒนาใหเกิดขึ้น ยอดเยี่ยมมากครับ” (ผูวิจัย, 19 มกราคม 2564) 

 “ทีน้ีเราจะทำอยางไรกับประเด็นที่เหลือดีครับ เราทราบแลววา
แนวทางที่จะปฏิบัติมีอะไรบาง เรามาวิเคราะหรวมกันทีละขั้นตอน หรือทานใดมี
ขอเสนอแนะ เชน สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง และแนวทางการดำเนินงานที่เรา
ไดคิดกันไว ดานสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ผู
รวมวิจัยคิดวา เราจะเดินอยางไรกันตอไปครับ” (ผูวิจัย, 19 มกราคม 2564) 

 “ผมขอเสนอวา เราควรใหแบบฝกหัดแกนักเรียนนักศึกษาเพิ่ม
ครับ ใหฝกการคนควาที่ตองใชภาษาและเกี่ยวกับงานในสาขาเขาครับ” (จักรพันธุ 
สุริยวงศ, 19 มกราคม 2564) 

 “ใชครับ เราจะตองใหเด็กไดฝกคนควาดวยตนเอง แตถาบอกให 
ทำลอย ๆ เด็กก็จะไมใสใจ ใหทำเปนแบบฝกหัดภาษาอังกฤษก็ได ที่ไมเครียดและ
ไมเปนการเพ่ิมภาระงานแกเด็ก ครับ” (อภิชาติ คุณปญญา, 19 มกราคม 2564) 

     “ขออนุญาตครับ ผมคิดวาควรใหนักศึกษาฝกใชภาษาอังกฤษผาน
โทรศัพทมือถือ เราเลือกดูแอพพลิเคช่ันที่นาสนใจ และแนะนำใหเด็กฝกครับ  
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 จะนาสนใจกวาทำแบบฝกหัดครับ ขอบคุณครับ” (รุงเรือง เพ็ญกุลกิจ, 19 
มกราคม2564) 

     “ครับ เปนความเห็นที่นาสนใจทั้ง 2 ทาน ผมคิดวาเรามาดูสาเหตุ 
 กอนวาเพราะอะไรถึงยังไมบรรลุผลสำเร็จ และมีปจจัยอะไรที่มีผลตอการปฏิบัติ 
 บาง กอนที่จะสรุปกันตอครับ” (ผูวิจัย, 19 มกราคม 2564) 
 
 คณะผูวิจัย ไดรวมกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะหขั้นตอนที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง และ

แนวทางที่คณะผูวิจัยไดรวมกันนำเสนอไว โดยวันนี้จะเปนการพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไป

ไดในการปฏิบัติ โดยพิจารณาทีละขั้นตอน เพ่ือใหไดขอสรุปผลวิธีการปฏิบัติสำหรับวงจรที่  2

รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหสภาพที่คาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง เพ่ือสรุปวิธีการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง 
สิ่งท่ียังไมบรรลุ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการดำเนนิการ
พัฒนา 

สรุปวิธีการปฏิบัติ 
สำหรบัวงจรที ่2 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ข้ันตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
ข้ันตอนที่ 1 เตรียม 
ความพรอมดานครุภัณฑ 
ที่ทันสมัย  

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
ท่ีทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียน 
การสอน 
 

อยูระหวางส่ังซ้ือเคร่ืองจักร และรอ 
การจัดสง ซึ่งไดเลื่อนออกไปจากกำหนด
เดิม คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของโคโรนาไวรัส รอบ 2 

มอบหมายผูเก่ียวของใหติดตามการ
ส่ังซ้ือใหสมบูรณ ใหมีการติดต้ัง ทดลอง
ใชเครื่องจักรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองจักรท่ีสงมาใหเรียบรอย 

วงจรที่ 1 ไดมีการสำรวจและส่ังซ้ือ
เครื่องจักร โดยอยูระหวางการจัดสง
และรับมอบ ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติคือ 
มอบหมายแผนกวิชาท่ีสั่งซื้อเคร่ืองจักร 
ติดตามการสั่งซื้อ การสงมอบ  
การตรวจสอบคุณภาพ และ 
การรับประกันเคร่ืองจักร  

ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ  

1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก 
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน เขาในหลักสูตรปกติ 
และในหลักสูตรทวิภาคี  
2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

การบูรณาการภาษาตางประเทศเขาใน
หลักสูตรปกติและหลักสูตรทวิภาคี 

เน่ืองจากปญหาที่ตองการแกไขในชวง
เริ่มแรก คือ การขาดครูและผูเช่ียวชาญ
ดานภาษาตางประเทศ ซึ่งในการปฏิบัติ
ตองอาศัยกระบวนการในการพิจารณา
และมีความเกี่ยวของกับหลายสวน 
ดังนั้น ในวงจรที่  2 เพ่ือให นักเรียน 
นักศึกษา ไดฝกทักษะภาษาตาง 
ประเทศดวยตนเอง โดยไมตองรอ
ขอจำกัดดานการขาดครูชาวตางชาติ 
ควรแนะนำนักเรียน นักศึกษา รู จัก
เ ว็ บ ไซ ต  ห รือ แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น ท า ง
โทรศัพท มือถือ ที่ เอ้ือตอการศึกษา
คนควาดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเองผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต  

วงจรที่ 1 ไดสำรวจขอมูลครูและ 
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาตาง 
ประเทศใหผูเรียนกอนออกฝกอาชีพ
แลว ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติคือ 
1) มอบหมายทุกแผนกวิชา ใหทำ
การบูรณาการภาษาตางประเทศเขาใน
การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให
ผูเรียนไดเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ 
และภาษาญี่ปุน ที่เกี่ยวของกับเน้ือหา  
เบื้องตน สวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การภาษาตางประเทศ ใหเปนขอเสนอ
ของคณะผูวิจัยเพ่ือเสนอตอวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย เพ่ือพิจารณาตอไป 
2) เน่ืองจากโครงการพัฒนาทักษะ 
ทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
ไดดำเนินการพัฒนาใหแกนักเรียนกอน
ออกฝกอาชีพผานไปแลว เพ่ือความ
ตอเน่ืองของการพัฒนาทักษะภาษา  
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ตารางท่ี 4.18 การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหสภาพที่คาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง เพ่ือสรุปวิธีการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง 
สิ่งท่ียังไมบรรลุ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการดำเนนิการ
พัฒนา 

สรุปวิธีการปฏิบัติ 
สำหรบัวงจรที ่2 

    จึงมอบหมายใหครูผูดูแลนักเรียน 
นักศึกษา ศึกษาและแนะนำ
แอพพลิเคชั่นฝกภาษาอังกฤษท่ี
เหมาะสม ใหนักเรียนนักศึกษาได 
โหลดไวใชในโทรศัพท และฝกฝน
พัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

ข้ันตอนที่ 3 จัดการ
ฝกงานเอ้ือตอการกำกับ
ดูแล 

1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางท่ัวถึงและ
ครบถวน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการ 
การออกนิเทศอยางเพียงพอและเหมาะสม 

รอการนิเทศกการฝกงานคร้ังท่ี 2  
วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เมื่อครบกำหนดชวงเวลาการฝกงาน 
คือ 11 มกราคม – 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ใหมีการนิเทศการฝกงาน โดย
ดำเนิ นการใน ระหว างวันที่  8 -12 
มีนาคม พ.ศ. 2564  

 

วงจรที่ 1 มีการจัดการฝกงานแบบ 
ไมกระจาย และทำการนิเทศกการ
ฝกงานรอบที่ 1 วันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 โดยการนิเทศกทำไดอยาง
ท่ัวถึง และมีงบประมาณเพียงพอ ใน
วงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ นิเทศกหลัง
เสร็จส้ินการฝกงานรอบ 2 ชวงวันท่ี  
8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ข้ันตอนที่ 4 เนนคณุภาพ
และพัฒนา WiL อยาง
ตอเนื่อง 

มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 

การปรับปรุงพัฒนาคูมือขั้นตอน 
การปฏิบัติงานและจัดทำเปนคูมือ 
การปฏิบัติงาน WiL โดยใชกระบวนการ 
PDCA ฉบับสมบูรณ 

ดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
ของคูมือการปฏิบัติงานดานการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทบทวน 
และจัดทำคูมือฉบับสมบูรณ 

วงจรที่ 1 มีการศึกษาวงจรคุณภาพ 
PDCA และพัฒนาขั้นตอนการทำงาน 
โดยทำคูมือและนำวงจร PDCA มาใช 
ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ ตรวจสอบ
ความถูกตองของคูมือท่ีสรางข้ึนและ
ปรับปรุงใหสมบูรณเปนคูมือฉบับ
สมบูรณ 
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ตารางท่ี 4.18 การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวัง สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง เพ่ือสรุปวิธีการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง 
สิ่งท่ียังไมบรรล ุ
ความคาดหวัง 

แนวทางการดำเนนิการ
พัฒนา 

สรุปวิธีการปฏบิัติ 
สำหรบัวงจรที ่2 

โมเดลปฏิบัติการ 3 ข้ันตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นกัศึกษา 
ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ 
อยางตอเนื่อง  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ทั้งในการเรียน
การสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนา 
ทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝกวิชาชีพ 
ยังตางประเทศ 

การสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ 
ในชีวิตประจำวัน 

การใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเอง โดยไม
ต อ งรอข อจ ำกั ด ด าน การข าดค รู
ชาวต างชาติ  ควรแนะนำนักเรียน 
นักศึกษา รูจักเว็บไซต หรือแอพพลิ 
เคชั่นทางโทรศัพทมือถือ ท่ี เอ้ือตอ
การศึกษาคนควาด วยตนเอง เพ่ื อ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศดวย
ตนเองผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
และฝกการใชภาษาตางประเทศ 
ในชีวิตประจำวัน  

วงจรท่ี1 มีการจัดโครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน 
นักศึกษากอนเดินทางไปฝกงาน โดย
จัดการเรียนการสอนในชวงนอกเวลา 
ในวงจรท่ี 2 การปฏิบัติ คือ แนะนำ 
แอพพ ลิ เค ช่ันทางโทรศัพท มือ ถือ 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเองผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต และฝกการใช
ภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน 

ข้ันตอนท่ี 2 มีพฤติกรรม
เชิงบวกและมีเหตุผล 
 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
สามารถควบคุมความประพฤติของตนเอง มีวินัย 
มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถจัดการ
ปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม 

มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน  
แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลได 
ไมทั่วถึง จึงควรปรับปรุงการติดตามโดย
แบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน 
ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอย
มีตัวแทน 1 คน เพ่ือดูแลเพ่ือนและเปน
ตัวกลางระหวางครูและเพ่ือน เพ่ือให
การดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดีย่ิงข้ึน 

ปรับปรุงการติดตาม โดยแบงกลุม
นักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตาม
การพักอาศัย และใหแตละกลุมยอย 
มีตัวแทน 1 คน เพ่ือดูแลเพ่ือนและ 
เปนตัวกลางระหวางครูและเพ่ือน 
เพ่ือใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
ทำไดดียิ่งข้ึน 

วงจรที่ 1 มีการติดตามนักเรียน
นักศึกษาโดยใชโซเชียลมีเดีย คือ
โปรแกรมไลน และครูฝกของสถาน
ประกอบการใหการดูแล ในวงจรที่ 2 
การปฏิบัติ คือ ปรับปรุงการติดตาม 
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย  
4-5 คน ตามการพักอาศัย และให 
แตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพ่ือ
ดูแลเพ่ือนและเปนตัวกลางระหวางครู 
และเพ่ือน เพ่ือใหการดูแลนักเรียน 
นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.18 การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง เพ่ือสรุปวิธีการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง 
ส่ิงท่ียังไมบรรล ุ
ความคาดหวัง 

แนวทางการดำเนนิการ
พัฒนา 

สรุปวิธีการปฏิบัติ 
สำหรับวงจรที ่2 

ข้ันตอนท่ี 3 มีวินัยและ 
มีความรับผิดชอบ 
 

1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา 
และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพที่
ไดรับมอบหมาย  
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารใน
รายวิชา และเอกสารเก่ียวกับการฝกวิชาชีพ  
ตามเวลาที่กำหนด  
3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
ความรับผิดชอบ และมีผลการเรียน มส. ลงได 

มีนักศึกษาบางคนเขารวมกลุมไลน  
แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลได 
ไมท่ัวถึง จึงควรปรับปรุงการติดตามโดย
แบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 
คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุม
ยอยมีตัวแทน 1 คน เพ่ือดูแลเพ่ือนและ
เปนตัวกลางระหวางครูและเพ่ือน 
เพ่ือใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดี
ยิ่งขึ้นและมีการสอดแทรกคำสอนตางๆ 
ผานภาพ หรือขอความส้ันๆ เพ่ือ
เตือนสติและเปนการอบรมนักเรียน 
นักศึกษาอีกทางหน่ึง 

ปรับปรุงการติดตาม โดยแบงกลุม
นักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตาม
การพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมี
ตัวแทน 1 คน เพ่ือดูแลเพ่ือนและเปน
ตัวกลางระหวางครูและเพ่ือน เพ่ือให
การดูแลนักเรียน นักศึกษาทำได ดี
ยิ่งข้ึนและมีการสอดแทรกคำสอนตางๆ 
ผ านภาพ  ห รือขอความ ส้ันๆ  เพ่ื อ
เตือนสติและเปนการอบรมนักเรียน 
นักศึกษาอีกทางหน่ึง 

 

วงจรที่ 1 มีการติดตามนักเรียน
นักศึกษาโดยใชโซเชียลมีเดีย คือ
โปรแกรมไลน และครูฝกของสถาน
ประกอบการใหการดูแล ในวงจรที่ 2 
การปฏิบัติ คือ ปรับปรุงการติดตาม 
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย  
4-5 คน ตามการพักอาศัย และให 
แตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพ่ือ
ดูแลเพ่ือนและเปนตัวกลางระหวางครู
และเพ่ือน เพ่ือใหการดูแลนักเรียน 
นักศึกษาทำไดดีย่ิงข้ึน 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ข้ันตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
ข้ันตอนท่ี 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนการสอนมีความสอดคลอง
หรือใกลเคียงกับแผนการฝกงาน ที่รวมกับสถาน
ประกอบการ และมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 

การฝกอาชีพรอบที่ 2 เสร็จส้ินในวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบและประเมินผล การฝกงาน
เม่ือครบวงจรที่ 2 

วงจรที่ 1 มีการทำความเขาใจและ 
ขอความรวมมือสถานประกอบการ 
แ ล ะค รู ข อ งส ถ าน ป ระ ก อ บ ก า ร 
เก่ียวกับการลำดับเนื้อหาท่ีเหมาะสม
และครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด  
ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ ประเมินผล
โดยการนิเทศกการฝกงานหลังจาก
สิ้น สุดฝกงานวงจรท่ี 8-12 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 4.18 การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวัง สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง เพ่ือสรุปวิธีการปฏิบัติวงจรที่ 2 
โมเดล

ปฏิบัติการ 
สภาพท่ีคาดหวัง 

สิ่งท่ียังไมบรรล ุ
ความคาดหวัง 

แนวทางการ
ดำเนนิการพฒันา 

สรุปวิธีการปฏิบัติ 
สำหรบัวงจรท่ี 2 

ข้ันตอนที่ 2 ฝกงาน 
ตามแผนที่วางไว 

ครูฝกของสถานประกอบการให
ความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติ 
ตามแผนการฝกที่กำหนดไว 

การฝกอาชีพรอบท่ี 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ตรวจสอบและประเมินผล การ
ฝกงานเม่ือครบวงจรที่ 2 

วงจรที่ 1 มีการทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ และครู
ฝกของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการฝกตามเนื้อหาที่กำหนดไวในแผน  
ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ ประเมินผลโดยการนิเทศกการฝกงานหลังจาก
ส้ินสุดฝกงานรอบที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ข้ันตอนที่ 3 
มอบหมายงานตรง
ตามสาขาวิชา 

 

สถานประกอบการใหความสำคัญกับ
การฝกวิชาชีพ และมอบหมายให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรง
ตามสาขาวิชา 

การฝกอาชีพรอบท่ี 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ตรวจสอบและประเมินผล การ
ฝกงานเม่ือครบวงจรที่ 2 

วงจรที่ 1 มีการทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ และครู
ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ 
การมอบหมายใหนักเรียน นักศึกษา 
ไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ ประเมินผลโดย
การนิเทศกการฝกงานหลังจากสิ้นสุดฝกงานรอบที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ข้ันตอนที่ 4 ใหการ
ดูแลและใสใจ
นักเรียนนักศึกษา  

สถานประกอบการใหความสำคัญ
และใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อยางเหมาะสม 

การฝกอาชีพรอบท่ี 2 เสร็จส้ิน
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ตรวจสอบและประเมินผล การ
ฝกงานเม่ือครบวงจรที่ 2 

วงจรท่ี 1 สถานประกอบการดูแลนักเรียน นักศึกษา อยางดีท้ังดาน 
ท่ีพัก ที่เหมาะสม สะอาด สะดวก และปลอดภัย และมีรถรับสงระหวางที่พัก
และสถานท่ีทำงาน การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย มีระเบียบ และครูฝกของ
สถานประกอบการใหคำแนะนำและสอนงานใหแกนักเรียนนักศึกษาเปนอยาง
ดี ในวงจรที่ 2 การปฏิบัติ คือ ประเมินผลโดยการนิเทศกการฝกงานหลังจาก
ส้ินสุดฝกงานรอบท่ี 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 2. การนำแผนลงสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่
ไดจากการจัดทำรวมกัน  
  2.1 ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา  
(A 4-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in School Dimension) 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย  
   สภาพที่คาดหวัง ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเครื่องมือและเครื่องจักร 
ที่ทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
   วิธีดำเนนิการ มอบหมายแผนกวิชาที่สั่งซื้อเครื่องจักร ติดตามการสั่งซื้อ  
การสงมอบ การตรวจสอบคุณภาพ และการรับประกันเครื่องจักร 
   ผูรับผิดชอบ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ไดประสานงานไปยังฝายพัสดุ เพื่อติดตามเครื่องจักร
และครุภัณฑที่สั่งซื้อ โดยเนนย้ำเรื่องการตรวจรับ การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร  
   การปฏิบัติ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ไดประสานงานไปยังฝายพัสดุผูดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
เพ่ือใหติดตามเครื่องจักรและครุภัณฑที่สั่งซื้อหลังจากการประชุมในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 
ทันที และไดเนนย้ำเรื่องการตรวจรับ การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
   ผลการปฏิบัติ ฝายพัสดุของแผนกวิชาแผนกวิชาชางกลโรงงาน และแผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส ไดติดตอไปยังบริษัทเพ่ือนัดหมายการสงมอบเครื่ องจักร และไดนัดหมายสงมอบ
เครื่องจักรในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง และทดลองใชกอน
เซ็นเอกสารสงมอบ และมีการรับประกันเครื่องจักรเปนระยะเวลา 1 ป  
 

 
 
ภาพที่ 4.31 ครุภัณฑชุดฝกเครื่องจำลองซีเอ็นซีงานกลึง 
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 ภาพที่ 4.32 การตรวจสอบและทดลองใชเครื่องจักรและโปรแกรมกอนการสงมอบ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
  สภาพที่คาดหวัง 1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุน เขาในหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 
  วิธีดำเนินการ 1) นำเสนอผูบริหารใหทุกแผนกวิชา ใหทำการบูรณาการภาษา 
ตางประเทศเขาในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา ใหผูเรียนไดเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุน ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เบ้ืองตน สวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภาษาตางประเทศให 
เปนขอเสนอของคณะผูวิจัยเพื่อเสนอตอวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพ่ือพิจารณาตอไป 2) เน่ืองจาก
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไดดำเนินการพัฒนาใหแกนักเรียนกอนออก
ฝกอาชีพผานไปแลว เพื่อความตอเนื่องของการพัฒนาทักษะภาษา จึงมอบหมายใหครูที่ปรึกษา 
ทำการศึกษาและแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ใหนักเรียนนักศึกษาไดโหลดไวใช
ในโทรศัพท และฝกฝนพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 
  ผูรับผิดชอบ         
  1. ผู วิจั ยและผู ร วมวิจั ย  ท ำหน าที่ ป ระสานงาน  ติ ดตาม  การพัฒ นาทั กษะ
ภาษาตางประเทศ 
  2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ศึกษาและแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน 
นักศึกษา และติดตามการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติ  
  1. ครูที่ปรึกษา ศึกษาและแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองที่มีใหโหลด
ไดในโทรศัพทมือถือแกนักเรียน นักศึกษา และใหโหลดมาใชฝกทักษะทางภาษา 
  2. ติดตาม และสอบถาม นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการฝกทักษะทางภาษาอยาง
สม่ำเสมอ ผานทางโปรแกรมไลนทุกสัปดาห เนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนา
ตนเองโดยใชโทรศัพท ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีมากหากสามารถปฏิบัติได เปนการใชโทรศัพทใหเกิดประโยชนตอ
ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกฝนทักษะทางภาษาทำได
ดวยตนเอง เปนสิ่งที่ทำไดงาย สะดวก และศึกษาไดทุกเม่ือที่มีโอกาส 
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  ผลการปฏิบัติ  
  ครูที่ปรึกษา ติดตามการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ืองทุก
สัปดาห และไดสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช
แอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือนักเรียน นักศึกษา ใหความเห็นสรุปไดวา การใชแอพพลิเคช่ันใน
โทรศัพทมือถือเพื่อฝกทักษะทางภาษา ทำไดสะดวก และสามารถฝกทักษะไดตามที่ตองการ และเม่ือ
ตองการใชแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอื่น ๆ ก็สามารถโหลดมาเพิ่มเติมและใชฝกภาษาไดโดยสวนตัวของ
นักเรียน นักศึกษา ไดมีการพัฒนาการศึกษาคำศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา หรือ 
ในชีวิตประจำวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.33 ครูที่ปรึกษาแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษา และใหนักเรียน นักศึกษาโหลดเพื่อใช 
ฝกภาษาทางโทรศัพทมือถือ 
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 ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล 
  สภาพที่คาดหวัง 1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศกอยางทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและเหมาะสม 
  วิธีดำเนินการ กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาผานทางโซเชียลมีเดีย (โปรแกรมไลน) ใน
การติดตาม ดูแลความเปนอยู ลักษณะของงานที่ทำ การฝกทักษะภาษาดวยตนเอง ตามติดตามใบงาน 
และการสงเอกสารตาง ๆ อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  
  ผูรับผิดชอบ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ครูที่ปรึกษาทุกแผนกวิชา  
  การปฏิบัติ ตลอดการฝกงานทั้ง 2 วงจร ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครูที่ปรึกษา ทำการ
ติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาอยางสม่ำเสมอ โดยการฝกงานในวงจรที่ 2 จะเสร็จสิ้นวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งครูที่ปรึกษาและผูไดรับมอบหมาย จะทำการนิเทศกการฝกงานรอบ 2 ชวง
วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  ผลการปฏิบัติ การฝกงานดำเนินไปดวยความเรียบรอย นักเรียน นักศึกษา 
มีการสงงานครบทุกคน เน่ืองจากการติดตามงานดวยโปรแกรมไลน ทำใหสามารถติดตามดูแล
นักเรียนไดดีและมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
ภาพที่ 4.34 การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา ในชวงการฝกงานวงจรที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
  สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
  วิธีดำเนินการ ตรวจสอบความถูกตองของคูมือที่สรางขึ้นและปรับปรุง   ใหสมบูรณเปน
คูมือฉบับสมบูรณ 
  ผูรับผิดชอบ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และผูปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู    เชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (WiL) 
  การปฏิบัติ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ประชุมเพื่อตรวจสอบคูมือและขั้นตอนการ
ดำเนินงานกอนจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติฉบับสมบูรณ  
  ผลการปฏิบัติ  
  ในวงจรที่ 1 ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ไดศึกษาและสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน และรวมกัน
จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานโดยนำวงจร PDCA และไดมาเผยแพรใหแกผูปฏิบัติงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ในแผนกวิชาอ่ืน ๆ ไดนำไปปรับใช และไดจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ขึ้นจำนวน 1 ฉบับ และทำการ
ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น ในการประชุมวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำเปนคูมือฉบับสมบูรณตอไป 
  ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และผูปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(WiL) ไดตรวจสอบคูมือการปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ที่
สรางขึ้น และรวมกันปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อจัดพิมพไวใชในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายตอไป 
 

 
 
