
บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย        
ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้   
 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เก่ียวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
  1.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  1.2 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)  
 2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
    2.1 ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
  2.2 ความหมายและความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
  2.3 ลักษณะและองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
  2.4 การพัฒนาชุดฝึกอบรม 
  2.5 การหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 = 80/80 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  3.2 รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  3.3 บทบาทของครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  3.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การสร้างนวัตกรรม 
 4. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
    4.1 การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  4.2 การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Leaning)  
  4.3 ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
     4.4 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
  5.1 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
  5.2 ยุทธศาสตร์และมาตรการของสถานศึกษา 
  5.3 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 
  5.4 หลักสูตรการเรียนการสอน 
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  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
             7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 ความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
ส าหรับการศึกษาในยุคที่กล่าวถึงนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา     
ในด้านการส่งเสริมให้เป็นผู้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ ถ้าเรามองย้อนไป
ในอดีตในระบบสังคมของประเทศไทยยุค 1.0 คือ การเกษตรกรรม 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา 3.0 คือ 
อุตสาหกรรมหนัก 4.0 คือ นวัตกรรม ดังนั้นการขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
ภาคการศึกษา จึงเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สร้างให้ผู้เรียนเป็น
คนที่รักที่จะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งก็คือเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือ        
การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยมีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้               
ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อ
ค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้  
การประสานความร่วมมือและการค้าขาย ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ของไทยที่ดีงามควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน (ธีระเกียรติ                          
เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สร้างผู้ เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพ่ึงตนเองได้บ้าง                   
ทางเทคโนโลยี (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) 
 นอกจากนี้นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวไว้เกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรี ยนของครู      
ในประเทศในยุคต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 1.0 ครูเป็นใหญ่ในชั้นเรียน นักเรียน
ต้องเรียนตามรูปแบบการสอนของครู การปฏิบัติโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เกิด     
ในชั้นเรียน 2) การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 2.0 นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัดกับ
ครูที่มีความถนัดในวิชานั้น ๆ การจัดโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนก็จะจัดให้นักเรียนนั่งเรียนเป็นวงกลม มีครู
ในหลากหลายวิชาเอก โดยใช้ครูผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (Expert Teacher) นักเรียนที่เรียนช้ า 
หรือมีปัญหาในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ ปรับฐานสติปัญญาให้ทัดเทียม
เพ่ือน ๆ เป็นระยะ (Remedial Learning) 3) การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 3.0 เน้นที่การเรียน
มากกว่าการสอน (Learning-Oriented) ใช้เวลาในการบรรยายหรือถ่ายทอดน้อยลง ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจในสิ่งที่เขาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึ้น หรือ    
ที่เรียกว่า "สอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More = TLLM.)” 4) การจัดการเรียนรู้
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ยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งหวังให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่
ตลอดเวลา (Active Learner) สร้างบรรยากาศให้ในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย  
อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ (Community of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Learning) ที่จะน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) การสร้างอาชีพและการเรียนรู้
ด้วยตนเองและมุ่งหวังให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ จากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตัว  
ของผู้เรียนที่มีแรงผลักดันเป็นทีม เช่นทีมท่ีมีนวัตกรรมเป็นจุดเน้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2560) 
 กล่าวโดยสรุป นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
ของยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เป็น
ผู้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักท่ีจะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ซึ่งก็คือเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือ 
การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้                
ปานกลางโดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  1.1 นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ส าหรับภาพการศึกษา
เพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ                
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ได้แก่ 
      ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
      - บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
      - ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
      - ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
      - ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
      - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 
      ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      - พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
      - เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
      - พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน  
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      - ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
      - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   
      - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา  
     - ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
     - ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 
     ด้านการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
       - พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ชุมชนสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
     - ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ , ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
     - แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
     - เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning       
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย 
รวมทั้งการรองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education 
  การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จได้ใช้แนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร 
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด 
ผนึกก าลั งขับ เคลื่ อนผ่ านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่ าง  ๆ  
โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
  กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

  กลุ่มที่  2  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
    กลุ่มท่ี  3  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภาครัฐ 
  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ  
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  กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม 
SMEs และ ผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางใน     
การขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น  
   ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
   - ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)  
   - ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)  
   - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)  
   - ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
   - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
   ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน 
เข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่  
   - ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
   - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
   - การสื่อสารและการร่วมมือ  
   ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อ และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้  
   - ความรู้ด้านสารสนเทศ  
   - ความรู้เกี่ยวกับสื่อ  
   – ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
     ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
   - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
   - การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
   - ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  
   -  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)  และความรับผิดชอบเชื่ อถือได้  
(Accountability)  
   - ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)



20 
 

 
   กล่าวโดยสรุป นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ส าหรับ
ภาพการศึกษา เพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา       
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศเน้นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา ด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการพัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสามารถท างานได้
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังคน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ            
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้        
ด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นชุมชน
สามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ 
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education ด้านทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ                            
   1.2 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ได้แก่ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         เป้าหมาย  
         1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ                
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
         2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
         3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต  
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
         แนวทางการพัฒนา  
         1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ                 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
         2. ส่งเสริมผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
         3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 



21 
 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้  
       เป้าหมาย  
       1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
        2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
       3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
       4.  แหล่ ง เรี ยนรู้  สื่ อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่ อการเรียนรู้ มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
       5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
       6. ระบบผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
       7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
     แนวทางการพัฒนา  
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)  

   การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและ
แผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่ง
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ  
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   ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา 
ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ 93 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม ดังนี้ 

 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

 เป้าหมาย : 1)  มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
พอเพียงต่อการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ 2) พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุค ลากรทางการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ เพ่ือคุณภาพของครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา

ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์  

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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4. โครงการก าหนดมาตรการให้มีการน าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณา  
ความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้คา่ตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
    (ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าต ารา เอกสาร ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้รับผิดชอบ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

(ก าหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครู
วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอน
ขัน้ต่ าและข้ันสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  
แต่งตั้ง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดย
ก าหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรอง

การเป็นครฝูึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชน โดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็น

แรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและ

สถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 

ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษา ในด้านการจัด   
การเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิม
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาล โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
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3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียน       

การสอนระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียน   

การสอนระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายใต้  

ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถา น

ประกอบการและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
 ชุดฝึกอบรมมีลักษณะคล้ายกับชุดการสอน ดังนั้นการพัฒนาชุดฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงหลักจิตวิทยาในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความถนัด นอกจากนั้นยังได้
ค านึงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์และการจัดการ
เรียนการสอน ชุดฝึกอบรมเป็นชุดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมประเภทหนึ่งที่เน้นการฝึกทักษะด้านใด
ด้านหนึ่ง มีกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นล าดับขั้น ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นกว่าการฝึกอบรม
ทั่วไป โดยมีผู้อบรมเป็นศูนย์กลางและมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้และควบคุมดูแล ในการพัฒนา        
ชุดฝึกอบรมควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรมเป็นเบื้องต้น 
 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการ ขั้นตอนการ
พัฒนาบุคลากร เพราะในการบริหารบุคคลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาบรรจุ  เพ่ือท างานนั้น 
เป็นการสรรหาและคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้อย่างกว้าง ๆ ดังนั้นเมื่อได้บรรจุบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ามาปฏิบัติงานแล้วก่อนที่จะมอบหมายงานให้ท า จ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมเสียก่อน และเม่ือได้เข้า
มาท างานระยะหนึ่งแล้วก็ควรจะได้มีการประเมินผลการท างานของบุคคลเหล่านั้น หากพบว่าผู้ใด     
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะต้องจัดให้มีการอบรม
เพ่ือปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการจัดแต่งตั้งให้บุคคลใด
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หรือการที่จะน าเทคโนโลยีหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ก็จะต้องให้     
การฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
            1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
                สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ (2553: 4) กล่าวว่า การฝึกอบรมถือว่าเป็นกระบวนการ หรือ 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร ข้อสรุป
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ ประยุทธ เกิดนวล (2559) ที่ได้สรุปความหมายของการฝึกอบรมไว้ ดังนี้  

     1.1 เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงนับว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาองค์กร 
                 1.2 การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ 

            - เพ่ิมพูนความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   
            -  เพ่ิมพูนทักษะ หรือความช านาญในการปฏิบัติงาน   

 -  เปลี่ยนแปลงเจตคติ และพัฒนานิสัยการท างานให้ถูกต้องเหมาะสม 
                 1.3 เป็นกระบวนการ ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล เพ่ือให้
บุคคลนั้นสามารถพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน หรือ
ความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร 
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 การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ เกิดแนวคิดใหม่และเพ่ิมทักษะ     
ในการท างาน ท าให้บุคคลากรในองค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับองค์กรมากขึ้น การฝึกอบรม  
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรจะต้องจัดให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และโดยทั่วถึงทุกคน       
การฝึกอบรมนับว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและก าลังคนตลอดจนงบประมาณ 
แต่ถ้าหากได้พิจารณาแล้ว การฝึกอบรมที่ได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญงาน มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานแล้ว 
ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยว่าหมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล ซึ่งบุคคล
สามารถเลือกที่จะเรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม 
และศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง     
ซึ่งมีขอบข่ายการจัดการศึกษาแก่บุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา         
ที่หลากหลายให้บุคคลแต่ละวัยเลือกเข้าถึงตามความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนความจ าเป็นในแต่ละ
ช่วงวัยของชีวิต และได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การจัดให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย
ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนที่เป็นเทคโนโลยี ตลอดจนจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้     
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ร่วมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ ภาคีเครือข่าย ซึ่งหมายถึง บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรอาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืน ๆ การฝึกอบรมจึงมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียม
บุคคลเพ่ือรับมือกับวิทยาการ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ท้าทายต่อการอยู่รอดและการเจริญ 
เติบโตขององค์กร ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 1 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 

 ที่มา: สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2549: 16) 
 
 

พฤติกรรมที่ต้องการ 

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

เกิดความรู้ ทักษะ  
และเจตคติ 

การฝึกอบรม 

สภาพการณ์หรือปัญหา 
ของพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้อง 

กับการท างาน 
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 จากภาพที่ 1 สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้เป็น 3 ประเภท คือ  
 1. การพัฒนาเกี่ยวกับงาน ได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้ สติปัญญา และรอบรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมพูนความเข้าใจ และขีดความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์เป็นวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมาช้านาน เป็นการ
เพ่ิมสมรรถภาพในการจัดล าดับความส าคัญของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การเพ่ิมความมั่นใจ
ในการตัดสินใจท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว จนเชื่อมั่นได้ว่าสามารถปฏิบัติงาน  
ได้เองในสถานการณ์จริงของท้องถิ่นและความพร้อมของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาน้อยลง 
 .3  การพัฒนาเจตคติ เป็นการสร้างเจตคติที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เกิดความ
ยินดีพอใจในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสบายใจ และก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะน า
ความรู้และทักษะที่ได้รับอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ 
แนวคิดใหม่และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน 
 

 วิน  เชื้อโพธิ์หัก (2551: 25) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ท าให้วิธีปฏิบัติงานดีขึ้น 
 2.  ช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
 3.  ช่วยลดเวลาเรียนวิธีปฏิบัติงานให้น้อยลง 