ภาพที่ 4.35 ประชุมตรวจสอบเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (WiL) 
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  2.2 ปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียนนักศึกษา (A 
5-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Student Dimension) 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง  
  สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ และไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝก
วิชาชีพยังตางประเทศ 
  วิธีดำเนินการ แนะนำแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา 
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเองผ านทางเครือขายอินเทอรเน็ต และฝกการใช
ภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวัน 
  ผูรับผิดชอบ  
  1. ผู วิจั ยและผู ร วมวิจั ย  ท ำหน าที่ ป ระสานงาน  ติ ดตาม  การพัฒ นาทั กษะ
ภาษาตางประเทศ 
  2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ศึกษาและแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน 
นักศึกษา และติดตามการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติ  
  1. ครูที่ปรึกษา ศึกษาและแนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองที่มีใหโหลด
ไดในโทรศัพทมือถือแกนักเรียน นักศึกษา และใหโหลดมาใชฝกทักษะทางภาษา 
  2. ติดตาม และสอบถาม นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการฝกทักษะทางภาษาอยาง
สม่ำเสมอ ผานทางโปรแกรมไลนทุกสัปดาห เนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนา
ตนเองโดยใชโทรศัพท ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีมากหากสามารถปฏิบัติได เปนการใชโทรศัพทใหเกิดประโยชนตอ
ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกฝนทักษะทางภาษาทำได
ดวยตนเอง เปนสิ่งที่ทำไดงาย สะดวก และศึกษาไดทุกเม่ือที่มีโอกาส 
  ผลการปฏิบัติ  
  ครูที่ปรึกษา ติดตามการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ืองทุก
สัปดาห และไดสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช
แอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือนักเรียน นักศึกษา ใหความเห็นสรุปไดวา การใชแอพพลิเคช่ันใน
โทรศัพทมือถือเพื่อฝกทักษะทางภาษา ทำไดสะดวก และสามารถฝกทักษะไดตามที่ตองการ และเม่ือ
ตองการใชแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอื่น ๆ ก็สามารถโหลดมาเพิ่มเติมและใชฝกภาษาไดโดยสวนตัวของ
นักเรียน นักศึกษา ไดมีการพัฒนาการศึกษาคำศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน 
  ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล 
  สภาพที่คาดหวัง นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมความ
ประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถจัดการปญหาที่พบไดอยาง
เหมาะสม 
  วิธีดำเนินการ ปรับปรุงการติดตาม โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตาม
การพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพื่อดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครู และ
เพ่ือน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น 
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  ผูรับผิดชอบ 
  1. ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
และการอบรมนักเรียน นักศึกษา 
  2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา และใหการอบรมนักเรียน นักศึกษา  
  3. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกลุมโซเชียลมีเดีย และติดตามขอมูล ขาวสารที่ครูสง และ
รายงานผลการฝกงาน สภาพความเปนอยู การปฏิบัติตน ปญหาที่พบในการฝกงานแกครูที่ปรึกษา
ทราบอยางสม่ำเสมอ 
  การปฏิบัติ 
  การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่  11 มกราคม ถึง วันที่  12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงวิธีการกำกับดูแล และติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 
คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอย มีตัวแทน 1 คน เพ่ือดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวาง
ครูและเพื่อน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น 
  ผลการปฏิบัติ 
  เนื่องจากการกำกับดูแล และติดตามนักเรียนในการฝกงานวงรอบที่ 1 มีนักศึกษาบาง
คนเขารวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลไดไมทั่วถึง จึงไดปรับปรุงการติดตามโดย
แบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน 
เพื่อดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครูและเพื่อน เพื่อใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น  
ผลการปรับปรุงวิธีการดูแลนักเรียน นักศึกษาผานทางโซเชียลมีเดีย พบวา ทำใหสามารถดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไดดียิ่งขึ้น ติดตามงาน และมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน นักศึกษาไดทุกคน นักเรียน นักศึกษาที่
เขินอาย ก็กลาแสดงออกมากขึ้น กลาที่จะพูดคุยกับครูมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.36 การปรับปรุงระบบติดตามดูแลนักเรียนผานทางโซเชียลมีเดียแบบกลุมยอย 
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  ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
  สภาพที่คาดหวัง 1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำ
เอกสารเก่ียวกับการฝกวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย 2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารในรายวิชา 
และเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลาที่กำหนด 3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
ความรับผิดชอบ และมีผลการเรียน มส. ลงได 
  วิธีดำเนินการ ติดตามนักเรียนผานทางโซเชียลมีเดียทั้งกลุมใหญ และกลุมยอย 
มอบหมายงาน และติดตามการสงงานของนักเรียน และใหสงงานทางไลน 
  ผูรับผิดชอบ 
  1. ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
  2. ครูที่ปรึกษา ทำหนาที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา มอบหมายงาน และติดตามการสงงาน
ของนักเรียน นักศึกษา 
  3. นักเรียน นักศึกษา เขารวมกลุมโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามงานที่มอบหมาย และสง
งานตามกำหนดเวลาอยางสม่ำเสมอ 
  การปฏิบัติ 
  การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่  11 มกราคม ถึง วันที่  12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงวิธีการกำกับดูแล และติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 
คน มอบหมายงาน และติดตามการสงงานของนักเรียนผานทางไลน 
  ผลการปฏิบัติ 
  ผลการมอบหมายงาน และติดตามงานเพื่อใหสงงานผานโปรแกรมไลน  
ทำใหสามารถติดตามดูแลนักเรียน และตามงานไดดียิ่งขึ้น นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบ 
สงงานตามกำหนดระยะเวลา และรวมสนทนากับครูสม่ำเสมอ  
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ภาพที่ 4.37 การติดตามนักเรียน นักศึกษา และการสงงานทางไลน  
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ภาพที่ 4.38 การสงงานทางไลนของนักเรียน นักศึกษา  
 
  2.3 ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
(A 4-Steps Action Model to Improve the Quality of WiL in Company Dimension) 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร  
  สภาพที่คาดหวัง การจัดแผนการเรียนการสอนมีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงานที่รวมกับสถานประกอบการ และมีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
  วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจและขอความรวมมือสถานประกอบการ 2) หารือกับ
สถานประกอบการและครูของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมและครบถวน
ตามที่หลักสูตรกำหนด   
  ผูรับผิดชอบ  
  1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา  
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  2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ฝกงานตามความเปนจริง 
  การปฏิบัติ  
  การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการ
ตรวจสอบความครบถวนตามหลักสูตรในการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8 -12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส  
  ผลการปฏิบัติ  
  จากการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบ
การฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมีการ
ฝกงานตามหลักสูตร และปฏิบัติตามแผนการฝกงานที่ไดออกแบบรวมกันไว นักเรียน นักศึกษาไดรับ
การฝกงานตามแผน ไดรับประสบการณจากการฝกงาน และมีรายไดจากการฝกงานตามที่สถาน
ประกอบการไดแจงไว นักศึกษา สาขาแมพิมพโลหะ ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ ระบบการ
ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส ไดฝกปฏิบัติการ
เขียนแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร ไดสังเกตการณการออกแบบและผลิตแมพิมพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร นักศึกษาในสาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ไดเรียนรูจากการฝกอาชีพ ไดแก ได
เรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ เกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ช้ินสวน
เครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องกลตนกำลัง เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
กระบวนการผลิต ระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรม ซึ่ง
การฝกงานในรอบแรก ทำใหนักเรียนไดความรู ทักษะอาชีพ ประสบการณจากการฝ กอาชีพตาม
หลักสูตรที่กำหนดไว สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาทั้ง 2 สาขาไดรับจากการฝกงาน คือ เกิดทักษะและความ
ชำนาญในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ไดรับประสบการณทั้งดานการทำงาน การดำเนินชีวิตในหนวยงาน และ
การสรางมนุษยสัมพันธในสถานที่ทำงาน ซึ่งเปนประสบการณใหมอันจะนำไปใชในการดำเนินชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษาเม่ือสำเร็จการศึกษาตอไป 
 
 



293 

 
ภาพที่ 4.39 การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในชวงนิเทศกการฝกงาน  
 
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
  สภาพที่คาดหวัง ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติตามแผนการฝกที่กำหนดไว 
  วิ ธีด ำเนิ นการ 1 ) ทำความ เข าใจและขอความรวมมื อสถานประกอบการ  
2) หารือกับครูฝกของสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝกตามเนื้อหาที่กำหนดไวในแผน และทำการ
นิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  
  ผูรับผิดชอบ  
  1. ผู วิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษา  
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  2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ฝกงานตามความเปนจริง 
  การปฏิบัติ  
  การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการ
ตรวจสอบการฝกงานตามแผนและการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำ
การนิเทศกแบบออนไลนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส  
  ผลการปฏิบัติ  
  จากการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบ
การฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมีการ
ฝกงาน โดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและ
สถานศึกษา และมีการฝกงานครบถวนตามเนื้อหาและกระบวนการที่ไดวางแผนไว  
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
  สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพ และมอบหมายให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
  วิธีดำเนินการ 1) ทำความเขาใจลักษณะงานของสถานประกอบการ และ 
ขอความรวมมือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณตรงสาขา 2) ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจลักษณะ
ของการฝกงานในบางสถานประกอบการที่เปนภาคอุตสาหกรรม ในสายการผลิต ซึ่งมีคาตอบแทน  
แตอาจไมไดรับประสบการณที่ตรงสาขาวิชาจากการฝก 
  ผูรับผิดชอบ  
  1. ผูวิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงาน 
ของนกัเรียน นักศึกษา  
  2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา 
ใหขอมูลเกี่ยวกับการฝกงานตามความเปนจริง 
  การปฏิบัติ  
  ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ทำการตรวจสอบมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชาและการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-
12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนา
ไวรัส  
  ผลการปฏิบัติ  
  การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการ
ฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมอบหมาย
งานใหนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตรงตามสาขางาน เน่ืองจากไดกำหนดหนาที่ และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานไวเบ้ืองตนในขั้นตอนการจัดทำแผนการฝกอาชีพ และมีการฝกงานโดยใชแผนการฝกงานที่
ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา  
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ภาพที่ 4.40 ผลการติดตามนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
 
  ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา  
  สภาพที่คาดหวัง สถานประกอบการใหความสำคัญและใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อยางเหมาะสม 
  วิธีดำเนินการ ประเมินผลโดยการนิเทศกการฝกงาน หลังจากสิ้นสุดการฝกงานวงจรที่ 
2 ชวงเวลาการนิเทศก 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  ผูรับผิดชอบ  
  1. ผู วิจัย และผูรวมวิจัย ประสานงานในการติดตามผลการฝกงานของนักเรียน 
นักศึกษา  
  2. ครูที่ปรึกษา ครูของสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ฝกงานตามความเปนจริง และปฏิบัติการนิเทศกหลังเสร็จการฝกงานวงจรที่ 2 
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  การปฏิบัติ  
  ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ทำการตรวจสอบการดูแลนักเรียนนักศึกษา และการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลนเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส  
  ผลการปฏิบัติ  
  การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบ
ออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส โดยการนิเทศใชการนิ เทศกผาน
โปรแกรมไลนเปนรายบุคคล ผลการนิเทศก สรุปไดวา นักเรียน นักศึกษา สามารถฝกงานไดตาม
กำหนดระยะเวลาของการฝกงานทั้ง 2 รอบ การฝกงานดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย แมจะมี
สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสในจังหวัดใกลเคียงกับสถานประกอบการ แตเนื่ องจาก
นักเรียน นักศึกษาพักอาศัยในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมของโรงงาน ทำใหไมไดผลกระทบและไดรับการดูแล
อยางดีจากทางสถานประกอบการ การฝกงานทั้ง 2 วงรอบของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา เสร็จสิ้น 
และประสบผลสำเร็จตามความมุงหวังทุกประการ  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.41 การนิเทศกการฝกงานแบบออนไลนเปนรายบุคคล 
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 3. การถอดบทเรียน มจีุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสงัเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและองคความรูที่ไดรับ
จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ มีรายละเอียดปรากฏ ดังตอไปน้ี  
  3.1 ผลการดำเนนิงาน  
   3.1.1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะผูวิจัย   ได
รวมกันระดมสมองเพ่ือวิเคราะหโมเดลปฏิบัติการทีละขั้นตอน เริ่มจากโมเดล WiL ดานสถานศึกษา 4 
ขั้นตอน ดานนักเรียน นักศึกษา 3 ขั้นตอน และดานสถานประกอบการ 4 ขั้นตอน ทำใหไดขอมูล
สภาพที่คาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง แนวทางการดำเนินการพัฒนา และสรุปวิธีการปฏิบัติ
สำหรับวงจรที่ 2 
   3.1.2 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ จากการวางแผนการปฏิบัติ วงจร 2 ซึ่งคณะผูวิจัย
ไดวางแผนการปฏิบัติวงจรที่ 2 ไวเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ มีรายละเอียดของปฏิบัติการยกระดับการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 2 ดังตอไปนี้   
   1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีผลการดำเนินการดังน้ี 
   ขั้นตอนที่  1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ผู วิจัย ผูรวมวิจัย ได
ประสานงานไปยังฝายพัสดุผูดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหติดตามเครื่องจักรและครุภัณฑที่ส่ังซื้อ
หลังจากการประชุมในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ทันที และไดเนนย้ำเรื่องการตรวจรับ การ
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร ฝายพัสดุของแผนกวิชาแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ไดติดตอไปยังบริษัทเพื่อนัดหมายการสงมอบเครื่องจักร และไดนัด
หมายสงมอบเครื่องจักรในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง และ
ทดลองใชกอนเซ็นเอกสารสงมอบ และมีการรับประกันเครื่องจักรเปนระยะเวลา 1 ป  
   ขั้นตอนที่  2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ครูที่ปรึกษา ศึกษาและแนะนำ
แอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองที่มีใหโหลดไดในโทรศัพทมือถือแกนักเรียน นักศึกษา และให
โหลดมาใชฝกทักษะทางภาษา ติดตาม และสอบถาม นักเรียน นักศึกษา เก่ียวกับการฝกทักษะทาง
ภาษาอยางสม่ำเสมอ ผานทางโปรแกรมไลนทุกสัปดาห เนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษาใหความสำคัญกับ
การพัฒนาตนเองโดยใชโทรศัพท ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมากหากสามารถปฏิบัติได  เปนการใชโทรศัพทใหเกิด
ประโยชนตอตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกฝนทักษะทาง
ภาษาทำไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ทำไดงาย สะดวก และศึกษาไดทุกเมื่อที่มีโอกาสครูที่ปรึกษา ติดตาม
การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่องทุกสัปดาห และไดสอบถาม ความคิดเห็น
ของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใชแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือนักเรียน 
นักศึกษา ใหความเห็นสรุปไดวา การใชแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือเพ่ือฝกทักษะทางภาษา ทำได
สะดวก และสามารถฝกทักษะไดตามที่ตองการ และเมื่อตองการใชแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอื่น ๆ ก็
สามารถโหลดมาเพิ่มเติมและใชฝกภาษาไดโดยสวนตัวของนักเรียน นักศึกษา ไดมีการพัฒนา
การศึกษาคำศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน 
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   ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครูที่ปรึกษา 
ทำการติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาอยางสม่ำเสมอ โดยการฝกงานในวงจรที่ 2 จะเสร็จสิ้นวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งครูที่ปรึกษาและผูไดรับมอบหมาย จะทำการนิเทศกการฝกงานรอบ 2 ชวง
วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 การฝกงานดำเนินไปดวยความเรียบรอย นักเรียน นักศึกษา มีการสง
งานครบทุกคน เน่ืองจากการติดตามงานดวยโปรแกรมไลน ทำใหสามารถติดตามดูแลนักเรียนไดดี
และมีประสิทธิภาพ  
   ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2564 ประชุมเพ่ือตรวจสอบคูมือและขั้นตอนการดำเนินงานกอนจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติฉบับ
สมบูรณ ในวงจรที่ 1 ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ไดศึกษาและสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน และรวมกันจัดทำ
ขั้นตอนการดำเนินงานโดยนำวงจร PDCA และไดมาเผยแพรใหแกผูปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ในแผนกวิชาอื่น ๆ ไดนำไปปรับใช และไดจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ขึ้นจำนวน 1 ฉบับ และทำการ
ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น ในการประชุมวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำเปนคูมือฉบับสมบูรณตอไป 
   ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และผูปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(WiL) ไดตรวจสอบคูมือการปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ที่
สรางขึ้น และรวมกันปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อจัดพิมพไวใชในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (WiL) ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายตอไป 
   2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
นักเรียน นักศกึษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ครูที่ปรึกษา ศึกษาและ
แนะนำแอพพลิเคช่ันฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองที่มีใหโหลดไดในโทรศัพทมือถือแกนักเรียน นักศึกษา 
และใหโหลดมาใชฝกทักษะทางภาษา ติดตาม และสอบถาม นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการฝกทักษะ
ทางภาษาอยางสม่ำเสมอ ผานทางโปรแกรมไลนทุกสัปดาห  เนนย้ำใหนักเรียน นักศึกษาให
ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยใชโทรศัพท ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมากหากสามารถปฏิบัติได  เปนการใช
โทรศัพทใหเกิดประโยชนตอตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การ
ฝกฝนทักษะทางภาษาทำไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ทำไดงาย สะดวก และศึกษาไดทุกเมื่อที่มีโอกาส ครูที่
ปรึกษา ติดตามการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ืองทุกสัปดาห และได
สอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใชแอพพลิเคช่ันใน
โทรศัพทมือถือนักเรียน นักศึกษา ใหความเห็นสรุปไดวา การใชแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือเพ่ือฝก
ทักษะทางภาษา ทำไดสะดวก และสามารถฝกทักษะไดตามที่ตองการ และเมื่อตองการใช
แอพพลิเคช่ันฝกภาษาอื่น ๆ ก็สามารถโหลดมาเพิ่มเติมและใชฝกภาษาไดโดยสวนตัวของนักเรียน 
นักศึกษา ไดมีการพัฒนาการศึกษาคำศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน 
   ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล การฝกงานวงจรที่ 2 ระหวางวันที่ 11 
มกราคม ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ปรับปรุงวิธีการกำกับดูแล และติดตามนักเรียน นักศึกษา 
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอย มีตัวแทน 1 
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คน เพ่ือดูแลเพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครูและเพ่ือน เพ่ือใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดี
ยิ่งขึ้น เน่ืองจากการกำกับดูแล และติดตามนักเรียนในการฝกงานวงรอบที่ 1 มีนักศึกษาบางคนเขา
รวมกลุมไลน แตไมมีปฏิสัมพันธใด ๆ ทำใหดูแลไดไมทั่วถึง จึงไดปรับปรุงการติดตามโดยแบงกลุม
นักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน ตามการพักอาศัย และใหแตละกลุมยอยมีตัวแทน 1 คน เพื่อดูแล
เพื่อนและเปนตัวกลางระหวางครูและเพื่อน เพ่ือใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำไดดียิ่งขึ้น ผลการ
ปรับปรุงวิธีการดูแลนักเรียน นักศึกษาผานทางโซเชียลมีเดีย พบวา ทำใหสามารถดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไดดียิ่งขึ้น ติดตามงาน และมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน นักศึกษาไดทุกคน นักเรียน นักศึกษาที่
เขินอาย ก็กลาแสดงออกมากขึ้น กลาที่จะพูดคุยกับครูมากขึ้น  
   ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ การฝกงานวงจรที่ 2 ระหวางวันที่ 11 
มกราคม ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ปรับปรุงวิธีการกำกับดูแล และติดตามนักเรียน นักศึกษา 
โดยแบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย 4-5 คน มอบหมายงาน และติดตามการสงงานของนักเรียนผาน
ทางไลน ผลการมอบหมายงาน และติดตามงานเพ่ือใหสงงานผานโปรแกรมไลน  
ทำใหสามารถติดตามดูแลนักเรียน และตามงานไดดียิ่งขึ้น นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบ 
สงงานตามกำหนดระยะเวลา และรวมสนทนากับครูสม่ำเสมอ  
   3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 
11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการตรวจสอบความครบถวนตามหลักสูตรในการ
นิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลนเน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส จากการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2564) 
พบวา สถานประกอบการมีการฝกงานตามหลักสูตร และปฏิบัติตามแผนการฝกงานที่ไดออกแบบ
รวมกันไว นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานตามแผน ไดรับประสบการณจากการฝกงาน และมี
รายไดจากการฝกงานตามที่สถานประกอบการไดแจงไว นักศึกษา สาขาแมพิมพโลหะ ไดเรียนรู ฝก
ปฏิบัติ และสังเกตการณ ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟา และ
อิเล็คทรอนิกส ไดฝกปฏิบัติการเขียนแบบแมพิมพดวยคอมพิวเตอร ไดสังเกตการณการออกแบบและ
ผลิตแมพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นักศึกษาในสาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ไดเรียนรูจาก
การฝกอาชีพ ไดแก ไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสังเกตการณ เกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต ช้ินสวนเครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องกลตนกำลัง เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และพลังงานทางเลือกใน
อุตสาหกรรม ซึ่งการฝกงานในรอบแรก ทำใหนักเรียนไดความรู ทักษะอาชีพ ประสบการณจากการ
ฝกอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดไว ส่ิงที่นักเรียน นักศึกษาทั้ง 2 สาขาไดรับจากการฝกงาน คือ เกิด
ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ไดรับประสบการณทั้งดานการทำงาน การดำเนินชีวิตใน
หนวยงาน และการสรางมนุษยสัมพันธในสถานที่ทำงาน ซึ่งเปนประสบการณใหมอันจะนำไปใชใน
การดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาตอไป 
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    ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว การฝกงานรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 11 
มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการตรวจสอบการฝกงานตามแผนและการนิเทศกการฝก
อาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลนเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโคโรนาไวรัส จากการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผล
การตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) พบวา สถาน
ประกอบการมีการฝกงาน โดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา และมีการฝกงานครบถวนตามเน้ือหาและกระบวนการที่ไดวางแผนไว  
    ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 
ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการตรวจสอบมอบหมายงานตรงตาม
สาขาวิชาและการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบ
ออนไลนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 
8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 2 (11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2564) พบวา สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตรงตามสาขางาน 
เนื่องจากไดกำหนดหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานไว เบื้องตนในขั้นตอนการจัดทำแผนการฝก
อาชีพ และมีการฝกงานโดยใชแผนการฝกงานที่ไดรวมกันออกแบบและจัดทำขึ้นระหวางสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบการฝกงานรอบที่ 
2 ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการตรวจสอบการดูแลนักเรียน
นักศึกษา และการนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบ
ออนไลนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส การนิเทศกการฝกอาชีพระหวางวันที่ 
8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทำการนิเทศกแบบออนไลน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโคโร
นาไวรัส โดยการนิเทศใชการนิเทศกผานโปรแกรมไลนเปนรายบุคคล ผลการนิเทศก สรุปไดวา 
นักเรียน นักศึกษา สามารถฝกงานไดตามกำหนดระยะเวลาของการฝกงานทั้ง 2 รอบ การฝกงาน
ดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย แมจะมีสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสในจังหวัด
ใกลเคียงกับสถานประกอบการ แตเน่ืองจากนักเรียน นักศึกษาพักอาศัยในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมของ
โรงงาน ทำใหไมไดผลกระทบและไดรับการดูแลอยางดีจากทางสถานประกอบการ การฝกงานทั้ง 2 
รอบของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา เสร็จสิ้น และประสบผลสำเร็จตามความมุงหวังทุกประการ  
 3.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 