            4. ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น  เพราะผู้ที่ ได้รับ 
การฝึกอบรมแล้วย่อมจะรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง 

            5. ท าให้สายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริหาร การติดต่อและการประสานงาน 
ตลอดจนความร่วมมือดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่มีความส าคัญและ
ยังประโยชน์อย่างมากทั้งต่อองค์กรและตัวบุคลากร การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบัติงาน ย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จแก่องค์กร
เป็นส่วนรวม 
 สมพงศ์ เกษมสิน (2547: 201) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรม
ช่วยท าให้ระบบมีการปฏิบัติงานที่มีสมรรถภาพสูงขึ้น ท าให้เกิดการประหยัดลดความสิ้นเปลือง 
ของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการแสวงหาความก้าวหน้า  
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน ยิ่งกว่านี้ยังได้ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการฝึกอบรมเพ่ิมเติมอีก 2 ประการ คือ 

1. ช่วยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง เพราะผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วจะ
สามารถปฏิบัติงานได้ดี ทุ่นเวลาในการเรียนงานควบคู่ไปในขณะปฏิบัติงาน  

2. เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะไม่ต้องเสียเวลามาชี้แจงสั่งสอน
งานที่สั่ง อีกทั้งยังช่วยลดการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้น้อยลง ในกรณีที่การปฏิบัติงานล่วงเวลาเกิดจาก
ความล่าช้าและไม่เข้าใจในงาน 
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 สมคิด บางโม (2551: 14) กล่าวถึงการฝึกอบรมว่าเป็นการฝึกให้แก่บุคคล เพ่ือท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ระการ คือป  
 1.  เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge, K) ให้มีความรู้ หลักการ ทฤษฎีอันเกี่ยวเนื่องกับงาน   
ที่มุ่งฝึกอบรม 
 2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจ (Understand, U) เป็นลักษณะต่อเนื่องจากความรู้ กล่าวคือ 
เมื่อรู้ในหลักการ และทฤษฎีแล้ว สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให้คนอ่ืนทราบได้ 
รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 3.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติ คือ ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี 
ต่อสิ่งต่าง ๆ การฝึกอบรมมุ่งให้เกิดหรือเพ่ิมความรู้สึกที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และต่องานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาจกล่าวโดยย่อ ดังนี้ (สมพงศ์ เกษมสิน, 2547: 284-285)  
 1. ช่วยให้ระบบวิธีการปฏิบัติมีสมรรถภาพสูงขึ้น มีการติดต่อประสานงานดีขึ้น เพราะ
การฝึกอบรมจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตใจรักงานและท างาน
ได้ผลมากขึ้น ทั้งเม่ือได้รับความรู้จากการฝึกอบรมมากขึ้น แล้วก็จะสามารถน าเทคนิคและวิธีใหม่ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 2. เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ เกิดการประหยัดลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ ใช้ใน            
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน                     
ให้ลดน้อยลงไปด้วย เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วความผิดพลาดที่ก่อให้เกิด    
ความสิ้นเปลืองเสียหายย่อมลดน้อยลงไป  
 3. ช่วยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง ปกติในการปฏิบัติงานนั้นเมื่อเริ่มปฏิบัติงาน
ควรจะได้รับการฝึกอบรมแนะน าเสียก่อน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลดี และทุ่นเวลามากกว่าการปฏิบัติงานและเรียนงานควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน 
เพราะการปฏิบัติงานตามวิธีหลังนี้เป็นการกระท าแบบเดาผิดเดาถูก ซึ่งไม่อาจท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผล    
ในงานเท่าใดนัก 
 4. เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น ทั้งผู้บังคับ 
บัญชาก็จะไม่ต้องเสียเวลามาชี้แจงสั่งสอนในงานที่สั่ง นอกจากนี้การฝึกอบรมยังช่วยลดการปฏิบัติงาน
ให้น้อยลง เพราะการปฏิบัติงานล่วงเวลามิใช่เกิดจากปริมาณงานที่มากอย่างเดียว อันที่จริงส่ วนใหญ่
มักเกิดจากความล่าช้าและความไม่เข้าใจในงานเสียเป็นส่วนมาก 
 5 . เป็นทางหนึ่งที่จะกระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าใน      
การงานของตน ตามปกติการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย พนักงานบุคคลภายในองค์กร
มักจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน เพราะเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งนี้ย่อม
แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเป็นแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคลอย่างหนึ่ง 
 กล่าวโดยสรุป การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ใช้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่พึงประสงค์ตามความต้องการขององค์กร การฝึกอบรมจึง
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นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ การเรียนรู้ที่บุคคลได้รับจาก 
การฝึกอบรม จะเป็นองค์ความรู้ และทักษะ ตลอดจนเป็นการปรับเปลี่ยนเจตคติให้เหมาะสมตาม       
ยุคสมัยในระยะเวลาอันสั้น และนับได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาตามอัธยาศัยที่หน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ จัดขึ้น โดยพิจารณาถึงความส าคัญจ าเป็นเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อที่ต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของตน และในการฝึกอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย    
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งครูนับว่าเป็นบุคลากรที่เป็นพลังอัน
ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการฝึกอบรมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเดียวกัน 

 2. ความหมายและความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
     การพัฒนาชุดฝึกอบรมนับเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของชุดฝึกอบรมที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
    สุเทพ หุ่นสวัสดิ์ (2550: 14) ให้ความหมายของชุดฝึกอบรมว่า หมายถึง ระบบการผลิตและ

การน าสื่อประสมที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง เพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหา
การเรียนการสอนในการฝึกอบรมบางประการ คือ 
              1. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นการศึกษารายบุคคล ชุดฝึกอบรม
สามารถท าให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่
เอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งแตกต่างกัน 
              2.  ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนวิทยากร เปลี่ยนบทบาทวิทยากรเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เข้าอบรมซึ่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  3.  ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม เพราะชุดฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ได้      
ทุกเวลา 

              บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2548: 91) ซึ่งเป็นชุดชุดฝึกอบรมเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่ง กล่าวว่า
ของสื่อประสม (Multi Media) ซึ่งหมายถึง การใช้สื่อการสอนตั้งแต่ 2 พ่ือให้ผู้เชนิดขึ้นไปร่วมกัน เรียน
ได้รับความรู้ตามที่ต้องการ สื่อที่น ามาใช้ร่วมกันนี้จะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามล าดับ
ขั้นที่จัดเอาไว้ส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้รับ 
               จิรนันท์  ป้อมพิมพ์ (2550: 7) ได้สรุปความหมายของชุดฝึกอบรมว่า เป็นหลักสูตร      
การฝึกอบรมอย่างหนึ่งโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมในรูปการสอนส าเร็จรูป ที่ได้อิสระแก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสื่อประสมที่ใช้ประกอบบทเรียน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยชุดฝึกอบรม
จะมีส่วนประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาของการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม                    
สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม 
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 อัคครัตน์ พูลกระจ่าง (2550: 53) และอรวรรณ ดวงลาพิมพ์ (2551: 10) กล่าวว่า   
ชุดฝึกอบรมเป็นการรวบรวมทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร อุปกรณ์ วิธีการ เนื้อหา                   
สื่อ และการประเมินเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือความสะดวกในการใช้ส าหรับการฝึกอบรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้งใช้ฝึกอบรมด้วยตนเองและใช้ฝึกอบรมทั่วไป 
 ศุภรัตน์ แตงน้อย (2550: 10) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม หมายถึง ชุดของสื่อประสมที่ได้
จากระบบการผลิตและการน าสื่อหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน และมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดย
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย โดยจัดเอาไว้เป็นชุดเพ่ือ
ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของชุดฝึกอบรมดังที่น าเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรม (Training  
Package) หมายถึง ชุดของสื่อประกอบการฝึกอบรม ที่ได้รับการจัดระบบการรวบรวมทรัพยากรที่ใช้
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย เนื้อหา วิธีการ และสื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการประเมินผล 
เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด
ผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและน าแนวคิดของ 
นักการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ให้มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ฝึกอบรม
ครูให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

3. ลักษณะและองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
                ชุดฝึกอบรมที่มีความเป็นระบบและสมบูรณ์ในตัวเอง มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ (ระพินทร์ 
โพธิ์ศรี, 2549: 2-4) ดังนี้ 

 1.  มีวัตถุประสงค์ปลายทางที่ชัดเจนที่ระบุเนื้อหาความรู้ และระดับทักษะการเรียนรู้ 
ที่ชัดเจนนั้น คือจะต้องมีวัตถุประสงค์ประจ าชุดฝึกอบรมที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรท าอะไรได้ในระดับใด 
 2.  ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าชุดฝึกอบรมดังกล่าวสร้างขึ้นเพ่ือใคร 
 3.  มีองค์ประกอบของวัตถุประสงค์ที่เป็นระบบ เป็นเหตุ และผลเชื่อมโยงกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ประจ าชุด วัตถุประสงค์ส าหรับหน่วย และวัตถุประสงค์ย่อย 
        4.  มีค าชี้แจง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แต่ละระดับ 
                 5.  มีคู่มืออธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใช้ชุด การเฉลย ข้อค าถามทั้งหมดในกิจกรรม    
การประเมินผล 
                 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์  (2551: 154-156) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
ประกอบด้วย 



32 
 

 1. คู่มือการฝึกอบรม เป็นคู่มือแนะน าการปฏิบัติแก่ผู้ให้การฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถ
ศึกษาขั้นตอนการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การเตรียมการทั้งด้านบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการฝึกอบรม 
 2. สื่อในการฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของชุดฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่จะท า
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ใกล้เคียงกัน และท าให้การฝึกอบรมมีความเป็นรูปธรรมสูง 
 3. กิจกรรมในชุดฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมที่ได้จัดเตรียมสื่อและ
วิธีการจัดฝึกอบรมไว้อย่างพร้อมมูล เพ่ือให้ผู้ให้การฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้น 
 4. การประเมินการฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
มี  มรฝึกอบรมและการประเมินชุดฝึกอบรลักษณะ คือ การประเมินผู้เข้ารับกา เพ่ือหาประสิทธิผลของ
ชุดฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม และการประเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 
 ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ หุ่นสวัสดิ์ (2550: 14-45) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมโดยทั่วไป 
ประกอบด้วย 
 1. วัตถุประสงค์การฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนของรายละเอียดที่ระบุ ว่า เมื่อผู้เข้ารับ      
การฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้วควรมีพฤติกรรมเช่นใด ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์นี้ เป็นผลจาก  
การเรียนรู้ในชุดฝึกอบรม ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมควรระบุในลักษณะของวัตถุประสงค์   
เชิงพฤติกรรม คือ สามารถวัดได้ สังเกตได้ 
 2. เนื้อหาของการฝึกอบรม เป็นเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้อง
กระท าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 3. วิธีการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม หมายถึง สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้
ในการฝึกอบรม เช่น วิดิทัศน์ สไลด์ คู่มือ ใบงาน แบบฝึก เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 5. การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมว่าเป็น ไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี  
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ 
 ดังนั้นในการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ชุดฝึกอบรมครูเรื่องการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย 
 1.  คู่มือการฝึกอบรม ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือแนะน าการปฏิบัติแก่ผู้ให้การฝึกอบรม
เพ่ือให้สามารถศึกษาข้ันตอนการฝึกอบรมภายในคู่มือการฝึกอบรมจะประกอบด้วย 
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 1.1 ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการใช้
ชุดฝึกอบรมและตารางก าหนดการฝึกอบรม 
 1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหัวข้อตลอดการฝึกอบรม โดยใช้กระบวน 
วิจัยเป็นฐาน 
 1.3 ส่วนประเมินผล ประกอบด้วยค าชี้แจงวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม และ
การประเมินชุดฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องมือการประเมินผลการฝึกอบรมพร้อมการเฉลย 
 2.  สื่อประกอบการอบรม 
 3.  เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาชุดฝึกอบรม 
                การพัฒนาชุดฝึกอบรมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมทั้งหมด
อย่างเป็นระบบ โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตชุดฝึกอบรม การจัดล าดับสาระการน าเสนอ      
การผลิตชุดฝึกอบรม การเลือกสื่อประกอบชุดฝึกอบรม และการประเมินชุดฝึกอบรม (สายยนต์ จ้อยนุแสง, 
2552: 16) การผลิตชุดฝึกอบรมนั้น หากจะพิจารณาแล้วจะมีขั้นตอนที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ     
4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นการผลิต
สื่อประกอบกิจกรรม และขั้นการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2556: 3-4) มีรายละเอียด ดังนี้ 
                ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง การจ าแนกเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยแยกย่อยลง
ไปจนถึงหน่วยระดับบทเรียน ดังนี้ 
                 1.  การก าหนดหน่วย คือ การน าหน่วยเนื้อหาบทเรียนมาก าหนดให้เป็นหน่วยระดับ
บทเรียน และก าหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย 
                2.  การก าหนดหัวเรื่อง เป็นการน าแต่ละหน่วยมาก าหนดเป็นหัวเรื่องย่อย ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
                3.  การก าหนดความคิดรวบยอด เป็นการเขียนข้อความที่เป็นสาระส าคัญของแต่ละ          
หัวเรื่อง 
                ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า
กิจกรรมที่ใช้ในชุดฝึกอบรมจะต้องท าอะไรบ้างตามล าดับก่อนหลัง 
                ขั้นตอนที่ 3 การผลิตสื่อประกอบกิจกรรม เป็นการผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการฝึกอบรมตามท่ีก าหนดในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
                ขัน้ตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เป็นการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม ด้วย
การน าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้แล้วปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม (Efficiency) คือ ระดับคุณภาพของชุดฝึกอบรมที่วัดจากผลสัมฤทธิ์ระหว่างการฝึกอบรม 
(E1) และผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม (E2) โดยการน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนใน
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แต่ละชุด และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มาค านวณหา E1 และ E2 แล้วน ามาแสดงความมี
นัยส าคัญทางสถิติของประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน       
ค่าประสิทธิภาพโดยทั่วไปไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 60/60 

5. การหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมโดยใช้เกณฑ์ E1/E2=80/80 
     ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556:7-15) กล่าวว่า การผลิตสื่อหรือชุดการสอนหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนหรือในที่นี้หมายถึงชุดฝึกอบรมนั้น ก่อนน าไปใช้จริงจะต้องน าสื่อหรือชุดการสอน    
ที่ผลิตขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือดูว่าสื่อหรือชุดฝึกอบรมท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่       
มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด          
มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนหรือ
เอกสารประกอบการเรียนในระดับใด ดังนั้นผู้ผลิตสื่อจ าเป็นจะต้องน าสื่อการสอนไปหาคุณภาพ 
เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 
    ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้งานมีความส าเร็จโดยใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ โดยก าหนดเป็นอัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (Ratio between Input, Process and Output) การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนหรือ
สื่อการอบรม จึงหมายถึงการหาคุณภาพของสื่อการอบรม โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการพัฒนาสื่อ
การสอนหรือสื่อการอบรม 
                ส าหรับการผลิตสื่อและชุดการสอนหรือชุดการฝึกอบรม การทดสอบประสิทธิภาพ 
หมายถึง การน าสื่อหรือชุดการฝึกอบรมไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอนคือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try Out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคุณภาพ
ของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนดใน 3  ยนมีความรู้เพ่ิมขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนประเด็น คือ การท าให้ผู้เรี
ผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจน าผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก  

     การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพการตั้งเกณฑ์ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียว เพ่ือจะปรับปรุง
คุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไว้ต่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ตั้งเกณฑ์ไว้ 60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว้ 70/70 ส่วนแบบสนามตั้งไว้ 
80/80 ถือว่าเป็นการตั้งเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อนึ่งเนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ าสุด ดังนั้นหากการ
ทดสอบคุณภาพของสิ่งใดได้ผลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 หรืออนุโลมให้มีความ
คลาดเคลื่อนต่ าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น แต่หากได้
ค่าต่ ากว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและน าไปทดสอบประสิทธิภาพใช้หลายครั้งใน
ภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ที่ก าหนด การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผล
พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น 
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E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) 
ก าหนดค่าประสิทธิภาพ E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 
    ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดฝึกอบรมจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการประกอบ
กิจกรรมของผู้ เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือE1 / E2 =
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียน
จากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถท าแบบฝึกปฏิบัติหรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% และ
ประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80% 
     วิธีค านวณหาประสิทธิภาพ กระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและโดยการค านวณธรรมดา 
การใช้สูตร กระท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้       
            
            
  สูตรที่ 1            
 

 เมื่อ     E1   คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
              คือ คะแนนรวมของการท ากิจกรรมตามใบงาน 
   A   คือ คะแนนเต็มของกิจกรรม 
   N   คือ จ านวนผู้เรียน 

 

                    สูตรที่ 2   
 

  
 เมื่อ        E2    คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
                คือ คะแนนรวมทั้งหมด 
                     B               คือ คะแนนเต็ม 
            N              คือ จ านวนผู้เรียน 
              ธีระชัย ปูรณโชติ (2552 : 4-23 – 4-24) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนหรือชุดฝึกอบรมว่าการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนหรือ 
ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น มีข้ันตอนดังนี้ 
                ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบกับนักเรียน 1 คน (One – to – one testing) โดยเลือกนักเรียนที่ยัง 
ไม่เคยเรียนเรื่องที่จะสอนมาก่อนเลย จ านวน 1 คน แล้วให้เรียนจากเอกสารประกอบการสอนหรือ  
ชุดฝึกอบรมจนจบ โดยปฏิบัติดังนี้ 
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                  1.  ตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) 
  2.  เรียนจากเอกสารประกอบการเรียนหรือชุดฝึกอบรมจนจบบทเรียน  
  3.  ท าแบบฝึกหัดในบทเรียนไปพร้อมกันในขณะที่เรียน 
  4.  ตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) 
      แล้วน าผลที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงส่วนที่ เห็นว่ายังบกพร่อง เช่น เนื้อหา สื่อต่าง  ๆ 
แบบทดสอบ ฯลฯ  ให้ดียิ่งขึ้น 
   ขั้นที่ 2 ขั้นทดสอบกับกลุ่มเล็ก (Small group testing) ใช้กับนักเรียน 10 คน ที่ยัง    
ไม่เคยเรียนบทเรียนดังกล่าวมาก่อน ด าเนินการเช่นเดียวกับข้ันที่ 1 ทุกประการ เมื่อเสร็จกระบวนการ
แล้วน าชุดฝึกอบรมมาแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง และน าผลหรือคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด  
และการท าแบบทดสอบหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์  90/90 หรือ 
80/80 ก็ได้    
   ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองภาคสนาม (Field  testing) โดยการทดลองใช้กับนักเรียนทั้ง        
ชั้นเรียน จ านวนประมาณ 35 คน โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แล้วน าผลไปหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนหรือชุดฝึกอบรม 
 การค านวณค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดฝึกอบรมโดยใช้เกณฑ์ 90/90 
 90 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบฝึกหัดในบทเรียน 
 90 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 ถ้าปรากฏว่าทั้งคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบฝึกหัด และในการท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 90 ทั้งคู่ ก็ถือว่าเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
อยู่ในขั้นใช้ได ้
 อย่างไรก็ตามเอกสารประกอบการเรียนบางวิชาที่มีเนื้อหายาก ๆ  อาจหาประสิทธิภาพได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ 90/90 แต่ไม่ควรต่ ากว่า 80/80 จึงจะถือว่าพอใช้ได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ยอมรับประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่ 90/90  
 โดยสรุป การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนหรือสื่อการสอนหรือในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นชุดการฝึกอบรมนั้นต้องท าก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือดูว่าเอกสารประกอบการเรียนหรือ 
ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ มีประสิทธิภาพใน       
การช่วยให้กระบวนการอบรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่
และผู้ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมในระดับใด การก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ เกณฑ์ท่ีตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ าสุด ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรมไว้ที่ 80/80 ในทุกขั้นตอนที่มีการหาประสิทธิภาพ เพราะต้องการให้ชุดฝึกอบรมที่
สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีพอต่อการน าไปใช้ในการฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) หรืออาจเรียกว่า การเรียน
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Instruction) เนื่องจากทั้ง 2 ชื่อ เป็นการเรียนการสอน 
ที่น ากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เช่นเดียวกันเพียงแต ่
มีมุมมองที่ต่างกัน กล่าวคือหากมองในบทบาทของผู้เรียน เน้นบทบาทผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นส าคัญ บทบาทครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการวิจัย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จัก
สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย ตั้งข้อค าถามหรือมองเห็นปัญหา พร้อมทั้งหา
ค าตอบได้ด้วยตนเอง จากการแสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จนได้
ค าตอบที่มีเหตุผลเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอนต้องฝึกฝนทักษะการวิจัยที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน
ให้กับผู้เรียนตามความเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี , 2555: 144) และลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 142) 
กล่าวว่า มีการรวมค าว่า การเรียนการสอนกับการวิจัยเข้าด้วยกัน โดยใช้การเรียนการสอนเป็นหลัก 
และใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเสริม จึงใช้ค าว่าการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การสอน
ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียนและวิธีแสวงหาความรู้หรือเรียนวิธีการวิจัยมากกว่าเรียนตัวความรู้หรือ
เนื้อหาวิชาส าเร็จรูป และต้องเน้นที่คุณภาพในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นประเด็นส าคัญ  
ส่วนหน้าที่ครูนั้นคือ การท าทั้งการสอนและการวิจัยควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหา
วิชาการมีมากมายและมีความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และใฝ่รู้ 
  โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน จึงเป็นแนวทางส าคัญทางหนึ่ง         
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ โดยใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