  3.2.1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 พบขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค คือ ผูรวมวิจัยมีแนวคิดในการดำเนินงานคอนขางหลากหลาย ซึ่งเปนขอดี แสดงให
เห็นวา ผูรวมวิจัยมีความเขาใจการพัฒนางานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แต
เมื่อมีขอเสนอแนะหลากหลาย จึงทำใหใชเวลาในการหาขอสรุปในแตละประเด็นคอนขางมาก  
  3.2.2 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ จากการวางแผนการปฏิบัติ วงจร 2 พบขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค ดังตอไปน้ี   
  1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL  
ดานสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีผลการดำเนินการดังนี้ 
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    ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ปญหาที่พบ คือ เครื่องจักร
มาสงลาชากวากำหนด เน่ืองจาก เกิดปญหาสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 
ระลอก 2 ในเขตจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเครื่องจักรมาสงเมื่อวันที่ 27 มกราคม 
พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการตรวจรับเปนไปดวยความเรียบรอย 
   ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ การโหลดแอพพลิเคช่ันฝกภาษามาใช
งาน นักศึกษาบางคนใชโทรศัพทรุนเกา ทำใหไมเอื้ออำนวยตอการใชงานแอพพลิเคช่ัน และนักเรียน 
นักศึกษา ตองทำ OT ทำใหไมมีเวลาสำหรับการฝกภาษามากนัก  
   ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาดวยโปรแกรมไลน สามารถติดตาม
ดูแลนักเรียนไดดีและมีประสิทธิภาพ แตมีหลายครั้งที่ นักเรียน นักศึกษา อยูไมครบ หรือไมเขาพบครู
ตอนโทรไลนกลุม และการติดตามนักเรียน นักศึกษา แบบกลุมยอย เปนการเพิ่มภาระใหแกครูที่
ปรึกษา  
   ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL พบขอบกพรองในการจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA แตขาดรายละเอียดการปฏิบัติแตละขั้นตอน 
ทำใหไมชัดเจนเทาที่ควร  
  2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL  
ดานนักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง การโหลดแอพพลิเคชั่นฝก
ภาษามาใชงาน นักศึกษาบางคนใชโทรศัพทรุนเกา ทำใหไมเอื้ออำนวยตอการใชงานแอพพลิเคช่ัน 
และนักเรียน นักศึกษา ตองทำ OT ทำใหไมมีเวลาสำหรับการฝกภาษามากนัก 
  ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล การติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาดวย
โปรแกรมไลน สามารถติดตามดูแลนักเรียนไดดีและมีประสิทธิภาพ แตมีหลายครั้งที่นักเรียน 
นักศึกษา อยูไมครบ หรือไมเขาพบครูตอนโทรไลนกลุม และการติดตามนักเรียน นักศึกษา แบบกลุม
ยอย เปนการเพิ่มภาระใหแกครูที่ปรึกษา  
  ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ การมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษาทำ
และนัดหมายใหสงงานทางไลน นักเรียน นักศึกษาสามารถทำไดดีสงงานตรงเวลา แตพบปญหาเรื่อง
การลอกงานกันมาสง 
  3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL  
ดานสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร พบอุปสรรค คือ  
มีการแพรระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส ทำใหตองทำการนิเทศการฝกงานแบบออนไลน และสอบถาม
นักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการฝกงาน ผานทางโปรแกรมไลน ไมไดไปนิเทศการฝกงานวงจร 2 ใน
สถานที่ฝกงานจริง 
  ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว พบอุปสรรค คือ มีการแพรระบาดของเช้ือโคโรนา
ไวรัส ทำใหตองทำการนิเทศการฝกงานแบบออนไลน และสอบถามนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการ
ฝกงาน ผานทางโปรแกรมไลน ไมไดไปนิเทศการฝกงานวงจร 2 ในสถานที่ฝกงานจริง 
  ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา พบอุปสรรค คือ  
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มีการแพรระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส ทำใหตองทำการนิเทศการฝกงานแบบออนไลน และสอบถาม
นักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการฝกงาน ผานทางโปรแกรมไลน ไมไดไปนิเทศการฝกงานวงจร 2 ใน
สถานที่ฝกงานจริง 
   ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา พบอุปสรรค คือ มีการแพร
ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส ทำใหตองทำการนิเทศการฝกงานแบบออนไลน และสอบถามนักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับการฝกงาน ผานทางโปรแกรมไลน ไมไดไปนิเทศการฝกงานวงจร 2 ในสถานที่
ฝกงานจริง 
 3.3 ขอสังเกต ขอคิดเหน็ หรือขอเสนอแนะ 

  3.3.1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน เน่ืองจากผูรวมวิจัยมีแนวคิดในการดำเนินงาน
คอนขางหลากหลาย ทำใหใชเวลาในการหาขอสรุปในแตละประเด็นคอนขางมาก วิธีการแกไข คือ 
ควรกำหนดประเด็นหลักที่สำคัญ เพื่อใหผูวิจัยไดพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน เปนการทำใหเน้ือหา
กระชับขึ้น และใชเวลานอยลงได 
  3.3.2 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ จากการวางแผนการปฏิบัติ วงจร 2 พบขอสังเกต 
ขอคิดเห็น หรอืขอเสนอแนะดังตอไปนี้   

  1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีผลการดำเนินการดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ในการใชงานเครื่องจักรหรือ
ครุภัณฑใหม ครูผูสอน ควรศึกษาวิธีการใช ขอควรระวัง ใหเขาใจในชวงที่ทางบริษัทมาสงเครื่องจักร 
เพ่ือใหสามารถบอกนักเรียนในการจัดการเรียนรูไดวาตองใชงานอยางไร มีขอควรระวังอะไรบาง 
  ขั้นตอนที่ 2 พฒันาทักษะภาษาตางประเทศ ในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
หากใหนักเรียน นักศึกษา ศกึษาดวยตนเองในบางครั้งอาจไมเกิดความสนใจหรือขาดแรงกระตุน อาจ
จัดใหศึกษาในลักษณะของเกม แขงขันกันระหวางกลุมยอย เปนกิจกรรมนันทนาการ เพื่อชวยคลาย
เครียด และชวยใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียน นักศึกษา และครูทีป่รึกษาในการติดตาม ดูแล
นักเรียนแตละครั้ง  
  ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาดวยโปรแกรมไลน ไมควรติดตาม
บอยคร้ังเกินไป โดยชวงแรกที่ฝกงาน พบบอย และหางขึน้เปน สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อไมใหเปนการ
เซาซี้ หรือทำใหเกิดความรำคาญ และครูทีป่รึกษาควรพิจารณาวาจะพบนักเรียน ในลักษณะกลุมใหญ 
หรือกลุมยอย กับกิจกรรมใดบาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่  4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL ควรจัดทำคูมือแบบคอย ๆ เพิ่มเติม
รายละเอียด เพ่ือไมใหเปนการเพิ่มภาระแกผูปฏิบัติ โดยอาจใชเวลาประมาณ 1 ภาคเรียน เพื่อพัฒนา
คูมือจากการทดลองใช ปรับปรุง และเพิ่มเติม จนสมบูรณ  
  2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ หากใหนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดวยตนเองในบางครั้งอาจไมเกิดความสนใจหรือ
ขาดแรงกระตุน อาจจัดใหศึกษาในลักษณะของเกม แขงขันกันระหวางกลุมยอย เปนกิจกรรม
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นันทนาการ เพื่อชวยคลายเครียด และชวยใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียน นักศึกษา และครูที่
ปรึกษาในการติดตาม ดูแลนักเรียนแตละครั้ง  
  ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล การติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาดวย
โปรแกรมไลน ไมควรติดตามบอยครั้งเกินไป โดยชวงแรกที่ฝกงาน พบบอย และหางขึ้นเปน สัปดาห
ละ 1 คร้ัง เพ่ือไมใหเปนการเซาซี้ หรือทำใหเกิดความรำคาญ และครูที่ปรึกษาควรพิจารณาวาจะพบ
นักเรียนในลักษณะกลุมใหญ หรือกลุมยอย กับกิจกรรมใดบาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
  ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ควรเนนย้ำนักเรียน นักศึกษา ไมใหลอกงาน
มาสง และหากมีการลอกงาน ใหกลับไปทำมาสงใหมอีกครั้ง 
  3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถาน
ประกอบการ ไดแก 
   3.1) ขั้นตอนที ่1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร  
   3.2) ขั้นตอนที ่2 ฝกงานตามแผนที่วางไว  
   3.3) ขั้นตอนที ่3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา  
   3.4) ขั้นตอนที ่4 ใหการดูแลและใสใจนักเรยีน นักศึกษา  
    มีขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะโดยรวม คือ การนิเทศกการฝกงาน
วงรอบที่ 2 ใชการนิเทศกการฝกงานแบบออนไลน เพ่ือใหการนิเทศกเปนไปอยางถูกตองและ 
มีการใหขอมูลอยางเหมาะสม ควรมีการนิเทศกรวมกับครูฝกของสถานประกอบการ ในลักษณะ 
การสนทนาแบบไลนกลุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอจำกัดของสถานประกอบการเปนสำคัญ  
 3.4 การเรียนรูและองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติทีเ่กิดขึ้นในขัน้ตอนนี้ 
  3.4.1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน การเรียนรูและองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ในขั้นตอนน้ี คือ การที่ผูวิจัยไดจัดทำผลการพัฒนาวงจรที่ 1 แตละโมเดล สภาพที่คาดหวัง และสิ่งที่
ยังไมบรรลุความคาดหวัง มาเพื่อนำเขาที่ประชุมใหคณะผูรวมวิจัยไดวิเคราะหตอ ทำใหทุกคนเขาใจ
งานไดงาย และทราบวาจะตองเดินตอไปอยางไร คณะผูวิจัย สามารถวิเคราะหสิ่งที่ยังไมบรรลุความ
คาดหวัง นำเสนอแนวทาง และรวมพิจารณาแนวทางเพื่อนำสูการปฏิบัติไดชัดเจนและรวดเร็ว  
 
  3.4.2 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ จากปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงจรที่ 2 มีรายละเอียดการเรียนรูและองคความรูที่ไดรับ 
ดังตอไปน้ี   
  1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เกิดการ
เรียนรูกระบวนการในการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ การติดตอ
ประสานงาน การตรวจรับพัสดุ และระบบการรับประกันเครื่องจักร  
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะทางภาษาผานทางแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซ่ึงมีความนาสนใจทั้งตอนักเรียน 
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นักศึกษา และคณะผู วิจัยเองก็สามารถใชประโยชนจากการฝกฝนทักษะทางภาษาผานทาง
โทรศัพทมือถือไดเชนกัน  
  ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ผูวิจัย ผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมไลนในการกำกับติดตามนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทำไดงาย สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  
  ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง ผูวิจัย  
และผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทำคูมือและขั้นตอนการดำเนินงาน การตรวจสอบและ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหไดคูมือที่สมบูรณ  
  2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาผานทางแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีความ
นาสนใจทั้งตอนักเรียน นักศึกษา และคณะผูวิจัยเองก็สามารถใชประโยชนจากการฝกฝนทักษะทาง
ภาษาผานทางโทรศัพทมือถือไดเชนกัน  
  ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมไลนในการกำกับติดตามนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทำไดงาย สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  
  ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรมไลนในการมอบหมาย และติดตามงาน และนัดหมายใหสงงานผานทางโปรแกรมไลน 
ซ่ึงทำไดสะดวกและรวดเร็ว เพียงแตตองตรวจสอบใหดีเน่ืองจากหนาจอของโปรแกรมไลนจะเลื่อน
ตามลำดับของการสงงาน  
  3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถาน
ประกอบการ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.1) ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 
   3.2) ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว  
   3.3) ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
   3.4) ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา  
   มีการเรียนรูและองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี คือ ผูวิจัย
และผูรวมวิจัย ไดรับความรู และทราบขั้นตอนการนิเทศกการฝกงานแบบออนไลน ซึ่งทำไดสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา คาใชจายในการเดินทางไปนิเทศกนักเรียน นักศกึษา  
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เปนการสังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา 
และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแตละขั้นตอน โดยดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
 1. การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันกำหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
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จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และองคความรูที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยประชุมรวมกัน เพื่อระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัย
วงจรที่ 2 โดยทำการประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 วาระการประชุม ประกอบดวย 1) 
ตรวจสอบความคืบหนาของการปฏิบัติสำหรับแตละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ 
และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 2 3) สรุปขอมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 
4) เตรียมการสำหรับการนิเทศการฝกงานวงจรที่ 2 บรรยากาศของการประชุมดังแสดงในภาพที่ 4.42 
รายละเอียดการประชุมสรุปไดดังน้ี  
 

 
 
ภาพที่ 4.42 บรรยากาศการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 
 

“สวัสดีครับ เปนอยางไรกันบางครับ สำหรับการพัฒนางานดาน WiL ของ
เรา ตอนน้ีเรามาถึงขั้นตอนที่จะตองมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ จึงตองวางแผน
กันวา จะตรวจสอบดวยวิธีใด และการนิเทศกจะทำอยางไร ตอนน้ี เราเดินทาง
มาถึงการวิจัยขั้นที่ 8 การสังเกต ซึ่งมีวิธีการเชนเดียวกับการวิจัยขั้นที่ 4 ของ
วงจรที่ 1 ครับ ผมขอเชิญทุกทานพิจารณาขอมูลที่เราเคยวิเคราะหกันไวในตาราง
ครับ” (ผูวิจัย, 12 กุมภาพันธ 2564) 

“ผมขอใหผูรวมวิจัย แสดงความคิดเห็นวาเราควรใชวิธีการสังเกตเดิม และ
เพิ่มเติมสวนใดบางครับ” (ผูวิจัย, 12 กุมภาพันธ 2564) 

“ในการสังเกตวงจรที่ 2 ดิฉันคิดวาควรใชเครื่องมือ และวิธีการตามเดิมใน
สวนของการประเมินคะ เพราะเราตองยืนยันผลการพัฒนาตั้งแต กอนพัฒนา 
หลังพัฒนาวงจร 1 และหลังพัฒนาวงจร 2” (อรุณี แสงงาม, 12 กุมภาพันธ 
2564) 

“ครับ ผมเห็นดวย แตสำหรับการนิเทศก ในชวงที่มีสถานการณโควิดน้ี ทุก
ทานเห็นอยางควรทำอยางไรดีครับ” (ผูวิจัย, 12 กุมภาพันธ 2564) 
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  คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกัน จนไดขอสรุปตามตองการ คือ 1) ตรวจสอบความคืบหนาของ
การปฏิบัติสำหรับแตละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเก่ียวกับรูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผล
การปฏิบัติวงจรที่ 2 3) สรุปขอมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 4) เตรียมการสำหรับการ
นิเทศกการฝกงานวงรอบที่ 2 ผลการประชุมสามารถสรุปไดดังในตารางที่ 4.19 
 

ตารางที่ 4.19 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุป
วิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียม
ความพรอมดาน
ครุภัณฑท่ีทันสมัย  
 

ทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีเคร่ืองมือ
และเครื่องจักรที่ทันสมัย และ
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียน 
การสอน 
 

ผลสำเร็จ: มีการสงมอบและ 
ตรวจรับครุภัณฑที่ไดทำการส่ังซ้ือ
เรียบรอย โดยสงมอบในวันที่ 27 
มกราคม พ.ศ. 2564 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: - 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 

WiL ดานสถานศึกษา
ในการสังเกต 
การปฏิบัติ  

ทำการประเมิน
ออนไลน ในวันที่  

8-12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา
ทักษะภาษา 
ตางประเทศ  
 

1) มีการบูรณาการภาษา 
ตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ 
และภาษาญี่ปุน เขาในหลักสูตร
ปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี  
2) มีการจัดโครงการพัฒนา 
ทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 

ผลสำเร็จ: มีการแนะนำใหนักเรียน 
นักศึกษา พัฒนาทักษะภาษา 
ตางประเทศดวยตนเองโดยใช
แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ 
โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครู 
ที่ปรึกษา ทำหนาที่ติดตาม 
ตรวจสอบและเนนย้ำใหนักเรียน 
นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การติดตาม ดูแล 
การฝกทักษะทางภาษาของนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดชวงการฝกงาน
วงจรที่ 2  
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ตารางที่ 4.19 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุป
วิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 3 จัดการ
ฝกงานเอื้อตอการ
กำกับดูแล 

1) ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยาง
ท่ัวถึงและครบถวน ภาคเรียนละ  
2 คร้ัง  
2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือมีการ
บริหารจัดการ การออกนิเทศอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: 1) มีการมอบหมายงาน 
ติดตาม และนัดหมายใหนักเรียน 
นักศึกษาสงงานผานทางโปรแกรม
ไลน 2) วางแผนการนิเทศกการฝก
อาชีพวงจรที่ 2 ชวงวันที่ 8-12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยใชวิธีการ
นิเทศกการฝกงานแบบออนไลน 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การนิเทศการ
ฝกงานแบบออนไลน สำหรับการ
นิเทศกการฝกงานวงจรที่ 2 วันที่ 
8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ขั้นตอนที่ 4 เนน
คุณภาพและพัฒนา 
WiL อยางตอเนื่อง 

มีระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 

ผลสำเร็จ: มีการจัดทำคูมือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน WiL โดยใช
กระบวนการ PDCA และเตรียม
จัดทำเปนคูมือฉบับสมบูรณ 
สิ่งที่ยังไมสำเร็จ: การปรับปรุง
พัฒนาคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
WiL ฉบับสมบูรณ 

โมเดลปฏิบัติการ 3 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นกัศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนา
ทักษะภาษาตาง 
ประเทศอยางตอเนือ่ง  
 

นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในการเรียนการสอน
ตามปกติ และไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศกอนออก
ฝกวิชาชีพยังตางประเทศ 

ผลสำเร็จ: มีการแนะนำใหนักเรียน 
นักศึกษา พัฒนาทักษะภาษา 
ตางประเทศดวยตนเองโดยใช
แอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ 
โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครู 
ที่ปรึกษา ทำหนาที่ติดตาม 
ตรวจสอบและเนนย้ำใหนักเรียน 
นักศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: การติดตาม  
ดูแล การฝกทักษะทางภาษา 
ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดชวง 
การฝกงานวงจรที่ 2  

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบ
ประเมินคุณภาพ

ภายในของ WiL ดาน
นักเรียน นักศึกษา ใน
การสังเกตการปฏิบัติ  

ทำการประเมิน
ออนไลน ในวันที่ 8-
12 มีนาคม พ.ศ. 

2564 

ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรม
เชิงบวก 
และมีเหตุผล 
 

นักเรียน นักศึกษา มีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ สามารถควบคุม 
ความประพฤติของตนเอง มีวินัย  
มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สามารถจัดการปญหาที่พบไดอยาง
เหมาะสม 

ผลสำเร็จ: มีการติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรม
ไลน แบบแบงกลุมยอย กลุมละ  
4-5 คน ทำใหสามารถดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไดทั่วถึงมากขึ้น 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: การติดตาม  
ดูแล นักเรียน นักศึกษา ตลอดชวง 
การฝกงานวงจรที่ 2 
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ตารางที่ 4.19 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุป
วิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัต ิ
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและ 
มีความรับผิดชอบ 
 

1) นักเรียน นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในรายวิชา และ 
การจัดทำเอกสารเก่ียวกับ 
การฝกวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย  
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถ 
สงเอกสารในรายวิชา และเอกสาร
เกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ ตามเวลา 
ที่กำหนด  
3) สามารถลดจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ 
และมีผลการเรียน มส. ลงได 

ผลสำเร็จ: มีการติดตามดูแล
นักเรียน นักศึกษาโดยใชโปรแกรม
ไลน แบบแบงกลุมยอย กลุมละ  
4-5 คน ทำใหสามารถดูแลนักเรียน 
นักศึกษาไดทั่วถึงมากขึ้น มีการ
มอบหมาย ติดตามงาน และนัด
หมายสงงานผานทางโปรแกรมไลน 
ซ่ึงทำไดสะดวกและรวดเร็ว 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: การติดตาม  
ดูแล นักเรียน นักศึกษา และ
ติดตามงาน ตลอดชวงการฝกงาน
วงจรที่ 2 

 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
ขั้นตอนที่ 1 ฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนการสอนมี
ความสอดคลองหรือใกลเคียงกับ
แผนการฝกงาน ที่รวมกับสถาน
ประกอบการ และมีเนื้อหา
ครบถวนตามหลักสูตร 

ผลสำเร็จ: การฝกงานวงจรที่ 1 
สถานประกอบการมีการฝกงาน
เนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร  
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: รอการตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานวงจรที่ 
2 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

 
 
 
 

จากความคืบหนาของ
การปฏิบัติ ที่ประชุม 

มีมติใหใชแบบประเมิน
คุณภาพภายในของ 

WiL ดานสถาน
ประกอบการ ในการ

สังเกตการปฏิบัติ  
ทำการประเมิน
ออนไลน ในวันที่  

8-12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตาม
แผนที่วางไว 

ครูฝกของสถานประกอบการให
ความสำคัญกับการฝกวิชาชีพแก
นักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติ 
ตามแผนการฝกที่กำหนดไว 

ผลสำเร็จ: การฝกงานวงจรที่ 1 
สถานประกอบการมีการฝกงาน
ตามแผนที่วางไว 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: รอการตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานวงจรที่ 
2 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมาย
งานตรงตามสาขาวิชา 

 

สถานประกอบการใหความสำคัญ
กับการฝกวิชาชีพ และมอบหมาย
ใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชา 

ผลสำเร็จ: การฝกงานวงจรที่ 1 
สถานประกอบการมีการ
มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: รอการตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานวงจรที่ 
2 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแล
และใสใจนักเรียน 
นักศึกษา  

สถานประกอบการใหความสำคัญ
และใหการดูแลนักเรียน นักศึกษา
อยางเหมาะสม 

ผลสำเร็จ: การฝกงานวงจรที่ 1 
สถานประกอบการใหดูแลและใส
ใจนักเรียน นักศึกษาเปนอยางดี  
มีการจัดที่พักและสิ่งอำนวยความ
สะดวกอยางเหมาะสม 
สิ่งท่ียังไมสำเร็จ: รอการตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานวงจรที่ 
2 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  
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 โดยการประเมินออนไลน  ผูรวมวิจัยซึ่งเปนครูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร ใหความ
อนุเคราะหชวยทำแบบประเมินออนไลน และสงลิงกไปยังไลนกลุมของนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา 
และครูของสถานประกอบการ เพ่ือใหทำแบบประเมินและคลิกเพื่อสงขอมูลกลับคืนมาทางลิงกที่เขา
ทำแบบประเมินน้ัน  
 สรุปไดวา การนิเทศการฝกงานวงจรที่ 2 จะดำเนินการโดยการนิเทศแบบออนไลนโดยครูที่
ปรึกษา เน่ืองจากมีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส จึงไมเหมาะสมที่จะเดินทางไปใน
พ้ืนที่เสี่ยง และในการสังเกตการปฏิบัติ ใหใชวิธีการทำแบบประเมินออนไลน โดยจะทำการนิเทศก
การฝกงานและประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติออนไลนในวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 2. ผลการปฏิบัติตามแผน 
 การสังเกตผลการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดแบงหนาที่เพื่อใหสามารถประเมินผลได
อยางครบถวนในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูรวมวิจัย จำนวน 2 คน ซึ่งทำหนาที่เปนครู 
ที่ปรึกษา ทำการนิเทศกการฝกงานหรือการฝกอาชีพ และประเมินออนไลน ในวันที่ 8 -12 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 และติดตอ ประสานงาน และรวบรวมผลการประเมินการยกระดับ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา และดานสถานประกอบการ พรอมกับการนิเทศกการฝกงานออนไลน และทำการตรวจสอบ
และบันทึกผลการปฏิบัติในดานดังกลาวดวย  
 สวนผูวิจัย และผูรวมวิจัยรวม 17 คน จะไดทำการประเมินการยกระดับ WiL ดาน
สถานศึกษา โดยการประเมินออนไลน หลังจากนั้น จะไดนำผลการประเมินและการตรวจสอบทั้งสอง
สวน มาทำการวิเคราะหขอมูล และนำเสนอขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 2.1 กลุมผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการประเมินผลการยกระดับ WiL 
ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถานประกอบการ วงจรที่ 2 ทำการประเมิน
ออนไลนระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานสถานศึกษา วงจรที่ 2 กลุมผูใหขอมูล 
ไดแก ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 4 คน (ไมรวมผูวิจัย) ผูวิจัย จำนวน 1 คน และผู
รวมวิจัย จำนวน 19 คน รวมจำนวน 24 คน ทำการประเมินวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  2.1.2 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา วงจรที่ 2 กลุมผูให
ขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน จำนวน 
30 คน ทำการประเมินวันที่ 9 และ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  2.1.3 ผลการประเมินผลการยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ วงจรที่ 2 กลุมผูให
ขอมูล ไดแก ครูผูดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน ครูฝกของสถานประกอบการ จำนวน  2 คน 
และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝกงาน จำนวน 30 คน ทำการประเมินวันที่ 9 และ 10 มีนาคม พ.ศ. 
2564 
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ภาพที่ 4.43 การทำแบบประเมินออนไลนของนักศึกษา และลักษณะของแบบประเมินออนไลน 
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        ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วงรอบท่ี 2 ปรากฏผล 
ดังตารางท่ี 4.20 - 4.22  
 
ตารางท่ี 4.20 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา    3 
ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลงัการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัติ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 

1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ 3.08 0.28 4.79 0.41 4.92 0.41 
2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเน้ือหาของรายวิชาอยางเหมาะสม 2.92 0.65 4.33 0.48 4.63 0.48 
3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรครบถวนสมบูรณ 3.33 0.48 4.46 0.51 4.58 0.51 
4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใชในการเทียบโอนรายวิชาได 3.13 0.68 4.38 0.49 4.67 0.49 
5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใชในการศึกษาตอได 3.50 1.14 4.83 0.48 4.88 0.48 

ข้ันตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 
6.  แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑที่ทันสมัย 3.00 0.42 3.21 0.41 4.75 0.41 
7. แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 3.21 0.83 3.50 0.66 4.71 0.78 

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษา โดยบูรณาการเขาเปนสวนหน่ึง

ของรายวิชา แตละสาขาวิชา/สาขางาน 
3.33 0.48 3.67 0.48 4.50 0.64 

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 3.50 0.59 4.42 0.50 4.63 0.46 