 1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นแก่นของ
กระบวนการการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการน ากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้หรือ    
น าเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒน าทักษะ
กระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนหรือครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย       
น าไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ไพทูรย์ สินลารัตน์ , 2560: 198-199) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวภา วิชาดี (2559: 26-28) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย   
เป็นฐาน โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบ       
การสอนและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอน ประกอบด้วยการใหผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้มีสวนร่วมในการวิจัยของอาจารย และได้
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ฝึกหัดท าวิจัยใหผู้เรียนเกิดข้อค้นพบและสร้างข้อสรุปจนเป็นองคความรูใหม่ได้ และยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนแบบสืบสอบ (Inquiry-Based) 
การท าการทดลอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงน าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้สัมผัสจริงเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หากผู้สอนได้ใช้การวิจัยใน
การสอนหลากหลายรายวิชาและเป็นประจ าจะท าให้ผู้เรียนมีนิสัยในการหาความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต  
  กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ โดย                
การน ากระบวนการวิจัย หรอืผลการวิจัยมาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้หรือน าเอากระบวนการวิจัย
มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรม การเรียนการสอนใหผู้เรียนมีบทบาท 
เป็นผู้มีสวนร่วมในการวิจัยของอาจารยและได้ฝกหัดท าวิจัยให้  ผู้เรียนเกิดข้อค้นพบและสร้างข้อสรุป
จนเป็นองคความรู้ใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่จะท าให้ผู้เรียนต่อยอดจากข้อค้นพบ
สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพต่อไป 

 2. รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ครูสามารถน ามาใช้ ในการท า
ให้การวิจัยมาเกี่ยวข้องกับการสอนได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็น
วิธีสอน คือผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท าวิจัยในระดับต่าง ๆ เช่น การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการจิตวิทยา การศึกษารายกรณี การท าโครงการ การท าวิจัยเอกสาร 
การท าวิจัยขนาดเล็ก การท าวิทยานิพนธ์และอ่ืน ๆ กลุ่ม 2 การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจัย
กับครูหรือเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของครู เป็นแนวความคิดเรื่อง Under Study Concept  
กลุ่ม 3 การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของครูผู้สอนและของนักวิจัยชั้นน าในศาสตร์เพ่ือเรียนรู้ว่า
อะไรคือความรู้ชายแดน (Frontier of Knowledge) ในศาสตร์ของตน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา เรียนรู้
ผลการวิจัย เรียนรู้หลักการและทฤษฎีในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เรียนรู้การน าผลการวิจัยไปใช้ เป็นต้น 
และกลุ่ม 4 การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนเป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่าทฤษฎีข้อความรู้
ใหม่ ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนี้เป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้ผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน  
อีกทั้งครูผู้สอนมีโอกาสปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอนของตนเองให้มีความทันสมัยทางวิชาการ  
อยู่เสมอ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม, 2561: 8-10) กลวิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนรู้ 
การสอนทั้ง 4 กลุ่มสามารถแสดงเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยฐานสามารถแสดง       
ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
            ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2561)   

   การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานควรเน้นในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เป็นหลัก นั่นคือ   
ให้ผู้เรียนได้ลงมือท าวิจัยด้วยตนเองและมีครูคอยให้ค าปรึกษาจะเหมาะสมกว่ารูปแบบอ่ืน เพราะเป็น
การฝึกทักษะของการแสวงหาความรู้ที่แท้จริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติการวิจัย
ได้เมื่อจบการศึกษาไปแล้วด้วย ส่วนวิธีการอ่ืนเช่น ศึกษากระบวนการวิจัยหรือการใช้ผลการวิจัย
ประกอบการสอนนั้นมักนิยมใช้ในการสอนร่วมกันกับวิธีการสอนอ่ืนเป็นหลัก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 
2557: 188-191) ทั้งนี้สิ่งบ่งชี้ว่าผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานคือครูจะมีการน าผลการวิจัย
มาใช้ประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตนเอง ครูมีการให้ผู้เรียนประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
เนื้อหาสาระที่เรียน เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้นและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวิจัย 
กล่าวคือ ให้ผู้ เรียนด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยบางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอน                         
ครูมีการฝึกฝนทักษะการวิจัยที่จ าเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและประสบการณ์ ครูและผู้ เรียนมีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย  
และผลการวิจัย ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย       
(ทิศนา แขมมณี, 2555: 72-75) สอดคล้องแนวคิดของ อัคครัตน์  พูลกระจ่าง (2561: 41-44) ที่กล่าว
ว่ า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับอาชีวศึกษา ประกอบด้ วย                      
1) ใช้ผลการวิจัยมาใช้จัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
โดยน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้มาสอนให้กับผู้เรียนหรือให้ผู้เรี ยนไป
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้ 2) ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการ
เรียนการสอน หมายถึง การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เริ่มจากการระบุ
ปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
การสรุปและน าเสนอ และแนวทางการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ส าหรับอาชีวศึกษา มีแนวทาง 4 

ขั้นที ่1 ผู้สอนให้ค าปรึกษาการท า
วิจัย/ผูเ้รียนท าวิจยัเอง 

 

ผู้สอนน าผลวิจยัให้ผู้เรียนเรียนรูเ้นื้อหา/ฝึกวิเคราะห ์

ขั้นที่ 2 ด าเนินการวิจัย 

 

ผู้สอนน างานวิจัยใหผู้้เรยีนรู้กระบวนผู้สอนส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนทดลองท าวิจัย/ฝึกปฏิบัต ิ

 

ขั้นที่ 3 ทดลองท าการวิจัย ผู้ขั้นผูส้อนให้ค าปรึกษาการท าวิจยั/ผูเ้รียนท าวิจยัเอง 

 

ขั้นที่ 4 ด าเนินการวิจัย ผู้สอนให้ค าปรึกษาการท าวิจัย/ผู้เรียนท าวิจัยเอง 
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แนวทาง ผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา วัตถุประสงค์ สถานการณ์ และ
ศักยภาพของผู้เรียน ได้แก่ 1) ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการสอน 2) ผู้เรียนน าผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบกับเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ 3) ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน และ 4) 
ผู้เรียนท าวิจัยในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ 
   นอกจากนี้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2554: 74-78) ได้จ าแนก       
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานออกเป็น 4 แนวทาง ตามองค์ประกอบด้านผู้ใช้ และด้าน  
การใช้ ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
           ที่มา: ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2554) 

   แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางที่ครูผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้ผู้เรียนขยายขอบเขตของความรู้ที่ทันสมัยและเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น ส่วนแนวทางที่ 2 
เป็นแนวทางที่ผู้เรียนสืบค้นและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แนวทางที่ 3 และแนวทางที่ 4 คือครูผู้สอนและ
ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้น ามาบูรณาการในเนื้อหาสาระวิชา ตามขั้นตอน        
4 ขั้นตอน คือ 1) ตั้งค าถาม 2) เตรียมการค้นหาค าตอบ 3) ด าเนินการค้นหาและตรวจสอบค าตอบ 
และ 4) สรุปและน าเสนอผลการค้นหาค าตอบ  
   ในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานนั้น นอกจากมีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการสอนแล้วควรประเมินกระบวนการและทักษะ
ต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้วย เช่น กระบวนการคิด กระบวนการวางแผน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการประเมินข้อมูล ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเตรียมการและวางแผน
ให้ดีว่าต้องประเมินอะไร เพ่ืออะไร ซึ่งในการประเมินผลนั้นอาจต้องใช้แบบทดสอบหรือเครื่องมือ
ทางการประเมินที่ต้องประเมินทั้งเนื้อหาและวิธีการ รวมทั้งการสังเกตของผู้สอนเองส าหรับ         
การประเมินการสอนมีลักษณะคล้ายคลึงกับการประเมินการเรียน คือ ผู้สอนต้องดูกระบวนการและ

ครูผู้สอน 

การใช้ 
ผลวิจัย 

การใช้
กระบวน 
การวิจัย 

 

แนวทางที่ 3 
 

แนวทางที่ 4 

 

แนวทางที่ 2 
 

แนวทางที่ 1 

ผู้เรียน 
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ขั้นตอนต่าง ๆ ว่าด าเนินไปอย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ก่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
ซึ่งครูผู้สอนสรุปเป็นผลการประเมินของตนเองได้ด้วยสายตาหรืออาจใช้แบบประเมินช่วยด้วยก็ได้  
  บาล์ดวิน (Baldwin, 2005) มองการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปในทิศทางบวก โดยการสร้างความเชื่อมโยงทางปัญญาของ
ผู้เรียนกับการวิจัยโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือ 
ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจจากผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความรู้         
ในศาสตร์นั้น ๆ ซึ่ งก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน สอดคล้องกับ เจนกินส์                         
(Jenkins et al., 1998) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางปัญญาหลายประการ ตั้งแต่การวางแผนการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลข้อมูล                
การคิดวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์ การสรุป การท างานเป็นกลุ่ม การบริหาร จัดการทรัพยากรและการ
บริหารเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น การเรียนแบบสืบสอบ ( Inquiry-Based) การท าการทดลอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง
น าไปสู่ผลลัพธ์    การเรียนรู้ในเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้สัมผัสจริง 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง หากผู้สอนได้ใช้การวิจัยในการสอนหลากหลายรายวิชา และเป็นประจ า
จะท าให้ผู้เรียนมีนิสัยในการหาความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต (บาล์ดวิน (Baldwin), 2005; ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2557) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ยังมีข้อด้อยคือ การใช้เวลา ผู้สอนต้อง
วางแผนอย่างดีและคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์จะท าได้ไม่ค่อยดีพอ
และให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนได้ไม่มากพอ แต่ถ้าผู้สอนมีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างมากพอก็จะสอน
ได้ดีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) 
 

 3. บทบาทของครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

  3.1 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
      บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานหรือการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการวิจัย ทิศนา แขมมณี (2555: 88-91) ได้กล่าวว่า บทบาทครูที่ส าคัญในการ 
จัดการเรียนรู้หรือจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจัยจะอยู่ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการสืบสอบในศาสตร์  
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยอันจะน าไปสู่การได้ค าตอบ ข้อค้นพบ หรือข้อความรู้ใหม่ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

กระบวนการวิจัย บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
1. ระบุปัญหาการวิจัย ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถระบุปัญหาการวิจัย

ได้ชัดเจน 
- ครูควรสอนและฝึกทักษะการสังเกตปัญหา ตั้งค าถาม 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหาที่แท้จริง 

 2. ตั้งสมมติฐาน ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถตั้งสมมติฐานได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
หาสาเหตุคาดเดาค าตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและ 
มีหลักฐานรองรับและตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม 

3. พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถพิสูจน์ ทดสอบ
สมมติฐานได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและ
วิธีการในการออกแบบ การพิสูจน์หรือทดสอบสมมติฐาน
ที่เหมาะสมกับศาสตร์ของเรื่องที่วิจัย 

4. รวบรวมข้อมูล  ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการสร้างเครื่องมือ 
ที่เหมาะสมกับเรื่องที่วิจัย 

5. วิเคราะห์ข้อมูล ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการที่เหมาะสมกับ
ศาสตร์ของเรื่องที่วิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติ
ต่าง ๆ การก าหนดเกณฑ์ประเมินและการน าเสนอข้อมูล 