ข้ันตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอือ้ตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับดูแล 3.38 1.21 4.21 0.51 4.54 0.48 
11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชส่ือโซเชียลมีเดียใหเปนประโยชน 3.33 0.87 4.25 0.44 4.46 0.44 
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ตารางท่ี 4.20 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา   3 
ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลงัการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
12. การออกนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการภาคเรียนละ 2 คร้ัง 2.75 0.53 4.33 0.48 4.63 0.48 
13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดทั่วถึงทุกสถานประกอบการ 3.13 0.45 4.46 0.51 4.58 0.46 
14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศการฝกงาน 3.04 0.46 4.42 0.50 4.50 0.44 

ข้ันตอนที่ 5 เนนคณุภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอดท้ังปการศึกษา 3.08 0.28 4.29 0.55 4.42 0.56 
16. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการออกแบบขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการ

ปฏิบัติ 
2.29 0.46 4.13 0.74 4.54 0.70 

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน และตอเน่ือง 3.08 0.28 4.38 0.58 4.46 0.59 
18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ

ดำเนินงาน 
2.33 0.48 4.25 0.74 4.54 0.76 

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 2.92 0.50 4.33 0.64 4.63 0.65 
20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอทุกปการศึกษา 2.83 0.48 3.50 0.72 4.50 0.85 

โดยรวม 3.06 0.70 4.21 0.68 4.60 0.72 

 
 จากตารางท่ี 4.20 จะเห็นไดวา ดานสถานศึกษา มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ     มีคาเฉลี่ยเพ่ิม
สูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังปฏิบัติระยะที่ 2 เพ่ิมสูงข้ึนทุกขอตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.21 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน 
นักศึกษา 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 

1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองในการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ  

3.03 0.31 3.53 0.51 4.75 0.65 

2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนการเดินทางไปฝกวิชาชีพในตางประเทศ 2.97 0.65 4.72 0.46 4.84 0.40 
ข้ันตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 

3. นักเรียน นักศึกษา รับทราบขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการท่ีรับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจ
เลือกสถานประกอบการ 

3.53 0.51 4.75 0.44 4.94 0.44 

4. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับผูปกครอง 3.56 0.62 4.66 0.48 4.66 0.46 
5. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน

ประกอบการท่ีตรงตามหลักสูตรและสาขางาน 
3.59 0.67 4.38 0.55 4.75 0.57 

6. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีบางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน 

3.53 0.72 4.50 0.51 4.63 0.50 

7. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีการจายคาตอบแทน 

3.69 0.59 4.41 0.50 4.81 0.51 

ข้ันตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุมของสถานศึกษา 3.41 0.50 4.59 0.71 4.78 0.64 
9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหารจัดการทำไดสะดวกและสามารถกำกับดูแลไดอยาง

ท่ัวถึง 
3.25 0.51 4.44 0.67 4.56 0.67 
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ตารางที่ 4.21 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน 
นักศึกษา 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนท่ี 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษาดานพฤติกรรม แกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ือง 

และสม่ำเสมอ 
3.53 0.88 4.03 0.40 4.66 0.42 

11. ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก 
พัฒนาการใชเหตุผล และการควบคุมอารมณ 

3.69 0.93 4.16 0.37 4.78 0.37 

ข้ันตอนท่ี 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศึกษา เปนผูตรงตอเวลา  3.00 0.40 3.53 0.62 4.56 0.74 
13. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการอยางเครงครัด 3.16 0.57 3.59 0.71 4.63 0.82 
14. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหฝกงาน 3.31 0.78 3.75 0.84 4.59 0.90 
15. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 3.13 0.34 3.53 0.67 4.81 0.77 
16. นักเรียน นักศึกษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยางสม่ำเสมอ จนเสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตาม

เวลาที่กำหนด 
2.59 0.50 3.13 0.98 4.69 1.12 

โดยรวม 3.31 0.67 4.11 0.79 4.71 0.80 

 
 จากตารางท่ี 4.21 จะเห็นไดวา ดานนักเรียน นักศึกษา มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยเพ่ิม
สูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะที่ 1 และหลังปฏิบัติระยะท่ี 2 เพ่ิมสูงขึ้นทุกขอตามลำดับ ยกเวน 1 ขอ คือ ขอ 4 นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถาน
ประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับผูปกครอง ซึ่งมีผลการประเมินหลังการปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังการปฏิบัติระยะท่ี 2 เทากัน แตเพ่ิมขึ้นจากกอนการปฏิบัติ  
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ตารางที่ 4.22 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานประกอบการ 
3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

ขอ รายการ 
กอน หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเน้ือหาสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนการสอน  3.15 0.36 4.00 0.74 4.56 0.81 
2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3.03 0.67 3.88 0.79 4.62 0.86 
3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานโดยมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 3.24 0.43 3.85 0.78 4.38 0.89 

ข้ันตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา 3.21 0.64 3.91 0.90 4.41 0.98 
5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
3.32 0.94 4.35 0.77 4.74 0.75 

ข้ันตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกงานตรงตามสาขาวิชา 2.97 0.46 3.82 0.94 4.50 1.01 
7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะการทำงานมากขึ้น 3.56 0.70 4.18 0.72 4.74 0.77 

ข้ันตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา 

อยางเหมาะสม 
3.79 0.41 4.06 0.69 4.85 0.75 

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยาง
เหมาะสม 

3.59 0.56 3.97 0.76 4.65 0.83 

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล ชวยเหลือ และปฏิสัมพันธตอนักเรียน นักศึกษา อยาง
เหมาะสม 

2.91 0.75 4.09 0.97 4.38 0.99 

โดยรวม 3.28 0.67 4.01 0.81 4.58 0.87 

 
 จากตารางท่ี 4.22 จะเห็นไดวา ดานสถานประกอบการ มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ     มีคาเฉลี่ยเพ่ิม
สูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังปฏิบัติระยะที่ 2 เพ่ิมสูงข้ึนทุกขอตามลำดับ 
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 ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ เปน
นำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ เพื่อให
เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยูทั้งที่สำเร็จหรือไม
สำเร็จ เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียน
หรือประสบการณ  เปนการสืบคนความรูจากการปฏิ บัติงาน โดยใชวิธีการสกัดความรูและ
ประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
การเรียนรู และองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ ทั้งที่สำเร็จหรือไมสำเร็จ เพื่อเปนขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถเผยแพรศึกษาเรียนรูได เปนการสะทอนผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนวาสำเร็จหรือไมสำเร็จตามที่คาดหวังไว คณะผูวิจัยไดทำการประชุมเพื่อ
สะทอนผลการวิจัยวงจรที่ 2 และสรุปผลการจากการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และ 2 ในวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2564  
 กอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพ่ือสะทอนผลในครั้งน้ีดวย ในการถอดบทเรียนเพื่อ
หาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปนการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ 
(Force-Field Analysis) ข อ ง  Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000) ม า ใช  โด ย ก า ร
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมวาเปนอยางไร 
ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไวคือ
อะไร พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
คืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจากภายในและจาก
ภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ัน มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื่อ
กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน ไดเกิดสิ่งตอตานการเปล่ียนแปลง (Resistances to Change) 
อะไรบาง แลวจากส่ิงตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม 
(Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันใหหมด
ไปหรือลดนอยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลตอการวางแผนเพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุง
พลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน 
หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพ่ือการสะทอนผล 
ดังนี ้ 
 1. สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปนอยางไร  
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทั้ง 3 ดาน คือ ดานสถานศึกษา ดานสถานประกอบการ และดานนักเรียน 
นักศึกษา โดยภาพรวมพบวา สภาพปจจุบันของทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก แตละดาน มีรายละเอียด
ดังนี้  
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  1.1 ดานสถานศึกษา ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
โดยมีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล และขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยาง
ตอเน่ือง สวนใหญมีผลอยูในระดับมาก แตมีขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 
ที่มีผลอยูในระดับปานกลางทั้งสองขอ  
  ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝก
อาชีพ ทวิภาคี ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล และขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและ
พัฒนา WiL อยางตอเนื่อง สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด  
  1.2 ดานนักเรียน นักศึกษา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติ
วงจรที่  1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนที่  1 พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถาน
ประกอบการแบบไมกระจายขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผลและขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและ
มีความรับผิดชอบ ทุกขั้นตอนมีผลการประเมิน หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 สวนใหญอยูในระดับมาก 
  ดานนักเรียน นักศึกษา มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย
ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผลและขั้นตอนที่ 5 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ทุก
ขั้นตอนมีผลการประเมิน หลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด 
  1.3 ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติ
วงจรที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหา
ครบถวนตามหลักสูตรขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไวขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตาม
สาขาวิชาขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียนนักศึกษา มีผลการประเมินทุกขอและ 
ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก 
  ดานสถานประกอบการ มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตรขั้นตอนที่ 
2 ฝกงานตามแผนที่วางไวขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชาขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแล
และใสใจนักเรียนนักศึกษา มีผลการประเมินสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด 
 2. ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร  
 เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิ บัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทั้ง 3 ดาน คือ ดานสถานศึกษา 
ดานสถานประกอบการ และดานนักเรียน นักศึกษา สำหรับวงจรที่ 2 มีรายละเอียดดังน้ี  
  2.1 ดานสถานศึกษา มีสภาพที่คาดหวัง 4 ขั้นตอนที่ยังไมบรรลุผล คือ ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน มีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน การ
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พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โดย 1) มีการบูรณาการภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุน เขาใจหลักสูตรปกติ และในหลักสูตรทวิภาคี 2) มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล โดย 1) 
ครูของวิทยาลัยออกนิเทศอยางทั่วถึงและครบถวน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2) วิทยาลัยมีงบประมาณหรือ
มีการบริหารจัดการ การออกนิเทศอยางเพียงพอและเหมาะสม มีระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
  2.2 ดานนักเรียน นักศึกษา มีสภาพที่คาดหวัง 3 ขั้นตอนที่ยังไมบรรลุผล คือนักเรียน 
นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติ 
และไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนออกฝกวิชาชีพยังตางประเทศ นักเรียน นักศึกษา มี
วุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมความประพฤติของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสามารถจัดการปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม นักเรียน นักศึกษา มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
โดย 1) นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในรายวิชา และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมาย 2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสงเอกสารในรายวิชา และเอกสารเกี่ยวกับการฝก
วิชาชีพ ตามเวลาที่กำหนด และ 3) สามารถลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ และมี
ผลการเรียน มส. ลงได 
  2.3 ดานสถานประกอบการ มีสภาพที่คาดหวัง 4 ขั้นตอนที่ยังไมบรรลุผล คือ การจัด
แผนการเรียนการสอนมีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับแผนการฝกงาน ที่รวมกับสถานประกอบ 
การและมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร ครูฝกของสถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกวิชาชีพ
แกนักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติตามแผนการฝกที่กำหนดไว สถานประกอบการใหความสำคัญกับ
การฝกวิชาชีพ และมอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา สถานประกอบการ
ใหความสำคัญและใหการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางเหมาะสม  
 3. พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร  
 พลังขับที่นำมาใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ 1) การสราง
ความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในงานที่ทำ 2) เสริมสรางและสนับสนุนการทำงานรอบคอบ 
อดทน และเพียรพยายาม 3) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ 
4) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยพลังขับนี้มีผลตอ
คณะผูวิจัย แตพบขอสังเกตบางประการ คือ ควรใชการเสริมแรงทางบวกเพื่อใหเกิดกำลังใจในการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน เพราะการพัฒนางานตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนจึงจะสัมฤทธิผล  
 และแนวคิด ที่นำมาใชเปนแนวทาง 5 แนวคิด คือ 1) มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริม
ความรวมมือ 2) พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการพัฒนาตนเอง 3) 
พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4) พัฒนาผูเรียน ครู 
และบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 5) มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหพรอมและมี
ศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยคณะผูวิจัย แตพบขอสังเกตบางประการ คือ สรางการ
มีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือ ตองกระทำบนพ้ืนฐานของความสามัคคี ความเขาใจ และความ
ปรารถนาดีที่มีตอกันของคณะผูวิจัย  
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 ผลการใชพลังขับ และแนวคิดขางตนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตไดจากผล
การประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 2 การพัฒนา WiL ทั้ง 3 ดาน มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเปนระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 สาเหตุที่เปนเชนน้ี เกิดจาก
ปจจัยภายใน คือ ความเขาใจและมีความรักในงานที่ทำ ทุกคนตระหนักถึงปญหา และใสใจที่จะ
รวมมือกันในการวิเคราะหปญหาและวิธีแกไขปญหา คณะผู วิจัยทุกคนมีความรวมแรงรวมใจและ
รับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันในการพัฒนางาน ผูรวมวิจัยมีความม่ันใจใน
ตนเองมากขึ้น เพราะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ จากเดิมที่ไมเขาใจกระบวนการวิจัยเลย แตเมื่อไดเปนผู
รวมวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทำใหผูรวมวิจัยเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงศักยภาพ
ของตนเองและเพื่อนรวมงาน ที่สามารถรวมมือกันพัฒนางานใหเกิดความกาวหนาขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม ดังจะเห็นไดจากผลสำเร็จของการวิจัยวงจรที่ 2 ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 ปจจัยภายในที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความพรอมดานอาคารสถานที่ ทรัพยากร
ทางการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
มีความเต็มใจในการพัฒนางานและใหความรวมมืออยางดีมาก และผูบริหารสถานศึกษาใหความ
อนุเคราะหและรวมมือในการผลักดันการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ตลอดจนการติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทำใหการปฏิบัติงานดานตาง ๆ สำเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย  
 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง ไดแก ความรวมมือจากสถานประกอบการ 
และผูปกครอง ซ่ึงสงผลใหเกิดผลสำเร็จตั้งแตการจัดทำแผนการฝกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ 
และการจัดการฝกงานที่เอื้อตอการกำกับดูแล  
 ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เปนงานที่เกิดความรวมแรงรวมใจ 
ระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการยินดีใหความรวมมือในทุกขั้นตอน
ที่ไมขัดกับกฎของสถานประกอบการ เชน การนิเทศแบบออนไลน การประเมินผลการปฏิบัติแบบ
ออนไลน ทางครูฝกของสถานประกอบการ ก็ใหความรวมมือเปนอยางดี ความสำเร็จที่เกิดจากการให
ความรวมมือของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายที่ไมใชกลุมผู
รวมวิจัย แตก็ยินดีใหความรวมมือและสงเสริมปฏิบัติการขั้นตอนตาง ๆ เชน การติดตามเครื่องจักรที่
สงลาชา ก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากฝายพัสดุ เปนตน สิ่งสำคัญอีกประการหน่ึงคือ ความรวมมือ
ของนักเรียน นักศึกษา ในการมีสวนรวมกับกิจกรรมการติดตามดูแลผานทางโปรแกรมไลน การ
มอบหมายงาน นัดหมายสงงาน การตอบคำถาม หรือใบงานตาง ๆ ที่มอบหมาย นักเรียน นักศึกษาให
ความสนใจ และใหความรวมมือปฏิบัติตามทุกคน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการฝกงาน นักเรียน นักศึกษา
ทุกคน สงเอกสารรายงานผลการฝกงานทันเวลาและไมมีผูที่ไดผลการเรียน มส.  
 ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง สิ่งที่ยังไมบรรลุผลเกิดจาก
สาเหตุ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ละเอียดและซับซอน เหนือการควบคุมของสถานศึกษา เชน 
การจัดการดานหลักสูตร ซึ่งตองผานความเห็นชอบจากหนวยงาน ตนสังกัด คือ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีหลายขั้นตอน ทำใหกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
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หลักสูตรโดยบูรณาการดานภาษาตางประเทศน้ัน สิ้นสุดที่การเสนอตอผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายเพื่อนำสูกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป  
 4. ในการดำเนินงานเพื่ อกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได เกิดสิ่ งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
 การดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน ไดเกิดสิ่งที่ตอตานการเปล่ียนแปลงที่เห็น
ไดชัด คือ การไมเขารวมกิจกรรมติดตามดูแลของนักเรียน นักศึกษา ถึงแมวาจะไดปรับวิธีการติดตาม
ดูแลใหม โดยแบงกลุมยอยแลว ยังมีนักเรียน นักศึกษาบางคนที่หลบเลี่ยง ไมรวมกิจกรรม 
 5. จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อ
เพิ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง  
 เน่ืองจากการปรับวิธีการดูแลนักเรียน นักศึกษาทำใหติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาไดดีขึ้น 
แตสิ่งหน่ึงที่ควรคำนึงถึง คือ ควรใหความเปนสวนตัว และเคารพสิทธิสวนบุคคลของนักเรียน 
นักศึกษา ดังน้ัน แนวทางการปรับปรุง จึงควรจัดเวลาสำหรับการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาอยาง
เหมาะสม ไมถี่จนเกินไป  
 6. ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 
 คณะผูวิจัย ไดแก ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม การมีสวน
รวมและการใหความรวมมือกับทีม เรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรียนรูการใช
แอพพลิเคช่ันเพื่อฝกภาษาทางโทรศัพท มือถือ ซึ่งนอกจากแอพพลิเคช่ันฝกภาษาแลว ยังมี
แอพพลิเคช่ันอื่น ๆ ที่นาสนใจและสามารถใชในการพัฒนาตนเองไดอีกมากมาย และทำไดอย าง
งายดาย และสะดวกสบาย 
 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศโดยใชแอพพลิเคช่ันทาง
โทรศัพทมือถือ ไดเรียนรูทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชา ไดฝกการดูแลตนเอง ฝกความอดทน ฝก
การวางแผนการใชจายเงิน และระบบการทำงานของบริษัทที่มีการทำงานลวงเวลา (OT) ไดเรียนรู
การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น การปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และการ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 สถานศึกษา พัฒนาและแกไขปญหาดานการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ     การทำงาน 
ไดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ ไดแผนการฝกงานที่มีเน้ือหาครบถวน   ตามหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ ไดเครื่องจักรที่มีสภาพใหมและทันสมัยเพื่อใชในการจัดการเรียน 
การสอน  
 สถานประกอบการ ไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนการฝกอาชีพที่สมบูรณ สอดคลองกับ
หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ และไดนักเรียน นักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ   มีวินัย
ในตนเอง เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการใหสำเร็จได 
 7. จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 กอใหเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ หรือไม 
คืออะไร 
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   1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
   1.1) ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่ทันสมัย ผูวิจัย และผูรวมวิจัย 
เกิดการเรียนรูกระบวนการในการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ การติดตอ
ประสานงาน การตรวจรับพัสดุ และระบบการรับประกันเครื่องจักร  
   1.2) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาผานทางแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีความนาสนใจทั้งตอ
นักเรียน นักศึกษา และคณะผูวิจัยเองก็สามารถใชประโยชนจากการฝกฝนทักษะทางภาษาผานทาง
โทรศัพทมือถือไดเชนกัน  
   1.3) ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล ผูวิจัย ผูรวมวิจัยเกิดการ
เรียนรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมไลนในการติดตามนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทำไดงายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  
   1.4) ขั้นตอนที่ 4 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง ผูวิจัย และผูรวมวิจัย 
เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทำคูมือและขั้นตอนการดำเนินงาน การตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือใหไดคูมือที่สมบูรณ  
  2) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1) ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
เกิดการเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาผานทางแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีความ
นาสนใจทั้งตอนักเรียน นักศึกษา และคณะผู วิจัยเองก็สามารถใชประโยชนจากการฝกฝนทักษะทาง
ภาษาผานทางโทรศัพทมือถือไดเชนกัน  
   2.2) ขั้นตอนที่ 2 มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมไลนในการกำกับติดตามนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทำไดงาย สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ  
   2.3) ขั้นตอนที่ 3 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมไลนในการมอบหมาย และติดตามงาน และนัดหมายใหสงงานผานทาง
โปรแกรมไลน ซึ่งทำไดสะดวกและรวดเร็ว เพียงแตตองตรวจสอบใหดีเน่ืองจากหนาจอของโปรแกรม
ไลนจะเลื่อนตามลำดับของการสงงาน  
  3) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL  
ดานสถานประกอบการ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1) ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 
   3.2) ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว  
   3.3) ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา    
   3.4) ขั้นตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา  



322 

  มีการเรียนรูและองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูวิจัยและผู
รวมวิจัย ไดรับความรู และทราบขั้นตอนการนิเทศกการฝกงานแบบออนไลน ซึ่งทำไดสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา คาใชจายในการเดินทางไปนิเทศกนักเรียน นักศึกษา  
  จากการนำเสนอในขั้นตอนที่ 9 การสะทอน (Reflecting) ในวงจรที่ 2 มีขอสังเกตที่
นาสนใจเกี่ยวกับ ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย พบสิ่งที่ควรเพิ่มในกระบวนดำเนินงาน คือ 1) กลยุทธการใชการเสริมแรงทางบวกเพื่อให
เกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน 2) แนวคิดในการมุงสรางสัมพันธภาพอันดี ความสามัคคี และ
ความเขาใจซึ่งกันและกันภายในหนวยงาน 3) สำหรับโมเดลปฏิบัติการดานนักเรียน นักศึกษา พบ
ขอสังเกตบางประการวา ควรเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติอีก 1 ขั้นตอน คือ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน
การดำเนินชีวิตและการทำงาน ผูวิจัยจึงไดนำขอสังเกตที่ได ทั้ง 3 ประการ มาปรับปรุงกรอบแนวคิด
การวิจัยไดดังในภาพที่ 4.44 
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                                                              พลังขับท่ีนำมาใช                                                                     สภาพท่ีคาดหวัง  
 
 

1. สรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรักในส่ิงที่ทำหรืองานท่ีทำ

2. เสริมสรางและสนับสนุนการทำงานรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 

4. สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลสูการพัฒนาดีข้ึน 

5 กลยุทธเพื่อการพัฒนา 
 

5. ใชการเสริมแรงทางบวกเพ่ือใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน 

5 ข้ันตอน 

เพื่อยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานศึกษา 

4 ขั้นตอน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานสถานประกอบการ 

5 ขั้นตอน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 

3 Step Models 

for WiL  

1. มุงสรางการมีสวนรวมและสงเสริมความรวมมือ 

2. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการพัฒนา

4. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 
 

5 แนวคิดท่ีนำมาใชเปนแนวทาง 
 

5. มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
 

3. พัฒนาผูเรียน ครู บุคลากร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม

สถานประกอบการ 
มีแผนการฝกงานที่มีเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
สถานประกอบการใหความสำคัญ ใสใจ และดูแล
นักเรียนใหไดรับการฝกงานตรงตามหลักสตูรและ

แผนการฝกงานท่ีกำหนด รวมถึงการดูแลดาน
พฤติกรรมและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา

อยางเหมาะสม 

สถานศึกษา 
มีแผนการฝกงานรวมกับสถานประกอบการตรงตาม

หลักสูตรและครบถวนสมบูรณ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรทันสมัย และเพียงพอสำหรับการจัดการ

เรียนการสอน มีการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศแกผูเรียน มีระบบการนิเทศมี 

ความพรอมและท่ัวถึงผูเรียน นำวงจรคุณภาพมาใชเพื่อ
พัฒนาการดำเนินงาน 

 

ดานนักเรียน นักศกึษา 
นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษา

กอนออกฝกงานตางประเทศ ไดรับขอมูลเพ่ือตัดสินใจ
เลือกสถานประกอบครบถวนและสอดคลองกับการจัด

กลุมสถานประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา มีการ
พัฒนาทักษะการทำงาน ควบคูกับการพัฒนาดานวุฒิ

ภาวะทางอารมณ พฤติกรรม ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

3. กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 

6. มุงสรางสัมพันธภาพอันดี ความสามัคคี ความเขาใจในหนวยงาน 

 

ภาพที่ 4.44 การปรับปรุง กลยุทธ แนวคิด วิธีการพัฒนา และสภาพที่คาดหวัง ของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
  เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ  การตรวจสอบ การบันทึก การ
ประเมินผล และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 
5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพ่ือสรุปเปนผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว ดังน้ี คือ 
   1. การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change)  
    ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย วงจรที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันจัดทำแบบประเมินผลของปฏิบัติการความรวมมือ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยประเมิน 
3 ดาน คือ ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน นักศึกษา และดานสถานประกอบการ ทำการประเมินผล 3 
ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแตละ
ดาน สามารถแสดงรายละเอียดได ดังในตารางที่ 4.23 ถึง 4.25 ดังนี้   
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ตารางท่ี 4.23 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา    3 
ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลงัการปฏิบัติวงจรท่ี 2  

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัติ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 

1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ 3.08 0.28 4.79 0.41 4.92 0.41 
2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเน้ือหาของรายวิชาอยางเหมาะสม 2.92 0.65 4.33 0.48 4.63 0.48 
3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรครบถวนสมบูรณ 3.33 0.48 4.46 0.51 4.58 0.51 
4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใชในการเทียบโอนรายวิชาได 3.13 0.68 4.38 0.49 4.67 0.49 
5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ สามารถนำไปใชในการศึกษาตอได 3.50 1.14 4.83 0.48 4.88 0.48 