6. สรุปผล  ครูจะท าอย่างไร ผู้เรียนจึงจะสามารถสรุปผลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการสรุปข้อมูลและ
การตอบสมมติฐาน 
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 3.2 บทบาทของผสูอนและผูเรียนในการสอนแบบวิจัยเปนฐาน  
   ทิศนา แขมมณี (2555) ไดกลาวถึงบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานหรือเนนกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
   บทบาทของครูและผู เรียนในแตละแนวทางของการใชการวิจัยในการเรียน                  
การสอน  
   แนวที่ 1 ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน ครูใชผลการวิจัยประกอบ การเรียน
การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ ชวยใหผูเรียนขยายขอบเขตของความรู ไดความรูที่ทันสมัยและ คุนเคย
กับแนวคิดการวิจัย  
   บทบาทของครู  
   1. ครูสืบคนแหลงขอมูลที่เก่ียวของกับสาระท่ีสอน  
   2. ครูศึกษางานวิจัย ขอมูล ขาวสาร องคความรูที่เก่ียวของกับเนื้อหาสาระ  
   3. ครูเลือกผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับสาระท่ีสอนและวัยของผูเรียน  
   4. ครูน าผลการวิจัยมาใชประกอบเนื้อหาสาระที่สอน เสริมใหกับผูเรียน ไดความรู
เพ่ิมเติม เชน ครูน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องพืชหรือสุขภาพมาเสริมการเรียนรูสาระ ดังกลาว 
หรือน าผลการวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชน ครูอานผลการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีความ
คาดหวังและน ามาใชกับนักเรียน เปนตน  
   5. ครูและผู เรียนร วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และ 
ความส าคัญของการวิจัย  
   6. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัยควบคูกับการ
เรียนรูตามปกติ  
   บทบาทผูเรียน  
   1. เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมีผลการวิจัยประกอบท าใหผูเรียนคุนเคยกับเรื่องของการ
วิจัยการแสวงหาความรูการใชเหตุผล เปนตน 
   2. อภิปรายประเด็นต าง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และ 
ความส าคัญของการวิจัย  
   แนวที่ 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู ้ หมายถึง การใหผูเรียนสืบคนและ ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระท่ีเรียนดวยตนเอง  
    บทบาทครู  
   1. ครูสืบคนแหลงขอมูลและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระที่สอน  
   2. ครูกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝรูเกิดขอสงสัยอยากรูอยากแสวงหาค าตอบ
ของขอสงสัย  
   3. ครูให ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล งข อมูล และงานวิจัยที่ผู เรียนจะต องสืบค น 
เพ่ือศกึษาหาความรูรวมทั้งคัดเลือกงานวิจัยที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
   4. ครูอาจจ าเปนตองสรุปงานวิจัยใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน  
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   5. ครูแนะน าวิธีการอาน ศึกษาวิเคราะหรายงานวิจัยตามความเหมาะสมกับระดับของ
ผูเรียนไดแก องคประกอบตาง ๆ ของงานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ขอบเขต ขอจ ากัด 
ผลการวิจัย การอางอิง ฯลฯ  
   6. ครูเชื่อมโยงสาระของงานวิจัยกับสาระของการเรียนการสอน  
   7. ครูและผู เรียนร วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และ 
ความส าคัญของการวิจัย  
   8. ครูวัดและประเมินผลทักษะการอานรายงานวิจัยและการเรียนรูเกี่ยวกับ ผลการวิจัย 
กระบวนการวิจัยควบคไูปกับการเรียนรูสาระตามปกติ  
   บทบาทผูเรียน  
   1. แสวงหาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียนรูตามความสนใจ
ของตน  
   2. ศึกษารายงานการวิจัยตาง ๆ โดยฝกทักษะการเรียนรูที่จ าเปน เชน ทักษะการอาน
งานวิจัย การสรุป ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย  
   3. น าเสนอสาระของงานวิจัยอยางเชื่อมโยงกับสาระที่ก าลังเรียนรู  
   4. อภิปรายประเด็นต าง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และ 
ความส าคัญของการวิจัย  
   5. ประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะการอ านรายงานวิจัย และการเรียนรู เกี่ยวกับ 
ผลการวิจัยกระบวนการวิจัย 
   แนวที่  3 ครู ใช กระบวนการ วิจั ย ในการ เรี ยนการสอน  คือ  การที่ ครู ใ ช  
กระบวนการวิจัยอาจจะเปนบางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอน ในการจัดการเรียนการสอนโดย 
พิจารณาตามความเหมาะสมของสาระการเรียนการสอนและวัยของผูเรียน  
   บทบาทครู  
   1. ครูพิจารณาวัตถุประสงคและสาระที่จะใหแกผูเรียนและวิเคราะหวาสามารถใช
ขั้นตอนใด การวิจัยขั้นตอนใดไดบางในการสอน ซึ่งอาจจะใชกระบวนการวิจัยบางขั้นตอนหรือครบทุก
ขั้นตอน  
   2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยที่ก าหนด 
เพ่ือการเรียนรูสาระที่ตองการตามแผน  
   3. ครูด าเนินกิจกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย หรือขั้นตอนการวิจัยที่ก าหนดใน                 
การสอน  
   4. ครูฝกทักษะที่จ าเปนตอการด าเนินการตามกระบวนการวิจัยใหแกผูเรียน (ทักษะ
การระบุปญหา ใหค านิยาม ตั้งสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยาง ประชากร การสราง 
เครื่องมือ การพิสูจน ทดสอบ การรวบรวมขอมูล วิ เคราะห์ สังเคราะห และสรุปผลการวิจัย              
การอภิปรายผล และการใหขอเสนอแนะ)  
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   5.  ค รู สั ง เ กตพฤติ ก ร รมการ เ รี ยนรู ทั กษะกระบวนกา รวิ จั ย ขอ งผู เ รี ย น  
และพิจารณาวาควรจะเสริมทักษะดานใดใหกับผูเรียน  
   6. ครูและผู เรียนร วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และผลการวิจัย               
ที่เกิดขึ้น  
   7. ครูวัดและประเมินทักษะกระบวนการวิจัยควบคูไปกับผลการเรียนรูสาระตามปกติ  
   บทบาทผูเรียน  
   1. เรียนรูตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยที่ครูก าหนด  
   2. ฝกทักษะกระบวนการวิจัยที่จ าเปนตอการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ครู

ก าหนด  
   3. อภิปรายประเด็นเก่ียวกับกระบวนการวิจัยที่ตนเองมีประสบการณและผลการวิจัยที่

เกิดข้ึน  
   4. ประเมินตนเองในดานทักษะกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่ไดรับ  
   แนวที่ 4 ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ คือ การที่ครูใหผูเรียนท าวิจัยโดย

ใช กระบวนการครบทุกขั้ นตอน ในการท า วิ จั ย  เ พ่ื อแสวงหาค าตอบ หรื อความรู ใหม  
ตามความสนใจ 
   บทบาทครู  
   1. ครูพิจารณาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และสาระการเรียนรู้ว่ามีส่วนใดที่เอ้ือให้
ผู้เรียนสามารถท าวิจัยได้  
   2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนท าวิจัยได  
   3. ครูกระตนุใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝร ู 
   4. ครูฝกทักษะกระบวนการวิจัยใหแกผู เรียน (การระบุปญหาวิจัย วัตถุประสงค 
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
สรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย ฯลฯ)  
   5. ครูใหผูเรียนท าวิจัย  
   6. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและทักษะกระบวนการวิจัยของผูเรียน  
   7. ครูและผู เรียนร วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และผลการวิจัย                      
ที่เกิดขึ้น  
   8. ครูวัดและประเมินทักษะกระบวนการวิจัยควบคูไปกับผลการเรียนรูสาระตามปกติ  
 
   บทบาทผูเรียน  
   1. คิดประเด็นวิจัยที่ตนสนใจ  
   2. ฝกทักษะกระบวนการวิจัยที่จ าเปนตอการด าเนินการ เชน การระบุปญหาวิจัย 
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือ ฯลฯ  
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   3. ปฏิบัติการวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม  
   4. บันทึกความคิดและประสบการณรวมทั้งขอสังเกตตาง ๆ ที่ตนประสบจากการ
ด าเนินงาน  
   5. อภิปรายประเด็นเก่ียวกับกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยที่เกิดข้ึน  
   6. ประเมินตนเองในดานทักษะกระบวนการวิจัย  
  นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2555: 74-77) ไดกลาวถึง บทบาทของผูสอนในการจัด    
การเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยวา โดยทั่วไปครูมักจัดใหผูเรียนด าเนินการตามขั้นตอน      
ของการวิจัยทั้ง 6 ขั้น แตจุดออนที่พบก็คือ ครูมักไมสอนหรือฝกทักษะกระบวนการที่จ าเปนตอ     
การด าเนินการใหแกผูเรียน เชน ครูมักมอบหมายใหผูเรียนไปสืบคนขอมูลความรูหรือไปเก็บรวบรวม       
ขอมูล หรือสรุปขอมูล โดยไมไดสอนหรือฝกทักษะที่จ าเปนตอการท าสิ่งนั้น ดังนั้นหากครูจะสอน 
กระบวนการวิจัย หรือกระบวนการสืบสอบครูก็ตองชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ดังกลาว ซึ่งหมายถึงการมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการใชกระบวนการดังกลาว ครูจ าเปน    
ตองชวยเสริมทักษะที่จ าเปนตอการด าเนินงานในแตละขั้นตอน มิใชปลอยใหผูเรียนเรียนรูตาม
ยถากรรม ซึ่งทักษะเหล านี้ส วนใหญจะเปนทักษะที่เรียกว า ทักษะกระบวนการ ซึ่งอาจเป น  
กระบวนการทางสติปญญา เชน ทักษะกระบวนการคิด หรือทักษะกระบวนการทางสังคม เชน ทักษะ
การปฏิสัมพันธ ทักษะการท างานรวมกัน เปนตน  
  สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน (2557: 188-191) ที่กลาวถึงบทบาทของผูสอนใน   
การจัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการวิจัยไวดังนี้ บทบาทของผูสอนเปนสเกลตั้งแตสเกลของ     
ผูปฏิบัติ (Operator) คือ ผูสอนไปลงมือปฏิบัติเพ่ือใหไดความรูมาแลวมาบอกผูเรียน ผูเรียนไมตองท า
อะไรนอกจากเปนผูฟงที่ดี บทบาทของผูสอนในเรื่องวิจัยจะคอย ๆ เปลี่ยนสเกลเรื่อย ๆ จนถึงสเกลที่
สี่ ผูสอนเปนผูจัดการ (Manager) เปนคนจัดการบอกวาหาทุนที่นั้น ท าวิจัยที่นี้ท าอยางไรผูสอนท า
หน้าที่ตรงนี้ เปนแตเพียงผูประเมิน (Evaluator) เทานั้น หรือเปนผู ใหค าปรึกษา (Counselor)    
เปนหลักใหญ คือ ท าหนาที่บรรยายน าอภิปรายแนะน าใหค าปรึกษาเปนหลัก ในกรณีนี้แบบสเกลที่ 1 
ผู้สอนอาจจะอานแลวเอามาสอนก็ได หรอืจะท าวิจัยเองแลวเอามาสอนก็ได้แตถาเปนสเกลที่ 4 ผูสอน
จะท าเพียงอานแลวสอนก็ได้แตจะใหดีตองลงมือท าเองแลวสอน อันนี้จะเปนหลักส าคัญ บทบาท      
ผูสอนยังสอดคลองกับ ทอซ (Tough, 1979) ที่ไดเสนอแนะวา ผูอ านวยความสะดวกควรมีลักษณะ
ดังนี้ 1) มีบุคลิกภาพที่อบอุน นาเขาใกล มีความรัก ใสใจและยอมรับในตัวผูเรียน 2) ใหความส าคัญ 
ตอการวางแผนการเรียนโดยพยายามไม เขาไปแทรกแซง 3) มองตนเองวามีสวนรวมในกิจกรรม       
การเรียนอยางเทาเทียมกับผู เรียน 4) เปดกวางตอการเปลี่ยนแปลงและยอมรับประสบการณใหม่ๆ  
และพยายามศึกษาหาความรูจากกิจกรรมที่ไดชวยเหลือผูเรียน 
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  สรุปจากการศึกษาแนวคิดบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน การสังเคราะหบทบาทและคุณลักษณะของผูสอนและผู้เรียนในการจัดการสอนแบบใช
วิจัยเปนฐานไดวา บทบาทท่ีมีความส าคัญเปนอันดับแรกที่มีผูกลาวไวมากที่สุดคือ ตองเปนผูสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนรูการสืบคน การเสาะ
แสวงหาความรูของผูเรียน รองลงมาคือ ผูสอนตองมีคุณลักษณะที่มีความรูสึกไวตอการรับรูของผูเรียน 
และมีการสรางปฏิสัมพันธที่เหมาะสมกับผู เรียน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจใหศึกษาวาผูสอนที่จัด    
การสอนแบบใชวิจัยเปนฐานควรมีบทบาท และคุณลักษณะอยางไรอีกบางที่จะเอ้ือใหเกิดประโยชน์    
ตอการเรียนรูของผูเรียนใหมากที่สุด ส่วนบทบาทของผู้เรียนที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่  
1) เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมีผลการวิจัยประกอบ ท าใหผูเรียนคุนเคยกับเรื่องของการวิจัยการแสวงหา
ความรู การใชเหตุผล เปนตน 2) ศึกษารายงานการวิจัยตาง ๆ โดยฝกทักษะการเรียนรู้ที่จ าเปน เชน 
ทักษะการอานงานวิจัย การสรุปผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย                        
3) เรียนรูตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยที่ครูก าหนด 4) ฝกทักษะกระบวนการวิจัยที่ จ าเปนตอการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ครูก าหนด 5) คิดประเด็นวิจัยที่ตนสนใจ 6) ปฏิบัติการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 7) อภิปรายประเด็นเก่ียวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่เกิดขึ้น  