ข้ันตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 
6.  แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑที่ทันสมัย 3.00 0.42 3.21 0.41 4.75 0.41 
7. แผนกวิชามีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 3.21 0.83 3.50 0.66 4.71 0.78 

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานศึกษา โดยบูรณาการเขาเปนสวนหน่ึง

ของรายวิชา แตละสาขาวิชา/สาขางาน 
3.33 0.48 3.67 0.48 4.50 0.64 

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝกวิชาชีพใน
ตางประเทศ 3.50 0.59 4.42 0.50 4.63 0.46 

ข้ันตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอือ้ตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับดูแล 3.38 1.21 4.21 0.51 4.54 0.48 
11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยใชส่ือโซเชียลมีเดียใหเปนประโยชน 3.33 0.87 4.25 0.44 4.46 0.44 
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ตารางท่ี 4.23 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานศึกษา   3 
ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลงัการปฏิบัติวงจรท่ี 2  

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
12. การออกนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการภาคเรียนละ 2 คร้ัง 2.75 0.53 4.33 0.48 4.63 0.48 
13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดทั่วถึงทุกสถานประกอบการ 3.13 0.45 4.46 0.51 4.58 0.46 
14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศการฝกงาน 3.04 0.46 4.42 0.50 4.50 0.44 

ข้ันตอนที่ 5 เนนคณุภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอดท้ังปการศึกษา 3.08 0.28 4.29 0.55 4.42 0.56 
16. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการออกแบบขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการ

ปฏิบัติ 
2.29 0.46 4.13 0.74 4.54 0.70 

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน และตอเน่ือง 3.08 0.28 4.38 0.58 4.46 0.59 
18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ

ดำเนินงาน 
2.33 0.48 4.25 0.74 4.54 0.76 

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 2.92 0.50 4.33 0.64 4.63 0.65 
20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอทุกปการศึกษา 2.83 0.48 3.50 0.72 4.50 0.85 

โดยรวม 3.06 0.70 4.21 0.68 4.60 0.72 

 
   จากตารางท่ี 4.23 จะเห็นไดวา ดานสถานศึกษา มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 หลังการปฏิบัติ
วงจรที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ     มี
คาเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังปฏิบัติระยะท่ี 2 เพ่ิมสูงข้ึนทุกขอตามลำดับ ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได
ดังในภาพประกอบที่ 4.45 ดังน้ี 
 

 
 



327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.45 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานสถานศึกษา กอนการปฏิบัติ 
หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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ตารางที่ 4.24 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน 
นักศึกษา 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2  

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 

1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองในการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ  

3.03 0.31 3.53 0.51 4.75 0.65 

2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนการเดินทางไปฝกวิชาชีพในตางประเทศ 2.97 0.65 4.72 0.46 4.84 0.40 
ข้ันตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 

3. นักเรียน นักศึกษา รับทราบขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการท่ีรับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจ
เลือกสถานประกอบการ 

3.53 0.51 4.75 0.44 4.94 0.44 

4. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับผูปกครอง 3.56 0.62 4.66 0.48 4.66 0.46 
5. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน

ประกอบการท่ีตรงตามหลักสูตรและสาขางาน 
3.59 0.67 4.38 0.55 4.75 0.57 

6. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีบางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน 

3.53 0.72 4.50 0.51 4.63 0.50 

7. นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยใหความสำคัญกับการฝกงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีการจายคาตอบแทน 

3.69 0.59 4.41 0.50 4.81 0.51 

ข้ันตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุมของสถานศึกษา 3.41 0.50 4.59 0.71 4.78 0.64 
9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหารจัดการทำไดสะดวกและสามารถกำกับดูแลไดอยาง

ท่ัวถึง 
3.25 0.51 4.44 0.67 4.56 0.67 
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ตารางที่ 4.24 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานนักเรียน 
นักศึกษา 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 

ขอ รายการ 
กอนปฏิบัต ิ หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนท่ี 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษาดานพฤติกรรม แกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเน่ือง 

และสม่ำเสมอ 
3.53 0.88 4.03 0.40 4.66 0.42 

11. ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก 
พัฒนาการใชเหตุผล และการควบคุมอารมณ 

3.69 0.93 4.16 0.37 4.78 0.37 

ข้ันตอนท่ี 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศึกษา เปนผูตรงตอเวลา  3.00 0.40 3.53 0.62 4.56 0.74 
13. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการอยางเครงครัด 3.16 0.57 3.59 0.71 4.63 0.82 
14. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหฝกงาน 3.31 0.78 3.75 0.84 4.59 0.90 
15. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา 3.13 0.34 3.53 0.67 4.81 0.77 
16. นักเรียน นักศึกษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยางสม่ำเสมอ จนเสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตาม

เวลาที่กำหนด 
2.59 0.50 3.13 0.98 4.69 1.12 

โดยรวม 3.31 0.67 4.11 0.79 4.71 0.80 

 
   จากตารางท่ี 4.24 จะเห็นไดวา ดานนักเรียน นักศึกษา มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 หลังการปฏิบัติ
วงจรท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ มี
คาเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังปฏิบัติระยะท่ี 2 เพ่ิมสูงขึ้นทุกขอตามลำดับ ยกเวน 1 ขอ คือ ขอ 4 นักเรียน นักศึกษา ตัดสิน
เลือกสถานประกอบการโดยพิจารณารวมกันกับผูปกครอง ซึ่งมีผลการประเมินหลังการปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังการปฏิบัติระยะท่ี 2 เทากัน แตเพ่ิมข้ึนจากกอน
การปฏิบัติ ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไดดังในภาพประกอบที่ 4.46 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.46 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานนักเรียน นักศึกษา  
กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
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ตารางที่ 4.25 ผลของปฏิบัติการความรวมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดานสถานประกอบการ 
3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 

ขอ รายการ 
กอน หลังวงจร 1 หลังวงจร 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ข้ันตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเน้ือหาสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนการสอน  3.15 0.36 4.00 0.74 4.56 0.81 
2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3.03 0.67 3.88 0.79 4.62 0.86 
3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกงานโดยมีเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 3.24 0.43 3.85 0.78 4.38 0.89 

ข้ันตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา 3.21 0.64 3.91 0.90 4.41 0.98 
5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
3.32 0.94 4.35 0.77 4.74 0.75 

ข้ันตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกงานตรงตามสาขาวิชา 2.97 0.46 3.82 0.94 4.50 1.01 
7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาความรู และทักษะการทำงานมากขึ้น 3.56 0.70 4.18 0.72 4.74 0.77 

ข้ันตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา 

อยางเหมาะสม 
3.79 0.41 4.06 0.69 4.85 0.75 

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใสดานความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยาง
เหมาะสม 

3.59 0.56 3.97 0.76 4.65 0.83 

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล ชวยเหลือ และปฏิสัมพันธตอนักเรียน นักศึกษา อยาง
เหมาะสม 

2.91 0.75 4.09 0.97 4.38 0.99 

โดยรวม 3.28 0.67 4.01 0.81 4.58 0.87 

 
   จากตารางท่ี 4.25 จะเห็นไดวา ดานสถานประกอบการ มีผลการประเมินสามระยะ คือ กอนการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 หลังการปฏิบัติ
วงจรที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินสามระยะเปนรายขอ     มี
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คาเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ หลังปฏิบัติระยะท่ี 1 และหลังปฏิบัติระยะท่ี 2 เพ่ิมสูงข้ึนทุกขอตามลำดับ ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได
ดังในภาพประกอบที่ 4.47 ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 4.47 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานสถานประกอบการ  

   กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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 2. การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected Change) 
 การนำความรูจากการสัมมนาไปใชในการปฏิบัติงาน ในชวงแรกของการดำเนินการวิจัย
เปนการสัมมนาหรือเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความเขาใจในเทคนิคที่จะใช
ในการวิจัย ไดแก 1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2) 
เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล และ 3) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน การให
ความรูแกผูรวมวิจัยทำใหเกิดการเรียนรูและสามารถนำมาใชปฏิบัติในการทำวิจัยปฏิบัติการเชิงมีสวน
รวมไดเปนอยางดี เชน การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน คณะผูวิจัยไดนำวิธีระดมสมองใหทุกคนมีสวน
รวมเสนอแนวคิดไดเต็มที่แลวจึงพิจารณาความเหมาะสมรวมกัน หรือการนำเทคนิคระดมสมองเพื่อ
การบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการ ซึ่งผูวิจัยไดนำเสนอวิธีการนำแนวคิดเชิง
ทฤษฎีมาใชผนวกกับสายธารประสบการณของผูรวมวิจัย ทำใหเกิดแนวปฏิบัติ ที่เกิดจากการรวม สาย
ธารทั้ง 2 สาย ซึ่งในกระบวนการวิจัย คณะผูวิจัยไดใชองคความรูที่ไดศึกษาอบรมโดยตลอด และยัง
สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานในดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ก็สามารถนำความรูน้ีไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 ความรวมแรงรวมใจพัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะผูวิจัย จากประเมินผล
การปฏิบัติซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ทำการประเมิน 3 ครั้ง คือ ประเมินสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติ ประเมิน
หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ซ่ึงการประเมินสภาพปจจุบัน ประเมิน
โดยใชแบบประเมินเปนเอกสาร ทำใหตองมีการวางแผนการเก็บขอมูลเพื่อประเมินน้ีอยางรอบคอบ 
เนื่องจากสถานประกอบการมีระยะเวลาจำกัด ในการเดินทางมาที่วิทยาลัยเพื่อทำการจัดทำแผนการ
ฝกอาชีพ ซึ่งคณะผูวิจัยจึงตองวางแผนการประเมินใหสอดคลองกับชวงเวลาที่สถานประกอบการและ
สถานศึกษาจะไดพบกันพอดี จึงเปนขอจำกัดอยางหน่ึง การประเมินหลังการปฏิบัติในวงจรที่ 1 นั้น 
คณะผูวิจัยไดพิจารณารวมกันและใหกำหนดขั้นตอนการประเมินในชวงของการนิเทศการฝกอาชีพ
หลังวงรอบที่  1 ซึ่งเปนชวงที่ผูรวมวิจัยซึ่งเปนครูที่ปรึกษาไดเดินทางไปใหการนิเทศที่สถาน
ประกอบการ และหลังการปฏิบัติในวงจรที่ 2 คณะผูวิจัยไดปรึกษาหารือและไดขอสรุปวา จะพัฒนา
รูปแบบการประเมินโดยในการวิจัยวงจรที่ 2 นี้จะใหเปนการประเมินผานระบบออนไลน คณะผูวิจัย
ซ่ึงเปนครูสอนและมีความรูดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรไดใหความอนุเคราะหสรางแบบประเมิน
ออนไลนทั้ง 3 ดานคือดานสถานศึกษาดานสถานประกอบการและดานนักเรียนนักศึกษา ขึ้นโดยทำ
การประเมินในชวงของการนิเทศการฝกงานวงจรที่ 2 ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยการ
เก็บขอมูลน้ันผูวิจัยและคณะผูวิจัยไดจัดทำ Link ไปยังหนาเว็บของแบบประเมิน ซึ่งสามารถทำแบบ
ประเมินไดทั้งทางโทรศัพทมือถือและทางคอมพิวเตอร ผานทางระบบอินเตอรเน็ตและเมื่อคลิกสงผล
การประเมิน ก็จะนำสงขอมูล มายัง คณะ ผูวิจัยได ซึ่งการเก็บขอมูลการประเมินดวยวิธีออนไลนน้ีทำ
ไดสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับในชวง ที่เก็บขอมูลเปนชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาและรอบที่ 
2 จึงทำใหการเก็บขอมูลโดยการประเมินแบบออนไลนถือเปนตัวเลือกที่ดีอยางหน่ึง และคณะผูวิจัย
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนทั้งดานสถานศึกษาดานสถานประกอบการและดานนักเรียน
นักศึกษา 
 การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาผานทางโซเชียลมีเดียผานทางโปรแกรมไลน สามารถทำ
การติดตามนักเรียนนักศึกษาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดยในชวงของการติดตามน้ัน  พบ
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ขอสังเกตอยางหนึ่ง คือ นักเรียน นักศึกษาบางคนจะไมมีปฏิสัมพันธรวมกับครูหรือเพ่ือนในการเขาพบ 
โดยผานโปรแกรมโซเชียลมีเดีย คณะผูวิจัยจึงหาทางแกปญหาโดยใชการแบงกลุมยอยในการติดตาม
ดูแลนักเรียนผานโปรแกรมไลน ทำใหการติดตามดูแลนักเรียนน้ันทำไดดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
สามารถพบนักเรียนที่พยายามหลบเลี่ยงไดบอยคร้ังขึ้น และเกิดขอสังเกตรวมกันวาในการติดตาม
นักเรียนแบบออนไลนน้ีทำไดทุกระยะเวลาและสะดวกมาก แตคณะผูรวมวิจัยหรือครูที่ปรึกษาควรให
ความเปนสวนตัวและเคารพสิทธิของนักเรียน นักศึกษา โดยไมใชการติดตามดูแลบอยครั้งจนเกินไป 
ควรจัดชวงเวลาใหเหมาะสมไมใหเกิดผลยอนกลับ ในทางที่ไมดีหรือเกิดความรูสึกวา เปนการลวงล้ำ
ความเปนสวนตัวของนักเรียน นักศึกษาเกิดขึ้น 
 การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ จากการที่คณะผูวิจัยไดมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศของนักเรียนนักศึกษา โดยใชแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีใหเลือกใชได
อยางหลากหลายและสะดวกตอการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ รองรับการใชงานและรองรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีน้ัน นักเรียน นักศึกษา ใหความสนใจการพัฒนาทักษะ
วิธีการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และคณะผูวิจัยยังไดนำกลับมาเพื่อใชในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศแกตนเองดวยเชนกัน จากเดิมที่คณะผูวิจัย ไมเคยสนใจหรือไมเคยทราบวา 
แอพพลิ เค ช่ันทางโทรศัพทมือถือ  ไม ไดมีแต เพียงใช เลนเกมแตยังสามารถใชพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศได จนกระทั่งเมื่อไดนำมาแนะนำใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเอง จึงทำใหคณะผูวิจัยเกิดความสนใจและไดทดลองใชและพบวา เปน
ชองทางที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และเปนการใชโทรศัพทมือถือใหเกิดประโยชน
ใชไดทุกที่ทุกเวลา และมีการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยเปนการปรับเจตคติที่มีตอการใช
โทรศัพทมือถือและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 3. การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ  
  3.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับบุคคล 
   3.1.1 การนำเสนอความคิดเห็นหรือประสบการณในการปฏิบัติงานในเชิงสรางสรรค 
และศึกษาคนควาความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม ทำใหไดวิธีการที่ ดีในการพัฒนางาน ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ และความรูผสมผสานกัน  
   3.1.2 การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน 
แลวจึงสรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน 
   3.1.3 การถอดบทเรียน เปนวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติที่ดี ทำใหผูวิจัย และผู
รวมวิจัยไดพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติที่ไดทำไป วามีผลการดำเนินงานเปนอยางไร ไดวิเคราะห
ปญหาอุปสรรค ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะหขอเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุง
พัฒนา และไดทบทวนวา ไดเรียนรูอะไรบางจากการปฏิบัติน้ัน ทำใหเกิดความตระหนักถึงผลของการ
ดำเนินงานที่ไดทำไว และไดยอนตรวจสอบตนเองวา ไดรับความรูใดบาง และควรมีการรับมือหรือ
แกไขปญหาอุปสรรคที่พบอยางไรบาง  
   3.1.4 ความเขาใจนักเรียน นักศึกษา และวิธีการปฏิสัมพันธกับนักเรียน นักศึกษา 
เปนสิ่งที่สำคัญมาก ครูตองรูจักนิสัยใจคอและความแตกตางของนักเรียน นักศึกษาแตละคนเบ้ืองตน 
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เพ่ือใหสามารถกำกับดูแลไดอยางเหมาะสม และการที่จะสามารถกระตุนหรือผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองอยางถูกตองตรงประเด็นที่ตองการพัฒนานักเรียน นักศึกษาน้ัน ครูจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ ไมใหนักเรียน นักศึกษารูสึกวาถูกกดดันหรือเปนการบังคับใหตองทำ 
   3.1.5 การสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลแบบออนไลน สามารถทำไดสะดวกและ
รวดเร็ว โดยวิธีการนี้สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
  3.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับกลุม 
   3.2.1 คณะผูวิจัยไดเรียนรูกระบวนการทางพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง และการ
ตรวจรับ ซึ่งเปนขั้นตอนของการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
   3.2.2 การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน 
จึงสรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
กับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน 
   3.2.3 การวิเคราะห SWOT ชวยใหเกิดความเขาใจบริบทของกลุมและไดขอมูลที่จะ
นำไปวางแผนเพื่อพัฒนางานตอไป  
   3.2.4 โปรแกรมไลนสามารถนำมาประยุกตใชในการประชุม และการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น  
   3.2.5 การออกแบบวิธีการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ทำใหงานเปน
ระบบมากขึ้น และมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
  3.3 การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับหนวยงาน  
   3.3.1 การจัดทำแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ ทำใหสถานศึกษาและ
สถานประกอบการไดมีแผนการฝกอาชีพที่ตรงตามหลักสูตร การมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
และทำใหการฝกอาชีพสามารถพัฒนาผูเรียน ใหไดทั้งความรูและประสบการณ และสอดคลองตามที่
หลักสูตรกำหนดไว  
   3.3.2 วงจรคุณภาพ PDCA เปนวงจรที่มีความยืดหยุนสูง สามารถนำมาปรับใชกับ
งานไดทุกงาน ไมวาจะเปนงานระดับหนวยงาน หรืองานยอย ก็สามารถนำมาปรับใชไดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
   3.3.3 การทำงานเปนทีมเปนวิธีการที่ดีในการปฏิบัติและพัฒนางาน โดยหนวยงาน
ควรเนนการทำงานเปนทีม สรางผลงานในลักษณะของทีม จะชวยลดชองวางระหวางบุคคล ลดการ
แขงขัน และเสริมสรางความสามัคคีในหนวยงานใหเกิดขึ้น 
   3.4 การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยภาพรวม 
   ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติดังกลาวขางตน เห็นไดวา ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และ
วิทยาลัย ตางเกิดการเรียนรูจากการดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยหลายประการ แตการเรียนรูที่
ผูวิจัยเห็นวา ทั้งผูวิจัย ผูรวมวิจัย และวิทยาลัยเห็นพองตองกันที่สำคัญมีดังนี้  1) ตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำงานแบบรวมมือวาจะชวยเสริมพลังขับของการพัฒนาใหดีขึ้นกวาแบบเดิมที่
ตางคนตางทำ 2) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบคนทัศนะทางทฤษฎีมาเสริมสรางวิสัยทัศนใหกับ
ผูรวมวิจัย เน่ืองจากเดิมมักเปนการทำงานที่อาศัยประสบการณ ความเคยชิน และความรูที่มีอยูเดิม 
และ 3) ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มี
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การวางแผน การนำแผนสูการปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล เพราะเดิมมักลงมือปฏิบัติโดย
ขาดการวางแผน หรือขาดการสังเกต หรือขาดการถอดบทเรียนเพื่อสะทอนผลที่ดีพอ  
 4. องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
 เปนองคความรูในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ไมเปนองคความรูเชิงอางอิงที่เปนผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่ง
จากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะทอนผล พบวา งานวิจัยน้ีไดกอใหเกิด
องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) 
ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับปจจัยผลักดัน 
(Force for Change) ที่นำมาใช รวมทั้งสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และ
การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 
  4.1 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลง
ดานสถานศึกษา ไดแก การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี การเตรียมความพรอมดานครุภัณฑที่
ทันสมัย การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ การจัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล และการเนน
คุณ ภาพและพัฒนา WiL อย างตอ เนื่ อง ด านนัก เรียนนักศึกษา ไดแก  การพัฒ นาทักษะ
ภาษาตางประเทศ การระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ พฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา วินัย และความรับผิดชอบ และดานสถานประกอบการ ไดแก การฝกงานครบถวน
ตามหลักสูตร ฝกงานตามแผนที่วางไว การมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา และการดูแลเอาใจใส
นักเรียน นักศึกษา 
  4.2 ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผูวิจัยนำมาใชและเช่ือวาสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถาน
ประกอบการ ดังแสดงผลการเปลี่ยนแปลงในตารางที่ 4.23 – 4.25  
   4.2.1 แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเปนทิศทางการ
ดำเนินงานที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้  1) มุงสรางการมี
สวนรวมและสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และผูเรียน 2) มุงพัฒนา
ผูเรียน ครู และบุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และรักการพัฒนาตนเอง 3) มุงพัฒนาผูเรียน 
ครู และบุคลากร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4) มุงพัฒนาผูเรียน ครู และ
บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 5) มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหมีความพรอมและ
มีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 6) มุงสรางสัมพันธภาพอันดี ความ
สามัคคี และความเขาใจซึ่งกันและกันภายในหนวยงาน  
   4.2.2 กลยุทธเพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเปนกรอบให
การดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังน้ี 1) สรางความ
เขาใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ทำหรือในงานที่รับผิดชอบ 2) เสริมสรางและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ 
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ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 4) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และนำสูการ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น 5) ใชการเสริมแรงทางบวกเพ่ือใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน 
   4.2.3 แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบดวยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังน้ี 1) โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย (1) การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี (2) เตรียมความพรอมดาน
ครุภัณฑที่ทันสมัย (3) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ (4) จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล (5) 
เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง 2) โมเดลปฏิบัติการ 6 ขั้นตอนเพ่ือ WiL ดานนักเรียน 
นักศึกษา ประกอบดวย (1) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเน่ือง (2) ระบุเปาหมายในการฝก
อาชีพ (3) เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย (4) มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล (5) มีวินัย
และมีความรับผิดชอบ (6) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 3) โมเดล
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อการยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย (1) ฝกงานเน้ือหา
ครบถวนตามหลักสูตร (2) ฝกงานตามแผนที่วางไว (3) มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา (4) ใหการ
ดูแลและใสใจนักศึกษา 
  4.3 สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการวิจัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายที่สำคัญ คือ  
นักเรียน นักศึกษาไมสนใจสวนรวมและไมมีปฏิสัมพันธหรือไมมีสวนรวมในการติดตามดูแลของครู ซึ่ง
อาจสงผลทำใหขาดความรับผิดชอบ และอาจไมสงงานหรือสงงานลาชา ทำใหปญหาเรื่องการติด มส. 
ที่เคยมีจำนวนมาก ไมไดรับการแกไข อยางไรก็ตาม สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาพรวม 
คือ ความพยายามที่ตองปรับตัวจากวัฒนธรรมการทำงานแบบรอรับคำสั่งจากผูบริหาร แบบตางคน
ตางทำ เปนการปฏิบัติงานแบบความรวมมือและแบบรวมกันริเริ่มสรางสรรค  
  4.4 การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่ เกิดขึ้น
ดังกลาวขางตน มีดังน้ี คือ ปรับปรุงวิธีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยแบงนักศึกษาทั้งหมด
ออกเปนกลุมยอยตามหองที่พักอยู และตั้งใหมีผูประสานงานของแตละกลุม เพื่อใหติดตามดูแล
นักเรียนไดทั่วถึงยิ่งขึ้น และใหความเปนสวนตัว เคารพสิทธิสวนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา โดยจัด
ชวงเวลาในการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางเหมาะสม ไมถี่จนเกินไป สำหรับการเอาชนะสิ่ง
ตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เปนเรื่องความพยายามที่ตองปรับตัวจากวัฒนธรรมการทำงานแบบรอรับคำ
ส่ังจากผูบริหาร แบบตางคนตางทำ เปนการปฏิบัติงานแบบความรวมมือและแบบรวมกันริเริ่ม
สรางสรรค นั้น ในการวิจัยน้ีไดเนนการทำความเขาใจในธรรมชาติของสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น
แลวหาทางแกไข โดยกระตุนใหเห็นถึงความสำคัญและจำเปนในการเปลี่ยนแปลง ใหมีพันธะผูกพันกับ
เปาหมายและแนวการพัฒนาที่รวมกันกำหนด สรางบรรยากาศการทำงานแบบเปด และกระตุนให
เกิดความเคยชินตอการคิดและการปฏิบัติงานรวมกันทุกระยะ  

 
   



338 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.48 โมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผลจากการสะทอนผลการวิจัย การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย  
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บทที่ 5 
การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาผลจากการดำเนินกิจกรรม
ในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใน 3 ประการ ดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลง 
(Change) ตามที่คาดหวังและไมคาดหวัง (2) การเรียนรู (Learning) ในระดับบุคคล กลุม และ
หนวยงาน (3) องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในบริบทเฉพาะของ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ดำเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
เปนวิทยาลัยที่ไดจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประการที่สอง เปนวิทยาลัยที่มีความ
ประสงคจะเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน และสามเปนวิทยาลัยที่ผูวิจัย
ทำงานอยู ผูวิจัยไดกำหนดผูรวมวิจัย (Research Participants) เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายที่สมัครใจเขารวมเปนผูรวมวิจัย จำนวน 19 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีบทบาทมีสถานะที่เทาเทียมในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะทอน
ผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในการวิจัยผูวิจัยไดกำหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตาม
กรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซึ่งจำแนกเปน 3 กลุมดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) 2) 
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) 
เชน บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) 
หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes)  
 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานนี้  ผู วิจัยไดดำเนินการวิจัยโดยใชขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่มีวงจรการ
ปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การสะทอนผล 
(Reflect) จำนวน 2 วงจร มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยทั้งกอนและหลังการดำเนินงานใน 2 วงจร 
ดังกลาวเปน 10 ขั้นตอน ดังน้ี (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) 
การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะทอนผล (Reflecting) (6) การวางแผน
ใหม (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม (Re-Observing) (9) การ
สะทอนผลใหม (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล (Conclusion) คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 
1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 
5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเช่ียวชาญและการเปนผู มีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ 
ทั้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัย
ทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
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เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัย
เปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัย
เขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
รวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
จุดมุงหมายอ่ืนตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาส
ใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา
ตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไม
ประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล นอกจากน้ันยังคำนึงถึงบทบาท
ของผูวิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เปนครู 2) เปนผูนำ 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนัก
ออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 
10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดังมีสรุปผลการวิจัยที่นำเสนอเพื่อการอภิปราย
ผลและใหขอเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดวยหลักการ แนวคิด และกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน ปรากฏผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กำหนดไวดังนี้ 
 5.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามตัวบงชี้ที่กำหนด  
  5.1.1.1 ผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามตัวบงชี้
ดานสถานศึกษา พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมิน
ไดกอนการปฏิบัติเทากับ 3.06 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่  1 และวงจรที่ 2 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และ 4.60 ตามลำดับ ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานตามตัวบงช้ีดานสถานศึกษา ระหวางกอนการปฏิบัติกับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจร
ที่ 2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 

1. แผนการฝกอาชพีผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ 

3.08 0.28 4.79 0.41 4.92 0.41 

2. แผนการฝกอาชพีมีการจัดลำดับเนื้อหาของรายวิชาอยาง
เหมาะสม 

2.92 0.65 4.33 0.48 4.63 0.48 
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานตามตัวบงช้ีดานสถานศึกษา ระหวางกอนการปฏิบัติกับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจร
ที่ 2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
3. แผนการฝกอาชพีมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตร

ครบถวนสมบูรณ 
3.33 0.48 4.46 0.51 4.58 0.51 

4. แผนการฝกอาชพีมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ 
สามารถนำไปใชในการเทียบโอนรายวิชาได 

3.13 0.68 4.38 0.49 4.67 0.49 

5. แผนการฝกอาชพีมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนสมบูรณ 
สามารถนำไปใชในการศึกษาตอได 

3.50 1.14 4.83 0.48 4.88 0.48 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย 

6. แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑที่ทันสมัย 3.00 0.42 3.21 0.41 4.75 0.41 

7. แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอมและ
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

3.21 0.83 3.50 0.66 4.71 0.78 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 

8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศใน
สถานศึกษาโดยบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของรายวิชา แตละ
สาขาวิชา/สาขางาน 

3.33 0.48 3.67 0.48 4.50 0.64 

9. โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรับ 
นักศึกษาท่ีออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

3.50 0.59 4.42 0.50 4.63 0.46 

ขั้นตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล 

10. การจัดกลุมนักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับดูแล 3.38 1.21 4.21 0.51 4.54 0.48 

11. การกำกับดูแลนักศึกษาโดยใชสื่อโซเชียลมีเดียใหเปน
ประโยชน 

3.33 0.87 4.25 0.44 4.46 0.44 

12. การออกนิเทศการฝกงานของนักศกึษาดำเนินการภาคเรียนละ 
2 คร้ัง 

2.75 0.53 4.33 0.48 4.63 0.48 

13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดทั่วถึงทุกสถานประกอบการ 3.13 0.45 4.46 0.51 4.58 0.46 

14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศการ
ฝกงาน 

3.04 0.46 4.42 0.50 4.50 0.44 

ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 

15. การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอดท้ังป
การศึกษา 

3.08 0.28 4.29 0.55 4.42 0.56 

16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการออกแบบ
ขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช 

2.29 0.46 4.13 0.74 4.54 0.70 

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน มีกำหนดระยะเวลา
ชัดเจน และตอเนื่อง 

3.08 0.28 4.38 0.58 4.46 0.59 
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ  การ
ทำงานตามตัวบงช้ีดานสถานศึกษา ระหวางกอนการปฏิบัติกับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจร
ที่ 2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
  18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ อุปสรรค  
     วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการดำเนินงาน 

2.33 0.48 4.25 0.74 4.54 0.76 

  19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 2.92 0.50 4.33 0.64 4.63 0.65 

  20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอ      
     ทุกปการศึกษา 

2.83 0.48 3.50 0.72 4.50 0.85 

โดยรวม 3.06 0.70 4.21 0.68 4.60 0.72 

หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีคาต่ำ แสดงวา ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีไมมาก 2) ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
จำนวน 4 คน ผูวิจัย 1 คน และผูรวมวิจัย 19 คน รวม 24 คน  ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงได ดังในภาพที่ 5.1 ดังนี ้
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ภาพท่ี 5.1 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานสถานศึกษา  
กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
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   5.1.1.2 ผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามตัว
บงช้ีดานนักศึกษา พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่
ประเมินไดกอนการปฏิบัติเทากับ 3.31 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจร ที่ 2 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และ 4.71 ตามลำดับ ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ การ
ทำงานตามตัวบงช้ีดานนักเรียน นักศึกษา ระหวางกอนการปฏิบัติ กับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 

1. นักศึกษาไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  

3.03 0.31 3.53 0.51 4.75 0.65 

2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศกอนการ
เดินทางไปฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

2.97 0.65 4.72 0.46 4.84 0.40 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ       

3. นักศึกษารับทราบขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการที่รับเขา
ฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ 

3.53 0.51 4.75 0.44 4.94 0.44 

4. นักศึกษาตัดสินเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณา
รวมกันกับผูปกครอง 

3.56 0.62 4.66 0.48 4.66 0.46 

5. นักศึกษาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตาม
หลักสูตรและสาขางาน 

3.59 0.67 4.38 0.55 4.75 0.57 

6. นักศึกษาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มีบางสวน
สอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน 

3.53 0.72 4.50 0.51 4.63 0.50 

7. นักศึกษาตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจาย
คาตอบแทน 

3.69 0.59 4.41 0.50 4.81 0.51 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 

8. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุมของ
สถานศึกษา 

3.41 0.50 4.59 0.71 4.78 0.64 

9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหาร
จัดการทำไดสะดวกและสามารถกำกับดูแลไดอยางทั่วถึง 

3.25 0.51 4.44 0.67 4.56 0.67 

ขั้นตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 

10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษา
ดานพฤติกรรมแกนักศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

3.53 0.88 4.03 0.40 4.66 0.42 
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ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ การ
ทำงานตามตัวบงช้ีดานนักศึกษา ระหวางกอนการปฏิบัติ กับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 
2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
11. ครู ครูฝกของสถานประกอบการ และนักศึกษา มีสวนรวม

ในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใชเหตุผล 
และการควบคุมอารมณ 

3.69 0.93 4.16 0.37 4.78 0.37 

ขั้นตอนที่ 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 

12. นักศึกษาเปนผูตรงตอเวลา  3.00 0.40 3.53 0.62 4.56 0.74 

13. นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการ
อยางเครงครัด 

3.16 0.57 3.59 0.71 4.63 0.82 

14. นักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายให
ฝกงาน 

3.31 0.78 3.75 0.84 4.59 0.90 

15. นักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจาก
สถานศึกษา 

3.13 0.34 3.53 0.67 4.81 0.77 

16. นักศึกษาจัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยางสม่ำเสมอ 
จนเสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตามเวลาที่กำหนด 

2.59 0.50 3.13 0.98 4.69 1.12 

โดยรวม 3.31 0.67 4.11 0.79 4.71 0.80 

 

หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีคาต่ำ แสดงวา ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีไมมาก 2) ผูใหขอมูล คือ ครูผูดูแลนักศึกษา 2 คน และนักศึกษา 
ที่ออกฝกงาน 30 คน รวม 32 คน ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได  ดังในภาพที่ 5.2 
ดังนี ้
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ภาพท่ี 5.2 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานนักเรียน นักศึกษา  
กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
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   5.1.1.3 ผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานตามตัว
บงช้ีดานสถานประกอบการ พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติเทากับ 3.28 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และ 4.58 ตามลำดับ ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่เปนผลจากการยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานตามตัวบงช้ี ดานสถานประกอบการ ระหวางกอนการปฏิบัติ กับหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2  

ตัวบงชี้ 
กอนปฏิบัติ 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 1 

หลังปฏิบัติ
วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ขั้นตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 

1. การสรางแผนฝกงานมีเนื้อหาสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนการสอน  

3.15 0.36 4.00 0.74 4.56 0.81 

2. แผนการฝ ก งานสรางขึ้ น จากความรวมมื อระหว าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

3.03 0.67 3.88 0.79 4.62 0.86 

3. นักศึกษาได รับการฝกงานโดยมี เนื้ อหาครบถวนตาม
หลักสูตร 

3.24 0.43 3.85 0.78 4.38 0.89 

ขั้นตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแก 

นักศึกษา 
3.21 0.64 3.91 0.90 4.41 0.98 

5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแก 
นักศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

3.32 0.94 4.35 0.77 4.74 0.75 

ขั้นตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 

6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักศึกษา ไดฝกงานตรง
ตามสาขาวิชา 

2.97 0.46 3.82 0.94 4.50 1.01 

7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะการทำงานมากข้ึน 

3.56 0.70 4.18 0.72 4.74 0.77 

ขั้นตอนที่ 4 ไดรับการดูแลและใสใจนักศึกษา 

8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส
ดานสวัส ดิภาพและความเปนอยูของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

3.79 0.41 4.06 0.69 4.85 0.75 

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส
ดานความปลอดภัยแกนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.59 0.56 3.97 0.76 4.65 0.83 

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล 
ชวยเหลือและปฏิสัมพันธตอนักศึกษาอยางเหมาะสม 

2.91 0.75 4.09 0.97 4.38 0.99 

โดยรวม 3.28 0.67 4.01 0.81 4.58 0.87 
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หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีคาต่ำ แสดงวา ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีไมมาก 2) ผูใหขอมูล คือ ครูผูดูแลนักศึกษา 2 คน ครูฝกของ
สถานประกอบการ 2 คน และนักศึกษาที่ออกฝกงาน 30 คน รวม 34 คน ซึ่งสามารถแสดงลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงได ดังในภาพที่ 5.3 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 5.3 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ดานสถานประกอบการ  
กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
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 5.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected Change) 
  ผลจากการปฏิบัติรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
นอกจากจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังดังกลาวขางตนแลว ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ที่ไมคาดหวังดวย ดังน้ี 
  การนำความรูจากการสัมมนาไปใชในการปฏิบัติงาน ในชวงแรกของการดำเนินการวิจัย
เปนการสัมมนาหรือเสวนาโตะกลมรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความเขาใจในเทคนิคที่จะใช
ในการวิจัย ไดแก 1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  2) 
เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล และ 3) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน การให
ความรูแกผูรวมวิจัยทำใหเกิดการเรียนรูและสามารถนำมาใชปฏิบัติในการทำวิจัยปฏิบัติการเชิงมีสวน
รวมไดเปนอยางดี เชน การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน คณะผูวิจัยไดนำวิธีระดมสมองใหทุกคนมีสวน
รวมเสนอแนวคิดไดเต็มที่แลวจึงพิจารณาความเหมาะสมรวมกัน หรือการนำเทคนิคระดมสมองเพื่อ
การบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยไดนำเสนอวิธีการ      นำ
แนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับสายธารประสบการณของผูรวมวิจัย ทำใหเกิดแนวปฏิบัติ ที่เกิดจาก
การรวม สายธารทั้ง 2 สาย ซึ่งในกระบวนการวิจัย คณะผูวิจัยไดใชองคความรูที่ไดศึกษาอบรมโดย
ตลอด และยังสามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานในดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ก็สามารถนำ
ความรูนี้ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
  ความรวมแรงรวมใจพัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะผูวิจัย จากประเมินผล
การปฏิบัติซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ทำการประเมิน 3 ครั้ง คือ ประเมินสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติ ประเมิน
หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ซ่ึงการประเมินสภาพปจจุบัน ประเมิน
โดยใชแบบประเมินเปนเอกสาร ทำใหตองมีการวางแผนการเก็บขอมูลเพื่อประเมินน้ีอยางรอบคอบ 
เนื่องจากสถานประกอบการมีระยะเวลาจำกัด ในการเดินทางมาที่วิทยาลัยเพื่อทำการจัดทำแผนการ
ฝกอาชีพ ซึ่งคณะผูวิจัยจึงตองวางแผนการประเมินใหสอดคลองกับชวงเวลาที่สถานประกอบการและ
สถานศึกษาจะไดพบกันพอดี จึงเปนขอจำกัดอยางหน่ึง การประเมินหลังการปฏิบัติในวงจรที่ 1 นั้น 
คณะผูวิจัยไดพิจารณารวมกันและใหกำหนดขั้นตอนการประเมินในชวงของการนิเทศการฝกอาชีพ
หลังวงรอบที่  1 ซึ่งเปนชวงที่ผูรวมวิจัยซึ่งเปนครูที่ปรึกษาไดเดินทางไปใหกา รนิเทศที่สถาน
ประกอบการ และหลังการปฏิบัติในวงจรที่ 2 คณะผูวิจัยไดปรึกษาหารือและไดขอสรุปวา จะพัฒนา
รูปแบบการประเมินโดยในการวิจัยวงจรที่ 2 นี้จะใหเปนการประเมินผานระบบออนไลน คณะผูวิจัย
ซ่ึงเปนครูสอนและมีความรูดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรไดใหความอนุเคราะหสรางแบบประเมิน
ออนไลนทั้ง 3 ดานคือดานสถานศึกษาดานสถานประกอบการและดานนักเรียนนักศึกษา ขึ้นโดยทำ
การประเมินในชวงของการนิเทศการฝกงานวงจรที่ 2 ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยการ
เก็บขอมูลน้ันผูวิจัยและคณะผูวิจัยไดจัดทำ Link ไปยังหนาเว็บของแบบประเมิน ซึ่งสามารถทำแบบ
ประเมินไดทั้งทางโทรศัพทมือถือและทางคอมพิวเตอร ผานทางระบบอินเตอรเน็ตและเมื่อคลิกสงผล
การประเมิน ก็จะนำสงขอมูล มายัง คณะ ผูวิจัยได ซึ่งการเก็บขอมูลการประเมินดวยวิธีออนไลนน้ีทำ
ไดสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับในชวง ที่เก็บขอมูลเปนชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาและรอบที่ 
2 จึงทำใหการเก็บขอมูลโดยการประเมินแบบออนไลนถือเปนตัวเลือกที่ดีอยางหน่ึง และคณะผูวิจัย
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สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนทั้งดานสถานศึกษาดานสถานประกอบการและดานนักเรียน
นักศึกษา 
  การติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาผานทางโซเชียลมีเดียผานทางโปรแกรมไลน สามารถ
ทำการติดตามนักเรียนนักศึกษาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดยในชวงของการติดตามน้ัน พบ
ขอสังเกตอยางหนึ่ง คือ นักเรียน นักศึกษาบางคนจะไมมีปฏิสัมพันธรวมกับครูหรือเพ่ือนในการเขาพบ 
โดยผานโปรแกรมโซเชียลมีเดีย คณะผูวิจัยจึงหาทางแกปญหาโดยใชการแบงกลุมยอยในการติดตาม
ดูแลนักเรียนผานโปรแกรมไลน ทำใหการติดตามดูแลนักเรียนน้ันทำไดดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
สามารถพบนักเรียนที่พยายามหลบเลี่ยงไดบอยคร้ังขึ้น และเกิดขอสังเกตรวมกันวาในการติดตาม
นักเรียนแบบออนไลนน้ีทำไดทุกระยะเวลาและสะดวกมาก แตคณะผูรวมวิจัยหรือครูที่ปรึกษาควรให
ความเปนสวนตัวและเคารพสิทธิของนักเรียน นักศึกษา โดยไมใชการติดตามดูแลบอยครั้งจนเกินไป 
ควรจัดชวงเวลาใหเหมาะสมไมใหเกิดผลยอนกลับ ในทางที่ไมดีหรือเกิดความรูสึกวา เปนการลวงล้ำ
ความเปนสวนตัวของนักเรียน นักศึกษาเกิดขึ้น 
  การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ จากการที่คณะผูวิจัยไดมีแนวคิดในการพัฒนา
ทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนนักศึกษา โดยใชแอพพลิเคช่ันทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีใหเลือกใช
ไดอยางหลากหลายและสะดวกตอการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ รองรับการใชงานและรองรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีน้ัน นักเรียน นักศึกษา ใหความสนใจการพัฒนาทักษะ
วิธีการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และคณะผูวิจัยยังไดนำกลับมาเพื่อใชในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศแกตนเองดวยเชนกัน จากเดิมที่คณะผูวิจัย ไมเคยสนใจหรือไมเคยทราบวา 
แอพพลิ เค ช่ันทางโทรศัพทมือถือ  ไม ไดมีแต เพียงใช เลนเกมแตยังสามารถใชพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศได จนกระทั่งเมื่อไดนำมาแนะนำใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศดวยตนเอง จึงทำใหคณะผูวิจัยเกิดความสนใจและไดทดลองใชและพบวา เปน
ชองทางที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และเปนการใชโทรศัพทมือถือใหเกิดประโยชน
ใชไดทุกที่ทุกเวลา และมีการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยเปนการปรับเจตคติที่มีตอการใช
โทรศัพทมือถือและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 5.1.3 การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ 
  5.1.3.1 การเรียนรูทีเ่กิดขึน้กับผูวิจัย 
   1) การนำเสนอความคิดเห็นหรือประสบการณในการปฏิบัติงานในเชิงสรางสรรค 
และศึกษาคนควาความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม ทำใหไดวิธีการที่ ดีในการพัฒนางาน ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ และความรูผสมผสานกัน  
   2) การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน แลว
จึงสรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
กับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน 
   3) การถอดบทเรียน เปนวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติที่ดี ทำใหผูวิจัย และผูรวม
วิจัยไดพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติที่ไดทำไป วามีผลการดำเนินงานเปนอยางไร ไดวิเคราะหปญหา
อุปสรรค ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะหขอเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 
และไดทบทวนวา ไดเรียนรูอะไรบางจากการปฏิบัตินั้น ทำใหเกิดความตระหนักถึงผลของการ
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ดำเนินงานที่ไดทำไว และไดยอนตรวจสอบตนเองวา ไดรับความรูใดบาง และควรมีการรับมือหรือ
แกไขปญหาอุปสรรคที่พบอยางไรบาง  
   4) ความเขาใจนักเรียน นักศึกษา และวิธีการปฏิสัมพันธกับนักเรียน นักศึกษา เปน
ส่ิงที่สำคัญมาก ครูตองรูจักนิสัยใจคอและความแตกตางของนักเรียน นักศึกษาแตละคนเบ้ืองตน 
เพ่ือใหสามารถกำกับดูแลไดอยางเหมาะสม และการที่จะสามารถกระตุนหรือผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองอยางถูกตองตรงประเด็นที่ตองการพัฒนานักเรียน นักศึกษาน้ัน ครูจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ ไมใหนักเรียน นักศึกษารูสึกวาถูกกดดันหรือเปนการบังคับใหตองทำ 
   5) การสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลแบบออนไลน สามารถทำไดสะดวกและ
รวดเร็ว โดยวิธีการนี้สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
  5.1.3.2 การเรียนรูทีเ่กิดขึน้กับผูรวมวิจัย 
   1) คณะผูวิจัยไดเรียนรูกระบวนการทางพัสดุเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจาง และการ
ตรวจรับ ซึ่งเปนขั้นตอนของการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
   2) การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน จึง
สรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
การทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน 
   3) การวิเคราะห SWOT ชวยใหเกิดความเขาใจบริบทของกลุมและไดขอมูลที่จะ
นำไปวางแผนเพื่อพัฒนางานตอไป  
   4) โปรแกรมไลนสามารถนำมาประยุกตใชในการประชุม และการปฏิบัติงานเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น  
   5) การออกแบบวิธีการปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ทำใหงานเปนระบบ
มากขึ้น และมีการพัฒนางานอยางตอเน่ือง  
  5.1.3.3 การเรียนรูทีเ่กิดขึน้กับวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย  
   1) การจัดทำแผนการฝกอาชีพรวมกับสถานประกอบการ ทำใหสถานศึกษาและ
สถานประกอบการไดมีแผนการฝกอาชีพที่ตรงตามหลักสูตร การมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
และทำใหการฝกอาชีพสามารถพัฒนาผูเรียน ใหไดทั้งความรูและประสบการณ และสอดคลองตามที่
หลักสูตรกำหนดไว  
   2) วงจรคุณภาพ PDCA เปนวงจรที่มีความยืดหยุนสูง สามารถนำมาปรับใชกับงาน
ไดทุกงาน ไมวาจะเปนงานระดับหนวยงาน หรืองานยอย ก็สามารถนำมาปรับใชไดเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
   3) การทำงานเปนทีมเปนวิธีการที่ดีในการปฏิบัติและพัฒนางาน โดยหนวยงานควร
เนนการทำงานเปนทีม สรางผลงานในลักษณะของทีม จะชวยลดชองวางระหวางบุคคล ลดการ
แขงขัน และเสริมสรางความสามัคคีในหนวยงานใหเกิดขึ้น 
  5.1.3.4 การเรียนรูโดยภาพรวม 
   ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติดังกลาวขางตน เห็นไดวา ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และ
วิทยาลัย ตางเกิดการเรียนรูจากการดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยหลายประการ แตการเรียนรูที่
ผูวิจัยเห็นวา ทั้งผูวิจัย ผูรวมวิจัย และวิทยาลัยเห็นพองตองกันที่สำคัญมีดังนี้  1) ตระหนักถึง
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ความสำคัญของการทำงานแบบรวมมือวาจะชวยเสริมพลังขับของการพัฒนาใหดีขึ้นกวาแบบเดิมที่
ตางคนตางทำ 2) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบคนทัศนะทางทฤษฎีมาเสริมสรางวิสัยทัศนใหกับ
ผูรวมวิจัย เน่ืองจากเดิมมักเปนการทำงานที่อาศัยประสบการณ ความเคยชิน และความรูที่มีอยูเดิม 
และ 3) ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มี
การวางแผน การนำแผนสูการปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล เพราะเดิมมักลงมือปฏิบัติโดย
ขาดการวางแผน หรือขาดการสังเกต หรือขาดการถอดบทเรียนเพื่อสะทอนผลที่ดีพอ  
 5.1.4 องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
  เปนองคความรูในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ไมเปนองคความรูเชิงอางอิงที่เปนผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่ง
จากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะทอนผล พบวา งานวิจัยน้ีไดกอใหเกิด
องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) 
ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับปจจัยผลักดัน 
(Force for Change) ที่นำมาใช รวมทั้งสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และ
การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 
   5.1.4.1 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกอบดวย   การ
เปลี่ยนแปลงดานสถานศึกษา ไดแก การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี การเตรียมความพรอม
ดานครุภัณฑที่ทันสมัย การพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ การจัดการฝกงานเอ้ือตอการกำกับดูแล 
และการเนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเน่ือง ดานนักเรียนนักศึกษา ไดแก การพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ การระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ พฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา วินัย และความรับผิดชอบ และดานสถานประกอบการ ไดแก การฝกงานครบถวน
ตามหลักสูตร ฝกงานตามแผนที่วางไว การมอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา และการดูแลเอาใจใส
นักเรียน นักศึกษา 
   5.1.4.2 ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผูวิจัยนำมาใชและเช่ือวาสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของสถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ 
ดังนี ้
    1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพื่อเปนทิศทางการ
ดำเนินงานที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้  1) มุงสรางการมี
สวนรวมและสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และผูเรียน 2) มุงพัฒนา
ผูเรียน ครู และบุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และรักการพัฒนาตนเอง 3) มุงพัฒนาผูเรียน 
ครู และบุคลากร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4) มุงพัฒนาผูเรียน ครู และ
บุคลากร ใหเกิดการเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม 5) มุงจัดเตรียมสถานศึกษาใหมีความพรอมและ
มีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 6) มุงสรางสัมพันธภาพอันดี ความ
สามัคคี และความเขาใจซึ่งกันและกันภายในหนวยงาน  
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    2) กลยุทธเพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเปนกรอบให
การดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังน้ี 1) สรางความ
เขาใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ทำหรือในงานที่รับผิดชอบ 2) เสริมสรางและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ 
ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ 4) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และนำสูการ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น 5) ใชการเสริมแรงทางบวกเพ่ือใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน 
    3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบดวยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังน้ี 1) โมเดลปฏิบัติการ 5 ขั้นตอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ WiL ดาน
สถานศึกษา ประกอบดวย (1) การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพทวิภาคี (2) เตรียมความพรอมดาน
ครุภัณฑที่ทันสมัย (3) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ (4) จัดการฝกงานเอื้อตอการกำกับดูแล (5) 
เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 2) โมเดลปฏิบัติการ 6 ขั้นตอนเพื่อ WiL ดานนักศึกษา 
ประกอบดวย (1) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง (2) ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ (3) 
เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย (4) มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเหตุผล (5) มีวินัยและมีความ
รับผิดชอบ (6) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 3) โมเดลปฏิบัติการ 4 
ขั้นตอนเพื่อการยกระดับ WiL ดานสถานประกอบการ ประกอบดวย (1) ฝกงานเนื้อหาครบถวนตาม
หลักสูตร (2) ฝกงานตามแผนที่วางไว (3) มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา (4) ใหการดูแลและใสใจ
นักศึกษา 
    4) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการวิจัย
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายที่สำคัญ 
คือ  นักเรียน นักศึกษาไมสนใจสวนรวมและไมมีปฏิสัมพันธหรือไมมีสวนรวมในการติดตามดูแลของ
ครู ซึ่งอาจสงผลทำใหขาดความรับผิดชอบ และอาจไมสงงานหรือสงงานลาช า ทำใหปญหาเรื่องการ
ติด มส. ที่เคยมีจำนวนมาก ไมไดรับการแกไข อยางไรก็ตาม สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
ภาพรวม คือ ความพยายามที่ตองปรับตัวจากวัฒนธรรมการทำงานแบบรอรับคำสั่งจากผูบริหาร แบบ
ตางคนตางทำ เปนการปฏิบัติงานแบบความรวมมือและแบบรวมกันริเร่ิมสรางสรรค  
    5) การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่เกิดขึ้น
ดังกลาวขางตน มีดังน้ี คือ ปรับปรุงวิธีการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยแบงนักศึกษาทั้งหมด
ออกเปนกลุมยอยตามหองที่พักอยู และตั้งใหมีผูประสานงานของแตละกลุม  เพื่อใหติดตามดูแล
นักเรียนไดทั่วถึงยิ่งขึ้น และใหความเปนสวนตัว เคารพสิทธิสวนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา โดยจัด
ชวงเวลาในการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางเหมาะสม ไมถี่จนเกินไป สำหรับการเอาชนะสิ่ง
ตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เปนเรื่องความพยายามที่ตองปรับตัวจากวัฒนธรรมการทำงานแบบรอรับคำ
ส่ังจากผูบริหาร แบบตางคนตางทำ เปนการปฏิบัติงานแบบความรวมมือและแบบรวมกันริเริ่ม
สรางสรรค นั้น ในการวิจัยน้ีไดเนนการทำความเขาใจในธรรมชาติของสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น
แลวหาทางแกไข โดยกระตุนใหเห็นถึงความสำคัญและจำเปนในการเปลี่ยนแปลง ใหมีพันธะผูกพันกับ
เปาหมายและแนวการพัฒนาที่รวมกันกำหนด สรางบรรยากาศการทำงานแบบเปด และกระตุนให
เกิดความเคยชินตอการคิดและการปฏิบัติงานรวมกันทุกระยะ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตน มีประเด็นที่ผูวิจัยนำมาอภิปรายผล ดังน้ี  
 5.2.1 การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการพัฒนาตามตัวบงชี้ที่กำหนด  ที่พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในดานสถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งเพื่อใหมองเห็นภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ผูวิจัยขอนำแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบในแตละดาน 
ดังนี้ (หมายเหตุ เสนสีน้ำเงิน หมายถึง กอนการปฏิบัติ เสนสีชมพู หมายถึง หลังวงจรที่ 1 และเสน  สี
เหลือง หมายถึง หลังวงจรที่ 2) ดังในภาพที่ 5.4 ดังนี้ 