 4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การสร้างนวัตกรรม 
   นวัตกรรม คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ วิธีการใหม่ การสร้าง
เทคโนโลยีใหม ่ๆ การสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งโดยส่วนมากนวัตกรรมเหล่านั้นจะเน้น
ไปในเชิงธุรกิจ การค้า การตลาด เนื่องจากการเกิดนวัตกรรมในยุคแรก ๆ เกิดจากการที่ภาคธุรกิจ      
มีการแข่งขันกันสูง องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ต้องพยายามหาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาดึงดูดแรงซื้อจากลูกค้า
เพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขันและความมั่งคั่งให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน และนวัตกรรมยังเป็นสิ่งที่
ผลักดันให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเติบโตในระยะยาว องค์กรหรือบริษัทเหล่านั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหา
วิธีการในการสร้างนวัตกรรมของตนเองขึ้นมา ดังนั้นวิธีการที่จะเข้ามาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ขององค์กรต่าง ๆ จึงมีหลายวิธี การจัดการความรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรม เนื่องจาก   
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้นวัตกรรมเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการ วิธีการ 
นวัตกรรมยังก้าวเข้าไปมีส่วนส าคัญในทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ โดยเฉพาะในวงการศึกษา 
ต่างก็ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม ดังนั้นการเตรียมผู้เรียนเพ่ือให้ก้าวเข้าสู่สังคมยุคนวัตกรรมจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหา
และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือเตรียมพวกเขาเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของสังคม  
ยุคปัจจุบันและอนาคต (เนาวนิตย์ สงคราม, 2557: 13-14)  
   ในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ส าหรับศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษา                 
ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตมากกว่าการเป็นผู้บริโภค คือต้องเป็นนักพัฒนา นักสร้างนวัตกรรมหรือเป็น
วิศวกรสร้างงานในทุกสาขา ทุกศาสตร์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นนักออกแบบ และเป็นการออกแบบ
เน้นการใช้เทคโนโลยี เพ่ือได้ผลงานใหม่อย่างมีสไตล์ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง
มาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เด็กไทยจะต้องได้รับ 
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การปูพ้ืนฐานให้เป็นผู้เรียนที่รู้จักพลิกแพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง สืบค้น สืบสอบข้อมูลด้วยตนเอง เรียกว่าเป็นผู้เรียนที่สามารถท างานเป็นทีม เป็นทีมแบบ
ร่วมมือร่วมพลัง อันเป็นการสร้างความเป็นผู้น า (Leader) และสามารถก้าวสู่การเป็นวัตกร 
(Innovator) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2560: 15-18) สอดคล้องกับ โนนากา และทากิวซิ (Nonaka and 
Takeuchi, 1995) ได้กล่าวถึงการสร้างความรู้ไว้ว่า ผลของการสร้างความรู้ คือ ผลงานนวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่องค์กรต้องมีโดยอาศัยความรู้ของบุคคลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่                   
1) ความรู้ฝังลึก และ 2) ความรู้ชัดแจ้ง 
   ดังนั้นสรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ วิธีการใหม่ การสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้ารูปแบบใหม่ วิธีการที่จะเข้ามาสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กรต่าง ๆ มีหลายวิธีการจัดการความรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรม 
เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้นวัตกรรมเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการ 
วิธีการ ในวงการศึกษาต่างก็ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม ดังนั้นการเตรียมผู้เรียนเพ่ือให้ก้าวเข้าสู่สังคม
ยุคนวัตกรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้ตรง
กับความต้องการของสังคมยุคปัจจุบันและอนาคต ครูจะต้องปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
โดยครูจะต้องท าให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้เด็กมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า และค้นพบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่ศึกษาโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ หรือการใช้วิจัยเป็นฐานสู่การสร้างนวัตกรรม 