ภาพที่ 5.4 การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในดานสถานศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ 
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  ผลการพัฒนาที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังกลาว จากผลการถอดบทเรียนและ
การสะทอนผลรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย เห็นวา นอกจากมีเหตุผลมาจากการนำเอาปจจัย
ผลักดัน (forces for change) ตางๆ มาใชเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยน ทั้งสวนที่เปนแนวคิดในการ
พัฒนา (Concepts for Development) กลยุทธเพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) 
และแนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ที่ประกอบดวยโมเดลปฏิบัติการ 3 โมเดล
ดังกลาวในสรุปผลการวิจัยขางตนแลว ยังมีเหตุผลมาจากการเนนบรรยากาศการทำงานแบบ
ประชาธิปไตยแตกตางจากที่เคยปฏิบัติกันมา สงเสริมความเทาเทียมและเสมอภาคกันในการแสดง
ความคิดเห็นและการปฏิบัติ และมีการกระตุนและการจูงใจในทางบวก เนนความรูสึกวาเปนการ
พัฒนาโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) ซึ่งบรรยากาศการทำงานแบบ
ประชาธิปไตยหรือการนำประชาธิปไตยมาใชในการทำงานมีความสำคัญทั้งในระดับสังคมโดยรวม ใน
องคการ และกลุมคน หรือแมแตในแตละบุคคล ดังที่  Suttawet (2016) ไดกลาวถึงความมี
ประสิทธิผลของประชาธิปไตยในการทำงานและการรวมบริหารกิจการ จากแนวคิดและประสบการณ
ในยุโรป อเมริกา และเอเชีย แลวนำเสนอเปนขอเสนอเพื่อการพิจารณาสำหรับประเทศไทย Levin 
(2016) กลาวถึงปญหาสำคัญของการทำงานในองคการวา โดยธรรมชาติแลวมักเปนแบบอำนาจนิยม 
(highly authoritarian nature) จึงมีความตองการในการตอบสนองตอหลักการประชาธิปไตยในที่
ทำงานใหมากขึ้น โดยการเพิ่มการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การเลือก การประเมินผล และการไดรับ
ผลประโยชนรวม  นอกจากนั้น  Wang (2018) ยังกลาววาประสิทธิผลของการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยตามที่พนักงานรับรูน้ันสะทอนใหเห็นผาน 3 ดาน ไดแก สิทธิของพนักงานที่จะรู การมี
สวนรวม และการแสดงความคิดเห็น (The effectiveness of democratic management as 
perceived by employees is reflected through three aspects: an employee’s right to 
know, to participate and to voice) และกลาวถึงในอีกตอนหนึ่งวา “ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติงานของพนักงานและพฤติกรรมการ
เปนพลเมืองขององคกร” (democratic management effectiveness is positively associated 
with employee job performance and organizational citizenship behaviors) 
 5.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected Change) 
  ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ไมคาดหวัง เปนการเรียนรูจากประสบการณของคณะผูวิจัยที่ได
จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไดแก 1) ทำใหเกิดการนำความรูจากการสัมมนา 
เกี่ยวกับ 1.1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 1.2) 
เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล และ 1.3) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน 2)
ความรูที่เกิดจากการนำแนวคิดเชิงวิชาการมาใชผนวกกับประสบการณของผูรวมวิจัย ทำใหเกิดเปน
กระบวนการวิจัย และความรูที่เกิดขึ้นน้ี สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานในดานอ่ืน ๆ หรือใน
การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมไดเปนอยางดี 3) เกิดการเรียนรูจากวิกฤตการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 
ระลอกที่ 2 ทำใหคณะผูวิจัย ไดพัฒนาการประเมินหลังการปฏิบัติการในวงจรที่ 2 เปนการประเมิน
แบบออนไลน และการนิเทศกการฝกงานแบบออนไลนสามารถเก็บขอมูลไดดวยดี 4) สงผลใหเกิดการ
เรียนรูรูปแบบการติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษา ผานทางโซเชียลมีเดียผานทางโปรแกรมไลน ทำให
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คนพบวิธีการติดตามดูแลแบบกลุมใหญ แบบกลุมยอย ที่สามารถนัดหมายใหนักเรียน นักศึกษาสงงาน
ไดตามกำหนดเวลา และ 5) สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ โดยใชแอพพลิเคช่ันทาง
โทรศัพทมือถือ ใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกการใชประโยชนจากโทรศัพทมือถืออยางมีคุณภาพ ไมใช
เพียงเลนเกมหรือสนทนาเทานั้น และคณะผูวิจัยก็ เกิดความสนใจและไดทดลองใช และพบวา เปน
ชองทางที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และเปนการใชโทรศัพทมือถือใหเกิดประโยชน
ใชไดทุกที่ทุกเวลา และมีการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยเปนการปรับเจตคติที่ มีตอการใช
โทรศัพทมือถือและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ซึ่งการเรียนรูที่เกิดขึ้นน้ีเกิดจากการเรียนรู
รวมกันของคณะผู วิจัยในกระบวนการศึกษาพัฒนาแตละขั้นตอน ดังผลการวิจัยที่ ไดกลาวถึง
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ อมาวสี อัมพันศิริรัตน และพิมพิมล วงศไชยา 
(2560) ซึ่งไดกลาววา กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เปนเกลียวของ
วงจรการสะทอนคิด และการปฏิบัติเริ่มจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น สะทอนคิดรวมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูและวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกตผลจากการปฏิบัติและ
วางแผนซ้ำ จนกวาเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติอยูใหดีขึ้น เปนกระบวนการเรียนรูที่แตละขั้นตอน
ผูที่ เกี่ยวของในสถานการณ น้ันๆ ตอง เขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน และงานวิจัยของ รัถยานภิศ พละศึก เบญจวรรณ ถนอม  ชยธวัช และ
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (2561) ซึ่งไดศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  พบวา ผลลัพธของ
กระบวนการพัฒนาทำใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหา การเรียนรูการพัฒนาการทำงานเปนทีม และ
กระบวนการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพอยางมีสวนรวม ทำใหเกิดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
 5.2.3 การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ 
  5.2.3.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย 
   ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย สงผลทำใหเกิดการเรียนรูกับผูวิจัย เน่ืองจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เปดโอกาสใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนำเสนอความคิดเห็น แนวคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณที่มี
รวมกัน และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งการมีสวนรวมนั้นมี
ความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในการทำใหการพัฒนางานประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจและมุงหวัง 
เพราะการมีสวนรวมทำใหเกิดการยอมรับในเปาหมาย และใหความรวมมือระดมสมองเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหประสบผลสำเร็จ ซึ่งไดมีงานวิจัยที่สนับสนุนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ นิเวศน    วงศ
สุวรรณ และอินถา ศิริวรรณ (2560) ซึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมวา เปนการจูงใจใหบุคคลผู
รวมปฏิบัติงานในองคกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวมมือในการพัฒนาองคกรที่
ปฏิบัติอยูดวยความเต็มใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร และงานวิจัยของ สมบัติ นาม
บุรี (2562) ซ่ึงไดอธิบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม (Participation) เปนกระบวนการ
ส่ือสารในระบบเปด ซ่ึงจะเก่ียวของกับกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการ
ดำเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมการดำเนินการ และรวมรับผลประโยชน โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันของกลุม และเปนการเสริมสรางความสามัคคี ความรูสึกรวม
รับผิดชอบกับกลุมดวย  
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  จากกระบวนการวิจัยจะเห็นวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เริ่มตนดวยการสรางความตระหนัก
ถึงปญหาและวิธีการที่จะนำพาสูการแกปญหา และรวมกันวิเคราะหตนเอง ศึกษ าแนวคิดและ
ประสบการณของตนเอง จุดแข็ง จุดออนขององคกร เพื่อนำมาสูการวางแผนและการพัฒนางาน
รวมกัน ซึ่งทุกกระบวนการสงผลใหคณะผูวิจัยไดเรียนรูและเขาใจงาน เขาใจบริบทของพื้นที่ และสิ่งที่
เปนปญหาและสิ่งที่ตองการพัฒนารวมกัน และสามารถนำศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาเพื่อพัฒนา
งานรวมกันได โดยการเรียนรูที่เกิดขึ้นนี้ มีงานวิจัยที่มีกลาวถึงลักษณะสำคัญของการมีสวนรวมของ 
จินตวีร เกษมศุข (2554) ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการมีสวนรวมวา  เปนเรื่องของ
กระบวนการ ซึ่งไดสรุปถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมได 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ มีสวนรวมในการคิด 
ศึกษา และคนควา หาปญหาและสาเหตุของปญหาตลอดจนความตองการของชุมชน มีสวนรวมใน
การวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือลดและแกไขปญหา มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมาย มีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทํางาน และ McTaggart 
(2010) ที่ไดเสนอสิ่งที่เรียกวาความเช่ือ 16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (16 
Tenets of Participatory Action Research) ที่นักวิจัยควรตองคำนึงถึงดังน้ี คือ 1) เปนวิธีการ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมี
สวนรวมอยางแทจริง (Authentic Participation) 3) เปนความรวมมือกัน (Collaborative) 4) ทำให
เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะหตนเองได (Self-Critical Communities) 5) เปนกระบวนการเรียนรู
อยางเปนระบบ (Systematic Learning Process) 6) ทำใหคนมีสวนรวมในการที่จะคิดคนทฤษฎี
เกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาเอง 7) ตองการใหคนไดทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบ
แนวคิด (Ideas) และขอสมมติฐาน (Assumptions) ที่เกี่ยวของกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) 
เกี่ยวของกับการจดบันทึกขอมูล (Keeping Records) 9) ตองการใหผูมีสวนรวม (Participants) 
พยายามมองประสบการณของตนเองอยางเปนรูปธรรม (Objectify) 10) เปนกระบวนการทาง
การเมืองอยางหนึ่ง (Political Process) 11) ประกอบการวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Analysis) 
12) เริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 13) เริ่มตนจากวงจรเล็ก ๆ (small cycles) 14) เริ่มตน
จากการรวมกลุมเล็ก ๆ (small groups) หลาย ๆ กลุมที่มีปญหาหรือความตองการรวมกัน 15) เปด
โอกาสใหผูมีสวนรวมไดรวมกันสรางฐานขอมูลขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปดโอกาสใหผูมีสวน
รวม (Participant) สามารถที่จะแสดงความถูกตองของการกระทำ (Demonstrate Evidence) ของ
พวกเขาอยางเปนเหตุเปนผล 
  สำหรับขั้นตอนการวิจัยในแตละขั้นตอนซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันปฏิบัติน้ัน มี
การถอดบทเรียน ซึ่งเปนวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติที่ดีเพราะทำใหผูวิจัย และผูรวมวิจัยได
พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติที่ไดทำไป วามีผลการดำเนินงานเปนอยางไร ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรค 
ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะหขอเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา และได
ทบทวนวา ไดเรียนรูอะไรบางจากการปฏิบัติน้ัน ทำใหเกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานที่ได
ทำไว และไดยอนตรวจสอบตนเองวา ไดรับความรูใดบาง และควรมีการรับมือหรือแกไขปญหา
อุปสรรคที่พบอยางไรบาง ซึ่งการถอดบทเรียนน้ีเปนการใหขอมูลยอนกลับรวมกันของคณะผูวิจัย ที่ทำ
ใหเกิดการตรวจสอบสิ่งไดรวมกันปฏิบัติวามีผลสำเร็จหรือไมอยางไร มีป ญหาอุปสรรค หรือ
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ขอบกพรองใดที่ตองปรับปรุงแกไข และไดเรียนรูสิ่งใดจากการปฏิบัติในขั้นตอนน้ันบาง ดังที่ วิโรจน 
สารรัตนะ (2561) ไดกลาววาในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย 
การบริหารการพัฒนาและการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะ
รวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู
สภาพที่พึงประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสู
การปฏิบัติในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย
ภาพรวม แลวมีขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาวจึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหาร/การพัฒนา/การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) 
ก ารวางแผนร วม  (Shared Planning) (2 ) ก ารน ำแผนสู ก ารป ฏิ บั ติ ร วม  (Shared Acting/ 
Implementing) (3) การติดตามผลรวม(Shared Observing/Monitoring /Evaluating) (4) การมี
ขอมูลยอนกลับรวม(Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ 
อีก และ อับดุลเลาะ เจะหลง และจิรัชยา เจียวกก (2563) ซึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
สามารถดำเนินไปได ตามความตองการของมนุษยอยางเปนระบบ สามารถสังเคราะหปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ทั้งในแงลบและบวกไปสูการมีความรู โดยที่มนุษยเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู เปนผลจากที่มนุษยตีความใหคุณคา ใหความหมายที่ตอบสนองตอประสบการณของ
ตนเองสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความสลับซับซอนของสังคมปจจุบัน 
  ความเขาใจนักเรียน นักศึกษา และวิธีการปฏิสัมพันธกับนักเรียน นักศึกษา เปนสิ่งที่
สำคัญมาก ครูตองรูจักนิสัยใจคอและความแตกตางของนักเรียน นักศึกษาแตละคนเบื้องตน เพื่อให
สามารถกำกับดูแลไดอยางเหมาะสม และการที่จะสามารถกระตุนหรือผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองอยางถูกตองตรงประเด็นที่ตองการพัฒนานักเรียน นักศึกษาน้ัน ครูจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ ไมใหนักเรียน นักศึกษารูสึกวาถูกกดดันหรือเปนการบังคับใหตองทำ โดยมุงเนนใหเกิดความ
รวมมือของนักเรียน นักศึกษา และเสริมดวยการสรางความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของ
ความรวมมือที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะความรูทางวิชาชีพ 
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมขึ้น มีนักการศึกษาไดกลาวถึงปจจัย
ที่สงผลตอการมีสวนรวม คือ Creighton (2005) ซึ่งไดกลาววา การที่คนเราจะพิจารณาวาตนไดรับ
ผลกระทบและเลือกที่จะมีสวนรวมในโครงการหรือไมน้ัน อยางนอย ขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญ 6 ประการ 
คือ 1) ความใกลชิดปญหา 2) ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 3) การเขาถึงประโยชนใชสอยหรือบริการ 
4) ประเด็นทางดานสังคม/สิ่งแวดลอม 5) คานิยม และ 6) อำนาจที่ไดรับการมอบหมายตามกฎหมาย 
นอกจากน้ี โดยทั่วไปการจะเขามามีสวนรวม ปจจัยที่เปนสวนสำคัญ คือ การใหขอมูลขาวสารตอ
สาธารณชนทั่วไป ถึงผลที่จะติดตามมาของการมีสวนรวมหรือการไมทำตามกิจกรรมที่นำเสนอ และ
ตองแสดงใหเห็นชัดเจนเพื่อใหประชาชนเห็นชองทางในการเขามีสวนรวมไดถาเขาตองการ และ 
Creswell (2008) ไดสรุปประเด็นหลักในเร่ืองของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีความโดด
เดนและสอดคลองกัน คือ เปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
คนหาถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับคนอื่น ๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะทำความเขาใจวา
ความสัมพันธกันในสังคมนั้น เกิดขึ้นไดอยางไรและสามารถที่จะมีผลกระทบตอคนแตละคนในสังคม
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น้ันไดอยางไร เปนการสืบสวนสอบสวนที่เนนการมีสวนรวม (Participatory) หมายความวา แตละคน
จะเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนทำ แลวเสนอความรูและความคิดเห็นไปสูบุคคลอื่นรวมทั้งผลักดันใหเกิด
การกระทำรวมกัน และเปนการวิจัยที่ใชหลักของการปฏิบัติ (Practical) และใชความรวมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณตองเกิดจากการกระทำของผูที่เกี่ยวของ มีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนหรือสรางความรูใหกับองคการทางสังคมเพื่อลดความไมสมเหตุสมผล
ความลมเหลวและความไมยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธที่ไมนาพึงพอใจ  
  5.2.3.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัย 
   ผูรวมวิจัยไดเรียนรูกระบวนการทางพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง และการตรวจ
รับ ซึ่งเปนขั้นตอนของการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน และเกิดความ
เขาใจการทำงานรวมกันวา การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงาน
กอน จึงสรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน โดยคณะผูวิจัยไดรวมกันศึกษางานดวยการ
วิเคราะห SWOT เพื่อใหเกิดความเขาใจบริบทของงาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และยัง
สามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังที่ผลการศึกษาไดนำเสนอเกี่ยวกับการใช SWOT 
Analysis คือ ชยางกูร จันทะวัน รุจิรา แหวนนิล และธิปไตย พงษศาสตร (2560) ที่ไดนำเสนอและใช 
SWOT Analysis มาเปนเครื่องมือชวยวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและภายนอก โดยการ
วิเคราะหสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมภายใน คือ จุดแข็ง จุดออน และกลุมภายนอก คือ 
โอกาส, อุปสรรค เม่ือวิเคราะหจุดออนและอุปสรรค แลวจะเห็นมุมมองของความเสี่ยงที่องคกรจะตอง
เผชิญ และในกระบวนการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู เชิ งบูรณาการกับการทำงาน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สงผลใหเกิดการพัฒนางานไดตามความคาดหวังของคณะผูวิจัย โดยมีขอ
คนพบจากการวิจัยที่สามารถนำไปปรับใชในการทำงานระดับกลุม ไดแก การใชโปรแกรมไลน ซึ่ง
สามารถนำมาประยุกตใชในการประชุม และการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
ยิ่งขึ้น และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ชวยทำใหงานเปนระบบมาก
ขึ้น และมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ ตรรกพร สุขเกษม (2560; อางอิงมาจาก สมศักดิ์ สินธุระ
เวชญ, 2542) ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDCA) ไววา เปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหาร
คุณภาพ นั่นมิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑ มาตรฐานใหกลับมาอยูใน
เกณฑที่ตองการเทานั้น แตเพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงในแตละรอบของ PDCA อยาง ตอเนื่องเปน
ระบบและมีการวางแผน PDCA ที่มวนไตสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
   การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยน้ี แสดงถึงการดำเนินการวิจัยมีความถูกตองและ
เปนไปตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงการเปลี่ยนแปลง
โดยรับฟงทุกความคิดเห็น และขับเคลื่อนการพัฒนาดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันของคณะผูวิจัย ซึ่ง
การเรียนรูที่เกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนางานรวมกันน้ัน สงผลใหเกิดการพัฒนาทั้งดานบุคคล งาน และ
องคกร และเปนวิธีการพัฒนางานอยางยั่งยืน ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2561) ซึ่งไดสังเคราะหหลักการ 
จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัยจากผลงานของ McTaggart (1991) Webb (1991) Kemmis & 
McTaggart (1992) Zuber-Skerritt (1992) Arhar, Holly, & Kasten (2001) McMillan แ ล ะ 
Wergin, (2002) Mills (2007) Coghlan แ ล ะ  Brannick (2007) James, Milenkiewicz & 
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Bucknam (2008) เปนตน ไดขอสรุปเปนหลักการ 10 ประการ สำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดังน้ี 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปล่ียนแปลง 4) มุงใหเกิดการ
กระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 
7) ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจาก
การกระทำ ทั้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของ
ผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวม
ในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.2.3.3 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
   ปฏิบัติการยกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย สงผลใหเกิดการแกปญหารวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยการ
รวมกันจัดทำแผนการฝกอาชีพ เพื่อใหไดมีแผนการฝกอาชีพที่ตรงตามหลักสูตร การมอบหมายงาน
ตรงตามสาขาวิชา และทำใหการฝกอาชีพสามารถพัฒนาผูเรียน ใหไดทั้งความรูและประสบการณ 
สอดคลองตามที่หลักสูตรกำหนดไว และจากการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานดานการเรียนรูเชิงบูรณา
การกับการทำงาน ยังทำใหไดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยการนำวงจรคุณภาพ PDCA มา
ใชออกแบบขั้นตอนการทำงาน ซึ่งวงจร PDCA เปนวงจรที่มีความยืดหยุนสูง สามารถนำมาปรับใชกับ
งานไดทุกงาน ไมวาจะเปนงานระดับหนวยงาน หรืองานยอย ก็สามารถนำมาปรับใชไดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง และยังเกิดการเรียนรูในระดับหนวยงานในดาน
การทำงานเปนทีมซ่ึงเปนวิธีการที่ดีในการปฏิบัติและพัฒนางาน โดยหนวยงานควรเนนการทำงานเปน
ทีม สรางผลงานในลักษณะของทีม จะชวยลดชองวางระหวางบุคคล ลดการแขงขัน และเสริมสราง
ความสามัคคีในหนวยงานใหเกิดขึ้น ผลจากการเรียนรูที่เกิดขึ้นน้ีเปนการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกร ซึ่ง ผาสุข แกวเจริญตา และคณะ (2561) ที่ไดนำเสนอไววา การจัดการความรูเนนการ
มีสวนรวมและการบอกเลาประสบการณ เปนการถายทอดความรูฝงลึกในตัวบุคคล ออกมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกรและสังคม และเปนการพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองคกร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ขอ อัตถัญุตา ซึ่งทาน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) (2551) ไดอธิบายไววา อัตถัญุตา คือ ความรูจักอรรถ รูความมุงหมายหรือรูจักผล เปนการ
ตระหนักถึงผลของการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนทั้งในดานการพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาองคกร ซึ่งเปนการพัฒนา อยางยั่งยืน 
  5.2.3.4 การเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยภาพรวม 
   การเรียนรูจากการปฏิบัติที่ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และวิทยาลัย เห็น
พองตองกัน ถึงความสำคัญของการทำงานแบบรวมมือ (Collaboration) ความสำคัญของการสืบคน
ทัศนะทางทฤษฎีมาเสริมสรางวิสัยทัศนใหกับผูรวมวิจัย และความสำคัญของการทำงานตามวงจรของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน  
   ประการแรก คือ การเปลี่ยนจากทัศนคติที่มีตอการทำงานแบบตางคนตางทำหรือ
แบบรอรับคำสั่งจากผูบริหารเปนทัศนคติของการทำงานแบบความรวมมือ ซึ่งถือเปนทักษะการทำงาน
ที่สำคัญทักษะหนึ่งสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะของ Stauffer (2020) ที่กลาวถึงความรวมมือ 
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(Collaboration) เปนหน่ึงใน 13 ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนี้ การคิดเชิงวิพากษ , ความคิด
สรางสรรค , การทำงานรวมกัน, การสื่อสาร, การรูสารสนเทศ, การรูเทาทันสื่อ, การรูเทาทัน
เทคโนโลยี, ความยืดหยุน, ความเปนผูนำ, ความคิดริเริ่ม, การเพิ่มผลผลิตและทักษะทางสังคม 
(Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication, Information literacy, Media 
literacy, Technology literacy, Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity, and Social 
skills) และดังที่  Yan (2019) กลาวถึงความสำคัญของความรวมมือวา สงเสริมการแกปญหา
นวัตกรรม สรางสรรคนวัตกรรม เช่ือมโยงทีมเขากับภาพรวมที่ใหญขึ้นสงเสริม การเรียนรูและการ
แบงปนทักษะ เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และจัดทีมแบบกระจายหรือจากระยะไกล 
(Promotes problem-solving, Spurs innovation, Connects teams to the bigger picture, 
Boosts learning and skills-sharing, Increases employee satisfaction, and Aligns 
distributed or remote teams) และทัศนะของ Sauli (2021) และ Arinaitwe (2021) ที่ตระหนัก
ถึงความสำคัญของความรวมมือ ดังจะเห็นไดจากการนำเอาความรวมมือ (Collaboration) เปนตัว
แปรสำคัญในการวิจัยของเขา คือเร่ือง “ การทำงานรวมกันระหวางการศึกษาวิชาชีพระดับเริ่มตนของ
สวิสและพันธมิตรดานการฝกอบรม: การรับรูของเด็กฝกงานครูและผูฝกสอนในบริษั ท” (The 
collaboration between Swiss initial vocational education and training partners: 
perceptions of apprentices, teachers, and in-company trainers) และเรื่อง “แนวปฏิบัติและ
กลยุทธในการเสริมสรางการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถาบันฝกอบรมครูอาชีวศึกษาและ
สถานที่ทำงาน” (Practices and strategies for enhancing learning through collaboration 
between vocational teacher training institutions and workplaces) ตามลำดับ 
   ประการที่สอง คือ เปลี่ยนจากทัศนคติที่มีตอการทำงานแบบอาศัยแตประสบการณ
และความรูที่มีอยูเดิมเปนทัศนคติที่มีตอการทำงานแบบสืบคนเอาขอเสนอแนะเชิงทฤษฎีมาเสริมดวย 
เพราะทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน (Kaewthep, 
1989) ทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ผูที่รูทฤษฎีจะมีทางเลือกและเลือก
ทางที่เหมาะสมได ชวยเปนแหลงของความคิดใหม และชวยสรางสิ่งใหมๆ (Sanrattana, 2018, 
Sergiovanni, 1999)  
   ประการที่สาม คือ การเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการทำงานแบบคำนึงถึงความสำคัญ
ของวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล จากทัศนคติแบบเดิมที่มักลงมือ
ปฏิบัติโดยขาดการวางแผน หรือขาดการสังเกต หรือขาดการสะทอนผลที่ดีพอนั้น เปนไปตาม
หลักการของ project cycle management ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ Programming, 
Identification, Formulation, Implementation, and Evaluation and Audit (Landau, 2018) 
หรือตาม PDCA Cycle ที่พัฒนาขึ้นโดย Dr WiLliam Edwards Deming เปนวงจรเพื่อการแกปญหา
หรือ เพ่ื อการบริห ารการเปลี่ ยนแปลงที่ ใช ใน  Total Quality Management or Six Sigma 
ประกอบดวย Plan (P), Do (D), Check (C), and Act (A) (Hargrave, 2019) 
   ดังน้ัน การที่ผู วิจัย ผู รวมวิจัย และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายตางเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทัศนคติตอการทำงานที่แตกตางจากมีอยูเดิม จึงถือเปนการเรียนรูที่มีคุณคา เพราะจะ
ทำใหการทำงานตอไปในอนาคตเกิดการปรับปรุงแกไขไปในแนวทางริเริ่มสรางสรรคมากขึ้น ดังทัศนะ
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ใน Philosblog (2013) ที่กลาววา คนที่มีการเตรียมพ้ืนฐานเล็กนอยและเต็มใจที่จะทำงานคนที่เต็มใจ
เรียนรูจะประสบความสำเร็จอยางมาก ดวยการเรียนรูจากประสบการณของพวกเขาความลมเหลว
กล าย เป น หิ น ก าว ไป สู ค วาม ส ำ เร็ จ  (A person, with a bit of basic preparation and a 
WiLlingness to work, a person who is WiLling to learn can get a great deal 
accomplished. By learning from their experiences, failures become stepping stones to 
success) และดัง quotes ของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ Lagacé (2021) รวบรวมไว เชน การปรับปรุงคือ
การเปลี่ยนแปลง จะสมบูรณแบบคือการเปลี่ยนแปลงบอยๆ (To improve is to change; to be 
perfect is to change often.) - Winston Churchill, เปลี่ยนวิธีที่คุณมองสิ่งตางๆและสิ่งที่คุณมอง
เปลี่ ยน ไป (Change the way you look at things and the things you look at change.) - 
Wayne Dyer, ความกาวหนาเปนไปไมไดหากไมมีการเปลี่ยนแปลงและผูที่ไมสามารถเปลี่ยนใจไม
สามารถเปลี่ ยนแปลงอะไรได  (Progress is impossible without change, and those who 
cannot change their minds cannot change anything.) - George Bernard Shaw.  
  5.2.4 องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
  องคความรูจากการปฏิบัติ จากผลการวิจัยที่พบชุดความคิดและความเช่ือเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่นำมาใช สิ่ง
ตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง 
(Overcome Obstacles) ที่ ใช ในการวิจัยน้ี น้ัน ถือเปนชุดความคิดและความเช่ือที่ ส งผลตอ
ความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงตามตัวบงชี้ที่กำหนดไวในงานวิจัยน้ีดังกลาวในตอนตน แตอยางไรก็
ตาม เน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังเรง ดังที่ Ray Kurzweil ผูเขียน The Age of Spiritual 
Machines กลาววา“ เรากำลังเขาสูยุคแหงการเรงความเร็ว แบบจำลองที่อยูภายใตสังคมในทุกระดับ
ซ่ึงสวนใหญจะขึ้นอยูกับแบบจำลองเชิงเสนของการเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับการนิยามใหม เนื่องจาก
พลังอันมหาศาลของการเติบโตแบบทวีคูณศตวรรษที่ 21 จะเทียบเทากับความกาวหนา 20,000 ปใน
อัตราความกาวหนาในปจจุบัน องคกรตางๆตองสามารถกำหนดตัวเองใหมไดเร็วขึ้นและเร็วขึ้น”
(Change itself is accelerating. As Ray Kurzweil, author of The Age of Spiritual 
Machines says: “We’re entering an age of acceleration. The models underlying 
society at every level, which are largely based on a linear model of change, are going 
to have to be redefined. Because of the explosive power of exponential growth, the 
21st century WiLl be equivalent to 20,000 years of progress at today’s rate of 
progress; organizations have to be able to redefine themselves at a faster and faster 
pace.) (Loyd, 2015) และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการ ไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว
ส้ินสุดลง (change is a process, not an event) (Wang, 2019) และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเอง
ยังไงก็ตองมีพันธะกิจตอการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานใหกับนักศึกษาทุกรุนและทุกป
การศึกษา องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติในงานวิจัยน้ี จึงจะเปนประโยชนตอการนำไปเปน
บทเรียนเพื่อการปรับปรุงใหการยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  เน่ืองจากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้เปนผลการวิจัยในบริบทเฉพาะของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไมเปนผลการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงทดลองที่มีผลตอการอางอิงจากกลุม
ตัวอยางไปถึงประชากรเปาหมาย ดังน้ัน ผลการวิจัยดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผูวิจัย ผูรวมวิจัย และวิทยาลัย และประเด็นเกี่ยวกับองคความรู
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เปนชุดของความคิดและความเช่ือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
(Expected Change) ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่นำมาใช สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง 
(Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ใน
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู เชิงบูรณาการกับการทำงานในงานวิจัยน้ี เปนสิ่งที่
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะตองใหความสำคัญ จะตองนำไปศึกษาทบทวนเพ่ือแสวงหาชุดของ
ความคิดและความเชื่อใหมอื่น ๆ เสริมเขามาอีกทุกระยะ อยางตอเน่ือง และอยางไมมีวันสิ้นสุด ดังน้ี 
   5.3.1.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ควรสรางความเขาใจ และสรางความ
ตระหนักถึงความสำคัญและจำเปนของการพัฒนางานอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดการตื่นตัวในการให
ความรวมมือและตองการเปนสวนหน่ึงของการพัฒนางานตามกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีสวนรวม 
   5.3.1.2 ควรวางแผนสำหรับการดำเนินการวิจัยเปนขั้นตอนอยางชัดเจน เชน ในการ
วิจัยครั้งน้ี  ผู วิจัยไดดำเนินการวิจัยเปน 2 วงจร รวม 10 ขั้นตอน ไดแก (1) การเตรียมการ 
(Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) 
การสะทอนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม (Re-Acting) 
(8) การสังเกตผลใหม (Re-Observing) (9) การสะทอนผลใหม (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล 
(Conclusion) และมีการถอดบทเรียนเสมอ เพื่อทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูผานมาและนำสูการพัฒนาใน
ขั้นตอนตอไป 
   5.3.1.3 ขั้นตอนการวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก ควรมีการวาง
แผนการดำเนินการอยางรอบคอบ โดยขอความรวมมือจากสถานประกอบการกอนวามีความพรอม
สำหรับการใหความรวมมือในการพัฒนาดานนั้น ๆ หรือไม และควรจัดทำรางแผนการดำเนินงาน
สำหรับสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องของเวลาและกระบวนการปฏิบัติกอน
เสมอ  
   5.3.1.4 ขั้นตอนการวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 
ควรสรางความเขาใจรวมกันอยางชัดเจนกอน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบที่ไมดีหรือผลกระทบที่เกิดจาก
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนขึ้นในภายหลัง เชน ในการเลือกสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 
ควรจัดใหมีการประชุมทำความเขาใจรวมกันระหวางสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 
ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ไดจัดขึ้นในขั้นตอนของการกำหนดวัตถุประสงคของการฝกงานและเลือกสถาน
ประกอบการ จึงทำใหปฏิบัติการในขั้นตอนนี้สำเร็จและไมเกิดปญหาตามมา  
   5.3.1.5 กลยุทธเพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) โดยใชการ
เสริมแรงทางบวกเพื่อใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน จะชวยใหผูปฏิบัติมีกำลังใจและมี



365 

ความภาคภูมิใจ เน่ืองจากการเสริมแรงทางบวกแสดงถึงการยอมรับจากกลุมหรือจากคณะ แตในการ
ใชการเสริมแรงทางบวก ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสถานการณ ไมใชบอยจนเกินไป หรือบาง
สถานการณอาจตองใชการเสริมแรงทางลบ ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมและพิจารณาเลือกใชตามความ
เหมาะสม 
   5.3.1.6 สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ความไมรวมมือจาก
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยูในชวงวัยรุน จึงควรทำความเขาใจพฤติกรรมของวัยรุน และหลักการทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความแตกตางของชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล 
และนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม โดยไมกดดัน หรือไมใชการบังคับ และลด
แรงตอตานที่เกิดขึ้นได 
   5.3.1.7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในคร้ังน้ี ไดรับการยอมรับ ความ
รวมมือ และการสงเสริมชวยเหลือ จากผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซึ่งมีความเขาใจการพัฒนา
ตามหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและตองการใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาวิทยาลัย ดังนั้น การทำความเขาใจกับผูบริหารขององคกร จึงเปนสิ่ง
ที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยผลักดันใหเกิดผลสำเร็จในการพัฒนา 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  5.3.2.1 ควรมกีารวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนางานดานอ่ืน ๆ ของ
วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย  
  5.3.2.2 ควรมกีารนำหลักการจัดการความรูสอดแทรกในกระบวนการของการวิจัย  เชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งการระดมสมอง และการสกัดองคความรูจาก การ
ปฏิบัติ  
  5.3.2.3 ควรศกึษาเกี่ยวกับการใชวิธีการเสริมแรงเพื่อพัฒนาองคกร 
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แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมนิฉบับน้ี สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานสถานศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 2. แบบประเมนิสรางขึ้นเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมนิคณุภาพของ WiL ดานสถานศึกษา 
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
  ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
  ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
  ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
  ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
  ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้ันตอนที่ 1 การจัดการรายวิชาการฝกอาชีพ ทวิภาคี 
1. แผนการฝกอาชีพผานกระบวนการสรางโดยสถานศึกษา

รวมกับสถานประกอบการ 
     

2. แผนการฝกอาชีพมีการจัดลำดับเนื้อหาของรายวิชาอยาง
เหมาะสม 

     

3. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตร
ครบถวนสมบูรณ 

     

4. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวน
สมบูรณ สามารถนำไปใชในการเทียบโอนรายวิชาได 
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5. แผนการฝกอาชีพมีรายละเอียดของรายวิชาครบถวน
สมบูรณ สามารถนำไปใชในการศึกษาตอได 

     

ข้ันตอนที่ 2 เตรียมความพรอมสำหรับครุภัณฑที่ทันสมัย  
6.  แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑที่

ทันสมัย 
     

7. แผนกวิชามีเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และครุภัณฑ พรอม
และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

     

ข้ันตอนที่ 3 พฒันาทักษะภาษาตางประเทศ 
8. การดำเนินการดานจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

ในสถานศึกษา โดยบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 
แตละสาขาวิชา/สาขางาน 

     

9.  โครงการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสำหรบั
นักเรียน นักศกึษาที่ออกฝกวิชาชีพในตางประเทศ 

     

ข้ันตอนที่ 4 จัดการฝกงานเอ้ือตอการกำกับดูแล 
10. การจัดกลุมนักเรียน นักศึกษาออกฝกงาน เอื้อตอการกำกับ

ดูแล 
     

11. การกำกับดูแลนักเรียน นักศกึษา โดยใชสื่อโซเชียลมีเดียให
เปนประโยชน 

     

12. การออกนิเทศการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา 
ดำเนินการภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

     

13. การออกนิเทศการฝกงานของทำไดทั่วถึงทุกสถาน
ประกอบการ 

     

14. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกนิเทศ
การฝกงาน 

     

ขั้นตอนที่ 5 เนนคุณภาพและพัฒนา WiL อยางตอเนื่อง 
15.  การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ WiL ครอบคลุมตลอด

ทั้งปการศึกษา 
     

16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน มีการ
ออกแบบขั้นตอน โดยนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใน
การปฏิบัติ 

     

17. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีกำหนด
ระยะเวลาชัดเจน และตอเน่ือง 

     

18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ 
อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ
ดำเนินงาน 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

18. การสรุปผลการปฏิบัติ มีการวิเคราะหปญหา สาเหตุ 
อุปสรรค วิธีการแกไข และสะทอนผลนำสูการพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

     

19. มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร      
20. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน WiL อยางสม่ำเสมอ 

ทุกปการศึกษา 
     

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมนิฉบับน้ี สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานสถานประกอบการ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 2. แบบประเมนิสรางขึ้นเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมนิคณุภาพของ WiL ดานสถานประกอบการ 
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
  ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
  ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
  ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
  ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
  ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้ันตอนที่ 1 ฝกงานเนื้อหาครบถวนตามหลักสูตร 
1. การสรางแผนฝกงานมีเนื้อหาสอดคลองกับแผนการจัดการ

เรียนการสอน  
     

2. แผนการฝกงาน สรางขึ้นจากความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     

3. นักเรียน นักศกึษาไดรับการฝกงานโดยมีเนื้อหาครบถวน
ตามหลักสูตร 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้ันตอนที่ 2 ฝกงานตามแผนที่วางไว 
4. สถานประกอบการนำแผนฝกงานมาใชในการฝกงานใหแก

นักเรียน นักศกึษา 
     

5. สถานประกอบการใหความสำคัญกับการฝกงานใหแก
นักเรียน นักศกึษา เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

     

ข้ันตอนที่ 3 มอบหมายงานตรงตามสาขาวิชา 
6. สถานประกอบการมอบหมายงานใหนักเรียน นักศึกษา  

ไดฝกงานตรงตามสาขาวิชา 
     

7. การฝกงานในสถานประกอบการชวยใหนักเรียน นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะการทำงานมากขึ้น 

     

ข้ันตอนที่ 4 ใหการดูแลและใสใจนักเรียน นักศึกษา 
8. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส

ดานสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา 
อยางเหมาะสม 

     

9. สถานประกอบการใหความสำคัญในการดูแล และเอาใจใส
ดานความปลอดภัยแกนักเรียน นักศึกษา อยางเหมาะสม 

     

10. สถานประกอบการเนนย้ำใหบุคลากรทุกคนใหการดูแล 
ชวยเหลือ และปฏิสัมพันธตอนักเรียน นักศกึษา อยาง
เหมาะสม 

     

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
สำหรบัการวิจยัเรื่อง ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนรู 

เชิงบรูณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
คำชี้แจง  
 1. แบบประเมนิฉบับน้ี สรางขึ้นเพื่อใหตรวจสอบสภาพปจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ดานนักเรียน นักศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา 
  1.2 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 2. แบบประเมนิสรางขึ้นเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทาน้ัน ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินใหครบ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป  
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสน้ี คณะผูวิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมนิคณุภาพของ WiL ดานนักเรียน นักศึกษา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในชองรายการตามสภาพที่เปนจริง และทำเครื่องหมายถูก ()  
ลงในชองระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้  
  ให 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด  
  ให 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับมาก  
  ให 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
  ให 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอย  
  ให 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้ันตอนที่ 1 พฒันาทักษะภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 
1. นักเรียน นักศกึษา ไดรับทักษะภาษาตางประเทศอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
     

2. นักเรียน นักศกึษา ไดรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศกอนการเดินทางไปฝกวิชาชีพ 
ในตางประเทศ 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

ข้ันตอนที่ 2 ระบุเปาหมายในการฝกอาชีพ 
3. นักเรียน นักศกึษา รับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการที่รับเขาฝกงานอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเลือก
สถานประกอบการ 

     

4. นักเรียน นักศกึษา ตัดสินเลอืกสถานประกอบการโดย
พิจารณารวมกันกับผูปกครอง 

     

5. นักเรียน นักศกึษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่ตรงตาม
หลักสูตรและสาขางาน 

     

6. นักเรียน นักศกึษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มี
บางสวนสอดคลองกับหลักสูตร และมีการจายคาตอบแทน 

     

7. นักเรียน นักศกึษา ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการโดยให
ความสำคัญกับการฝกงานในสถานประกอบการที่มีการจาย
คาตอบแทน 

     

ข้ันตอนที่ 3 เลือกสถานประกอบการแบบไมกระจาย 
8. นักเรียน นักศกึษาเลือกสถานประกอบการตามการจัดกลุม

ของสถานศึกษา 
     

9. การเลือกสถานศึกษาแบบไมกระจาย ทำใหการบริหาร
จัดการทำไดสะดวกและสามารถกำกับดูแลไดอยางทั่วถึง 

     

ข้ันตอนที่ 4 มีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเหตุผล 
10. สถานศึกษามีกระบวนการติดตาม ดูแล และใหคำปรึกษา

ดานพฤติกรรมแกนักเรียน นกัศึกษาอยางตอเนื่อง และ
สม่ำเสมอ 

     

11. ครู ครฝูกของสถานประกอบการ และนักเรยีน นักศึกษา  
มีสวนรวมในการสรางเสริมพฤติกรรมเชิงบวก พัฒนาการใช
เหตุผล และการควบคุมอารมณ 

     

ข้ันตอนที่ 5 มีวินัย และมีความรับผิดชอบ 
12. นักเรียน นักศกึษา เปนผูตรงตอเวลา       
13. นักเรียน นักศกึษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสถาน

ประกอบการอยางเครงครัด 
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ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

14. นักเรียน นักศกึษา มีความรบัผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายใหฝกงาน 

     

15. นักเรียน นักศกึษา มีความรบัผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายจากสถานศึกษา 

     

16. นักเรียน นักศกึษา จัดทำเอกสารรายงานการฝกงานอยาง
สม่ำเสมอ จนเสร็จเรียบรอย และสงเอกสารไดตรงตามเวลา
ที่กำหนด 

     

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
คำชี้แจง โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(ถามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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        ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูรวมวิจัย 
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รายชื่อผูรวมวจิัย 
 คณะผูวิจัย ไดแก ผูรวมวิจัย ซ่ึงสมัครใจเขารวมวิจัย จำนวน 19 คน และผูวิจัย 1 คน รวม 
20 คน มีรายละเอียด ดังน้ี  
  2.1 นายสุดสาคร พาติกบุตร หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  2.2 นายเสกสรรค ไมเศรา หวัหนางานอาชีวศึกษาทวีภาคี 
  2.3 นายจรญั ทวยจันทร หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
  2.4 วาที่ ร.ต.สุริยา สาวะรีพล หัวหนางานความรวมมือ 
  2.5 นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
  2.6 นายถาวร ราชรองเมือง หัวหนาแผนกชางยนต 
  2.7 วาที่เรือตร ีอนุสรณ ตวงกระสินธุ ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางยนต 
  2.8 นายมนตชัย ราชกิจ ครูแผนกชางยนต  
  2.9 นายสมบัติ อาสนานิ ครูแผนกชางยนต 
  2.10 นายกิตติศักดิ์ คำสุข หัวหนาแผนกชางกลโรงงาน 
  2.11 นายชิณกรศ ชมพิกุล ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางกลโรงงาน 
  2.12 นายธีระวัฒน เสาวภาคยไพบูลย ผูชวยหัวหนาครูแผนกชางกลโรงงาน 
  2.13 นายทรงศักดิ์ ลือจันดา ครูแผนกชางกลโรงงาน 
  2.14 นายไผณรงค ปองศรี ครูแผนกชางกลโรงงาน 
  2.15 นายสัตยา กำแพงศิริชัย หัวหนาแผนกบริหารธุรกิจ  
  2.16 นายพรชัย แยมบาน ผูชวยหัวหนาครูแผนกบริหารธรุกิจ  
  2.17 นายอภิชาติ คุณปญญา ผูชวยหัวหนาครูแผนกบริหารธุรกิจ 
  2.18 นางอรุณี แสงงาม ครแูผนกบริหารธุรกิจ 
  2.19 นายจักรพันธุ สุริยวงศ ครูแผนกบริหารธุรกิจ 
  2.20 นายชัชวาลย สาระภูมิ ผูวิจัย รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
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ชื่อ สกุล : นายชัชวาลย สาระภูมิ 
วัน เดือน ปเกิด :  13 สิงหาคม 2519 
ชาติภูมิ : อุดรธานี 
ที่อยูปจจุบัน : 48/33 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

: E-mail.Chatchawal4595@gmail.com 
: Tel. Mobile 0885631595 
: ID. Line 0885631595 

การศึกษา 
พ.ศ.2546 
พ.ศ.2553 
พ.ศ.2564 

 
: ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
: ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
หนาที่การงานปจจุบัน : ผูอำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก     

เฉียงเหนือ 2 
 