   4.1 การสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อการสร้างนวัตกรรม  
        ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม เพราะความรู้เกิดจากการประมวลและตกผลึกทางข้อมูลและสารสนเทศ      
จนก่อให้เกิดความรู้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนควรที่จะมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในระดับหนึ่ง เฮนนาร์ด และ แมคฟาดเยน (Henard and McFadyen, 2008)       
ได้กล่าวถึงระดับของความรู้ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ 
                       1. ความรู้แสวงหา (Acquired knowledge) 
                       2. ความรู้เฉพาะทาง (Unique knowledge) 
         3. ความรู้สร้างสรรค์ (Creative knowledge) 
      ส าหรับความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปที่ผู้เรียนได้รับคือ ความรู้แสวงหาคือ การได้มาจากการ
อ่าน การเรียน การศึกษาเอกสาร ข้อมูลในแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการเรียนที่ได้จากในชั้นเรียน 
ส าหรับความรู้ เ ฉพาะทาง เป็นความรู้ ที่ มี อยู่ เ ฉพาะในตั วบุคค ล ที่ บุ คคลนั้ น เข้ า ใจและ  
มีประสบการณ์กับความรู้นั้นดีพอ และสามารถน าความรู้ที่มีนั้นมาแก้ปัญหาได้ดี ส่วนความรู้
สร้างสรรค์เป็นความรู้ที่น าไปสู่การได้เปรียบทางการค้าการแข่งขันที่ยั่นยืน โดยมาจากการบูรณาการ
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ความรู้ใหม่ ความรู้แสวงหา และความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลความสามารถในการสร้างความรู้ ใหม่ 
จะขึ้นอยู่กับบุคคลในการจดจ าการได้รับความรู้ และการบูรณาการความรู้ลักษณะรายละเอียดของ
ความรู้ในแต่ละหัวข้อที่ได้ช่วยในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
   1. ความรู้แสวงหา (Acquired knowledge) ความรู้แสวงหา เป็นความรู้พ้ืนฐานที่
ผู้เรียนได้มาจากการเรียนในชั้นเรียน โดยศึกษาความรู้นั้น ๆ จากผู้สอน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ต ารา 
หนังสือ เอกสาร คู่มือ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด เครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยน
ความรู้จากเพ่ือน ผู้สอน การจัดความรู้พ้ืนฐานให้ผู้เรียนสามารถด าเนินการได้ทั้งบนระบบเครือข่าย
และในชั้นเรียน โดยผู้สอนจะต้องมีการจัดการแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แต่การมีเฉพาะแหล่งการเรียนรู้อาจไม่พอ ควรมีการยกระดับความรู้
แสวงหาให้มากขึ้ นด้ วย  เช่น  การได้มาซึ่ งความรู้ ที่ มาจากประสบการณ์ เดิ ม  จากการ  
ขอค าปรึกษาจากเพ่ือนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน การฝึกงาน การอ่าน เป็นต้น ผู้สอนจึงต้องเพ่ิม
คุณภาพของข้อมูลเหล่านี้ เพราะความรู้ที่ผู้เรียนได้มาใหม่จะเป็นการต่อยอดถึงความรู้เฉพาะทางและ
ความรู้สร้างสรรค์ ความรู้แสวงหาจึงเปรียบเสมือนเป็นฐานที่ต้องมั่นคงและมีคุณภาพ คือ ควรเป็ น
ความรู้ที่ลึกและกว้างมากพอที่จะน าไปสู่ความรู้เฉพาะทางที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เพราะการมีแต่เฉพาะ
ความรู้ที่แสวงหานั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจเป็นเพียงการศึกษาจากในต าราเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียง   
การจ าหรือเข้าใจตาม ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
    2. ความรู้เฉพาะทาง (Unique Knowledge) ความรู้เฉพาะทางเป็นความรู้ในเชิงลึก
และกว้างกว่าความรู้พ้ืนฐานที่ผู้เรียนมีโดยทั่วไปผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ดูดซึมความรู้            
ที่ผู้เรียนสนใจและสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ในตนเองมาบูรณาการให้ได้ความรู้ใหม่ ซึ่ งอาจเรียกได้ว่า
เป็นความรู้ค้นพบ (Discovery Knowledge) ความรู้ใหม่ที่ได้รับจะเป็นความรู้เฉพาะทางที่ผู้เรียน    
แต่ละคนเชี่ยวชาญ ผู้สอนต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เรียนของตนใช้ความรู้เฉพาะทางสร้าง
ความรู้ที่ใหม่และไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถใช้วิธีการฝึกคิดนอกกรอบให้กับผู้เรียนได้ 
    3. ความรู้สร้างสรรค์ (Creative Knowledge) ความรู้ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการเรียนรู้
ในห้องเรียนมักเป็นความรู้แสวงหากับความรู้เฉพาะทาง ส่วนความรู้ที่สร้างสรรค์นั้นจะเกิดจากการใช้
ความรู้อันดับแรกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งก็จะถูกสะสมเป็นความรู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ ความรู้
สร้างสรรค์จึงเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของความรู้ของบุคคล ดังนั้นความรู้ความสามารถจึงเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะความรู้ความสามารถที่สร้างสรรค์ไม่มีใคร
ลอกเลียนแบบได้ และสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีที่ใดท ามาก่อน 
    ส าหรับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างที่กล่าวในขั้นต้น ประสบการณ์ คือความรู้ที่ได้
จากการน าความรู้ที่ตนเองมีอยู่น ามาแก้ปัญหาที่พบ และได้สะสมความรู้เหล่านั้นมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยส่วนมากการสร้างนวัตกรรมได้ มักจะเกิดจากการที่บุคคลเหล่านั้น ท างานในอาชีพของ
ตนเองนานเกินกว่า 10 ปี เพราะผู้ที่มีประสบการณ์สูงมักจะมีเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้
มากกว่าผู้มีประสบการณ์น้อย ส าหรับวิธีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่ยังมีประสบการณ์
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การเรียนรู้ไม่มาก การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ลงมือท าถือได้ว่าเป็นการช่วยฝึกให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้  เช่น การท าโครงงาน การแสวงหาข้อมูลเ พ่ือน ามาแก้ปัญหา  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ผู้เรียนเลือก การอภิปราย การระดมสมองและ     
การฝึกทักษะการคิดนอกกรอบ  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์        
การเรียนรู้จะมีความส าคัญ แต่ก็ยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการที่ช่วยให้ผู้ เรียนสร้าง
นวัตกรรมได้ ดังนั้นหากการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายต่อ
การสร้างนวัตกรรมมาก ๆ ผู้เรียนย่อมได้รับประสบการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จนสามารถ
คิดผลงานนวัตกรรมข้ึนมาได้ (เนาวนิตย์ สงคราม, 2557: 19)  
     กล่าวโดยสรุปการสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมเป็นการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาบูรณาการคิดสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงระดับของความรู้ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้
แสวงหา (Acquired knowledge) 2) ความรู้เฉพาะทาง (Unique knowledge) 3) ความรู้สร้างสรรค์ 
(Creative knowledge) ส าหรับความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปที่ผู้เรียนได้รับคือ ความรู้แสวงหา ได้มาจาก       
การอ่าน การเรียน การศึกษาเอกสาร ข้อมูลในแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่วนความรู้เฉพาะทางเป็น
ความรู้ที่มีอยู่ เฉพาะในตัวบุคคลที่บุคคลนั้นเข้าใจและมีประสบการณ์ และความรู้สร้างสรรค์  
เป็นความรู้ที่น าไปสู่การได้เปรียบทางการค้า การแข่งขันที่ยั่งยืน โดยมาจากการบูรณาการความรู้ใหม่ 
ความรู้แสวงหา และความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ส าหรับประสบการณ์การเรียนรู้ คือความรู้ที่ได้จาก
การน าความรู้ที่ตนเองมีอยู่น ามาแก้ปัญหาที่พบ และได้สะสมความรู้เหล่านั้นมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยส่วนมากการสร้างนวัตกรรมมักจะเกิดจากการที่บุคคลนั้นท างานในอาชีพของตนเองนาน เพราะ 
ผู้ที่มีประสบการณ์สูงมักจะมีเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้มากกว่าผู้มีประสบการณ์น้อย 
ส าหรับวิธีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ลงมือท าถือได้ว่า
เป็นการช่วยฝึกให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ เช่น การท าโครงงาน การแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่ผู้เรียนเลือกการระดมสมองและ   
การฝึกทักษะการคิดนอกกรอบ  
   4.2 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
       การท าโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และ
วิธีการใหม่ ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่นั้นทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์
มาก่อน ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นขั้นตอนด าเนินการท าโครงงานเพ่ือหาค าตอบของปัญหา 
ประกอบด้วย 1) ระบุปัญหา 2) ออกแบบการรวบรวมข้อมูล 3) ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์
ผลและสื่อความหมายข้อมูล และ 5) แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2560: 26-
47) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท าโครงงาน ดังนี้ 
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    1. วิธีสอนแบบสืบสอบและวิธีสอนแบบโครงงาน ( Inquiry and Project Teaching 
Method) การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ถือเป็นหลักส าคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิธีที่นิยมใช้กันมากคือ วิธีสอนแบบสืบสอบ และวิธีสอนแบบโครงงาน 
เพราะเป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งสองวิธีมีความ
แตกต่างกัน แต่มีบุคลากรจ านวนมากเข้าใจว่าวิธีสอนแบบสืบสอบและวิธีสอนแบบโครงงานเป็นวิธี
เดียวกัน เพราะเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน และผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ เอง
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ครูบางคนให้ผู้เรียนท ารายงานในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมาส่ง ความรู้ที่ได้
เป็นความรู้ใหม่ของผู้เรียน แต่เป็นความรู้ที่ครูรู้มาก่อนเท่านั้นเอง การให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมข้างต้น 
เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้วิธีสอนแบบสืบสอบ ไม่ใช่วิธีการสอนแบบโครงงาน เพราะการท าโครงงาน
เป็นงานวิจัยที่ต้องได้รับสิ่งใหม่ที่ทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยรู้มาก่อน อย่างไรก็ตามวิธีสอนแบบสืบสอบ
และวิธีสอนแบบโครงงานล้วนเป็นสิ่งที่ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ ได้หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ศึกษา 
   วิธีสอนท าให้ผู้ เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เ พ่ือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  
โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรียกวิธีสอนนี้ว่า วิ ธีสอนแบบสืบสอบ 
(Inquiry Teaching Method) ส่วนวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือค้นหาความรู้ใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางจนผู้เรียนสามารถ
ค้นพบความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เรียกวิธีสอนนี้ว่า วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Teaching 
Method) โดยสรุปทั้งวิธีสอนแบบสืบสอบและวิธีสอนแบบโครงงานต่างใช้กระบวนการเรียนรู้
เหมือนกัน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ค าตอบที่ได้มีความแตกต่างกัน เมื่อผู้เรียนได้ความรู้
จากการสืบสอบควรต้องมีการประยุกต์ความรู้ หรือสร้างผลงาน ส่วนความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก
การท างาน ผู้เรียนควรต้องน าไปเผยแพร่ขยายผลเป็นการตอบแทนสังคมต่อไป 
   2. ตัวชี้วัดของการท าโครงงาน จ าแนกตามประเภทของโครงงาน ในการท าโครงงาน
จ าแนกตามศาสตร์ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 3 ประเภท โครงงานทุกระดับ ทุกศาสตร์ และทุก
ประเภทมีความเหมือนกันคือ 
         1) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา 
       2) ค าถามโครงงาน ชื่อโครงงาน และวัตถุประสงค์โครงงานมีความสอดคล้องกัน 
      3) ความรู้ที่ได้เป็นความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
          ส าหรับความต่าง คือ เป็นไปตามธรรมชาติของประเภทของโครงงาน 
      1) โครงงานส ารวจ 
         ลักษณะเด่นคือ ความรู้มีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงต้องออกแบบส ารวจศึกษา 
     2) โครงงานทดลอง 
         ลักษณะเด่น คือ ยังไม่รู้ค าตอบ ต้องมีการจัดกระท า แล้วรอผลการทดลองใช้ 
    3) โครงงานประดิษฐ์ หรือโครงงานวิจัยและพัฒนา 
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         ลักษณะเด่น คือ ท าแล้วได้ชิ้นงาน ผลงาน งานประดิษฐ์และความรู้เกี่ยวกับวิธีท า วิธี
ประดิษฐ์ วิธีสร้าง ในการด าเนินท าโครงงานต้องมีการด าเนินเป็นระยะ ๆ มีทั้งส ารวจ มีทั้งทดลอง  
        3. ครูที่ปรึกษากับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นครูที่ปรึกษา 
ท าโครงงาน  
       1) สมรรถนะของการเป็นครูที่ปรึกษาท าโครงงาน 
       สมรรถนะของการเป็นครูที่ปรึกษาท าโครงงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของ
การสอนเด็กท าโครงงาน หรือเรียกว่า บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาของการท าวิจัย
พ้ืนฐานที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้กว้างและรู้อย่างลึกซึ้ง สมรรถนะหลักมีดังนี้  
       (1) สมรรถนะด้านความรู้ ต้องมีความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ธรรมชาต ิ
ของโครงงานทุกประเภท ทั้งเฉพาะศาสตร์และแบบข้ามศาสตร์ วิธีสอน แนวการสอน แนวการ
ประเมินผล แนวการสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นผู้ท าโครงงาน การให้ค าปรึกษาผู้เรียนในหัวข้อ    
ท าโครงงาน วิธีให้ค าปรึกษาให้ผู้เรียนด าเนินการท าโครงงานอย่างรอบคอบ เป็นระยะ ๆ วิธีให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอด้วยผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ตลอดจนการแปลความหมาย
ข้อมูล วิธีให้ค าปรึกษาในการสรุปผล อภิปรายผล และแนะน าการให้ข้อเสนอแนะ และวิธีให้ค าปรึกษา
ในการเขียนรายงานโครงงานและการเผยแพร่ผลการท าโครงงานด้วยวิธีต่าง ๆ 
       (2) สมรรถนะด้านความสามารถในการให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                  
การให้ก าลังใจ ความสามารถของการเป็นที่ปรึกษาจะได้รับการพัฒนาเป็นทักษะและเป็นฐานส าคัญของ   
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและวิจัยทางวิชาการ 
       (3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ หรือนิสัยของการเป็นนักวิจัยที่มีเจตคติ    
เชิงบวกต่อการให้ค าปรึกษา ไม่ย่อท้อ ยอมเหน็ดเหนื่อย รวมทั้งมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนที่ท า
โครงงาน 
       (4) สมรรถนะด้านกระบวนการ ต้องมีความสามารถในประเด็น ต่อไปนี้ 
         - ด าเนินการท าวิจัยหรือท าโครงงานได้ จ าแนกตามประเภทของโครงงาน 
        - ให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียนให้สามารถท าโครงงานได้ส าเร็จ 
       (5) สมรรถนะด้านตระหนักเห็นคุณค่าและการเป็นนักวิจัย ต้องมีคุณลักษณะ
และค่านิยมในประเด็นต่อไปนี้ 
        - ตระหนักในคุณค่าความส าคัญของการด าเนินท าวิจัย 
        - ตระหนักในคุณค่าของการให้ค าปรึกษาผู้เรียนท าโครงงาน 
        - มีนิสัยเป็นนักวิจัย ช่างสังเกต ขยัน อดทน บากบั่น มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ                    
มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
      2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นครูที่ปรึกษาท าโครงงาน 
      แนวทางการพัฒนาครูที่ปรึกษาท าโครงงานในประเทศไทยนั้น โครงงาน
ส่วนมากเน้นเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับศาสตร์สาขาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ รวมทั้งครู
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วิทยาศาสตร์ด้วยกันเองควรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างแบบของการพัฒนาครูที่ปรึกษา ในที่นี้     
ขอเสนอแบบที่พบทั่ว ๆ ไป 3 แบบ 
      แบบ 1 แบบให้การอบรมครู แบ่งเป็น 2 ประเภท 
      1.1 อบรมครูเพียง 1 ครั้ง 
        ข้อจ ากัด ครูมีความรู้ ความเข้าใจ แต่ขาดการลงมือท าเป็นระบบ 
      1.2 อบรมครูเป็นวงจร เป็นระยะ ๆ 
        1) ระยะได้หัวข้อโครงงาน 
        2) ระยะด าเนินการ 
       3) ระยะสรุปและท ารายงาน 
         ข้อจ ากัด ครูมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้าขาดการปฏิบัติกับ
ผู้เรียนหรือกับตนเองอย่างเป็นระบบก็อาจไม่ส าเร็จทั้งร้อยละ 100 ในการอบรมแบบนี้พบว่า  
ครูจ านวนร้อยละ 10-20 ที่น าไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ 
      แบบ 2 แบบให้การอบรมครูให้ค าปรึกษาผู้เรียนควบคู่กันไป 
      การพัฒนาแนวนี้พบว่าอาจส าเร็จครบร้อยละ 100 โดยต้องด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 
      2.1 อบรมให้ความรู้ครู 
      2.2 ครูน าความรู้ไปให้ค าปรึกษาผู้เรียนท าโครงงาน แล้วด าเนินการเป็น
ระยะ ๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท้ังครู และผู้เรียน 
        ระยะ 1 การศึกษาหน่วยการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ด้วยการให้ผู้เรียนสืบ
สอบความรู้ 
        ระยะ 2 ได้ค าถามโครงงานและจัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอท าโครงงาน 
จากนั้นมีการน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันตรวจแล้วปรับแก้ไข เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งครูและผู้เรียน 
        ระยะ 3 ให้ค าปรึกษาผู้เรียนด าเนินการท าโครงงาน ผู้เรียนรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เขียนรายงานฉบับร่าง จากนั้นให้ผู้เรียนน าเสนอผลด าเนินงาน  
และรายงานในที่ประชุม แล้วผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขแล้วเสนอแนะ 
        ระยะ 4 ให้ค าปรึกษาผู้เรียนด าเนินการแก้ไขรายงานโครงงาน จากนั้น
น ามาเสนอในที่ประชุม โดยเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผนน าเสนอโครงงาน 
        ข้อดี ครูที่ปรึกษาโครงงานได้เรียนรู้และให้ค าปรึกษาควบคู่กันไป                    
เป็นการสร้างสมรรถนะการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
        ข้อจ ากัด  1. ใช้งบประมาณมาก แต่ได้ผลและมีความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

     2. ครูต้องไปท ากิจกรรมการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะแบบยั่งยืน 
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       แบบ 3 แบบอบรมทั้งโรงเรียน (Whole School) หรือแบบอบรม
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
       การอบรมให้ครูเป็นที่ปรึกษาโครงงานอันเป็นงานนับว่ายากส าหรับครู                 
ผู้ไม่มีพ้ืนฐานท าวิจัยมาก่อน 
       การอบรมทั้งโรงเรียนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยให้ครูเป็น
ที่ปรึกษาควบคู่กับการสมมุติเป็นผู้เรียนท าโครงงานด้วย โดยได้รับการใช้กระบวนการพ่ีเลี้ยงหรือครู   
ที่ปรึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายหรือจากครูผู้มีประสบการณ์มาก่อน อีกทั้งความช่วยเหลือจาก
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมกันท าชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ในการอบรมด าเนิน
ตามแบบ 2 ทุกประการ เพียงแต่ครูสมมุติตนเองเป็นผู้เรียนท าโครงงาน 
       ข้อดี  1. ครูเรียนรู้ท าโครงงานและสมรรถนะการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานไปด้วย คือ ปฏิบัติการเน้นให้ค าปรึกษาได้ 
          2. เกิดการเรียนรู้แบบรวมพลังร่วมกัน เป็นการสร้างโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           3. ครูมีความรู้ในการท าโครงงานและยังได้สมรรถนะการเป็น
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานที่ได้สามารถปรับมาเป็นงานวิจัยของครู   
       ข้อจ ากัด  1. การอบรมในแบบ 3 จะประสบความส าเร็จได้ เมื่อผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเห็นความส าคัญให้ก าลังใจครูด าเนินงานตามล าดับ 
               2. ครูร่วมใจกันเรียนรู้แล้วต้องน าความรู้ ไปใช้ คือ ต้องไป
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษาให้ผู้เรียนท าโครงงานอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดความยั่งยืน คือมีสมรรถนะ                 
ของการเป็นครูที่ปรึกษาท าโครงงาน 
      กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท าโครงงาน เป็นการศึกษา
เพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ด้วยตัวผู้ เรียนเอง โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ มีครูและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่นั้น
ทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นขั้นตอน
ด าเนินการท าโครงงานเพ่ือหาค าตอบของปัญหา ประกอบด้วย 1) ระบุปัญหา 2) ออกแบบ            
การรวบรวมข้อมูล 3) ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล และ                        
5) แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล  ครูที่ปรึกษาท าโครงงาน เป็นปัจจัยส าคัญของการสอนท า
โครงงาน หรือเรียกว่าบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาของการท าวิจัยพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้กว้างและรู้อย่างลึกซึ้ง ให้ค าปรึกษาผู้เ รียนในหัวข้อท าโครงงาน  
ให้ค าปรึกษาใน การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล 
และแนะน าการให้ข้อเสนอแนะ และการเขียนรายงานโครงงานและการเผยแพร่ผลการท าโครงงาน
ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับการวิจัยในครั้งนี้ที่ได้ศึกษาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 



55 
 

   4.3 เทคนิควิธีเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
      เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ และเทคนิคการสืบสอบ ทั้ง 3 
เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงในการช่วยให้ผู้ เรียนสามารถต่อเติมความคิด ใหม่ ๆ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการคิดขั้นสูงเข้ามาช่วย ดังนั้นก่อนการสร้างนวัตกรรมหรือระหว่างด าเนินการ
สร้างนวัตกรรม ผู้สอนควรฝึกฝนผู้เรียนให้ใช้เทคนิคเหล่านี้ให้ช านาญ เพ่ือท าให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม
ได้ง่ายขึ้น จึงขอกล่าวในรายละเอียดของแต่ละเทคนิคดังนี้ (เนาวนิตย์ สงคราม, 2557: 75-87)  
       เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) มีดังนี ้
     1. ขั้นส ารวจหัวข้อ 
       1.1 ผู้เรียนประชุมร่วมกันเพื่อระดมสมองโดยมีผู้คอยจดบันทึก 
      1.2 เขียนกฎการระดมสมองไว้บนผนังที่ผู้เรียนเห็นได้ชัด 
           กฎการระดมสมอง 
           1) ไม่ควรมีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ 
           2) สนับสนุนการระดมสมองให้เป็นไปอย่างอิสระ 
           3) รวมปัญหาให้ได้มากที่สุด 
           4) บันทึกทุกแนวคิดแม้แต่สิ่งที่พูดซ้ าหรือพิลึก 
           5) อย่าปฏิเสธข้อเสนอโดยทันที 
      1.3 ผู้เรียนร่วมกันเปิดประเด็นว่าหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการด าเนินการคืออะไร 
เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น 
     2. สร้างความคิด 
      2.1 ผู้เรียนต้องร่วมกันสร้างความคิดและไอเดียในการวางโครงเรื่อง และ
ตรวจสอบแนวคิดนั้นว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อและเนื้อหาที่ผู้สอนมอบให้หรือไม่ โดยเปิด
โอกาสให้ทุกคนร่วมกันเสนอและสามารถโต้แย้งได้ ซึ่งผู้เรียนเห็นแตกต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยก      
โดยการเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
      2.2 ผู้เรียนอาจใช้วิธีการให้คะแนนหรือลงเสียงว่าเรื่องใดเหมาะสมที่สุดและ
ตอบวัตถุประสงค์ของหัวข้อได้ดีที่สุด 
     3. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
      3.1 ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบเรื่องที่สรุปได้ว่าควรท าอย่างไร สามารถท าได้จริง
หรือไม่และมีความเป็นไปได้ 
      3.2 ผู้เรียนช่วยกันสรุปงานที่ต้องด าเนินการอย่างคร่าว ๆ ว่าต้องด าเนินการ
อะไรและอย่างไร 
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     เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ 
      หมวกคิด 6 ใบ เป็นเทคนิคการคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดรอบด้าน และเป็นเทคนิค
การคิดที่ช่วยเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรม ดี โบโน (De Bono, 1986) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของหมวกคิด 6 ใบมีดังนี้ 
      หมวกสีขาว หมายถึง ความไม่มีอคติ  เป็นกลาง จึงเป็นตัวแทนของข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ตัวเลข 
      หมวกสีแดง หมายถึง ความโกรธ ความเดือดดาล จึงเป็นตัวแทนของความรู้สึก 
      หมวกสีด า หมายถึง ความมืดมน จึงเป็นตัวแทนของข้อระวัง จุดอ่อน ข้อด้อย  
ข้อเสียเปรียบ 
      หมวกสีเหลือง หมายถึง ความสว่างสดใส จึงเป็นตัวแทนของการมองในด้านบวก 
ข้อดี ข้อได้เปรียบ 
      หมวกสีฟ้า หมายถึง ความเยือกเย็น จึงเป็นตัวแทนของการควบคุมการจัดการ การ
จัดกระบวนการคิด 
      หมวกสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นตัวแทนของความคิดใหม่ ๆ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
    วิธีการใช้หมวกแต่ละสี 
    1. ควรเริ่มต้นหาผู้สวมหมวกสีฟ้า หมวกสีฟ้าควรเป็นคนในกลุ่มคนเดียวที่สวมอยู่
เพ่ือคอยก ากับให้คนในกลุ่มสวมหมวกแต่ละสีและให้ข้อคิดเห็นตามสีของหมวก หมวกสีฟ้าเป็นเหมือน
คนที่ควบคุมให้การด าเนินการคิดเป็นไปอย่างมีล าดับ และต้องเป็นคนที่มีความประนีประนอม เป็นผู้ที่
สามารถเจรจาต่อรอง รวมทั้งสามารถห้ามเหตุการณ์การโต้แย้งที่รุนแรงได้ มีปฏิภาณไหวพริบดี และคนใน
กลุ่มเชื่อถือ 
    2. เริ่มต้นคือผู้สวมหมวกสีฟ้าต้องให้ทุกคนสวมหมวกสีขาว และช่วยกันบอกข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการท าร่วมกัน 
    3. ควรใช้เวลาสั้น ๆ ในการน าเสนอแต่ละประเด็น หากเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องควรตัด
ออกไป ดังนั้นผู้สวมหมวกสีฟ้าจึงต้องควบคุมสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอย่าง
กระชับและรัดกุม 
    4. ทุกคนต้องใส่ทุกหมวกแต่ต้องเป็นการไล่ล าดับ ควรไล่ดังนี้ หมวกสีขาวทุกคนต้อง
บอกข้อเท็จจริงของปัญหาและบอกแนวทางแก้ไข จากนั้นทุกคนสวมหมวกสีเหลือง บอกข้อดี   
ข้อได้เปรียบถึงแนวทางการแก้ปัญหานั้น ต่อมาสวมหมวกสีด า ทุกคนบอกปัญหาหรืออุปสรรค 
ข้อด้อยของแนวทางการแก้ปัญหานั้น จากนั้นสวมหมวกสีแดง บอกถึงความรู้สึก ในแนวทางการ
แก้ปัญหานั้น แต่ไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล แค่ระบุว่าชอบไม่ชอบ ดีไม่ดี ยังไม่สามารถรับได้            
เช่น ถ้าเราไม่ชอบ  แนวทางแก้ไขนั้นเพราะยังดูไม่เป็นนวัตกรรมก็สามารถบอกได้ว่ายังไม่ชอบ สมาชิก
ในกลุ่มหากทราบถึงการใช้หมวกคิด 6 ใบแล้วก็จะไม่ถามเหตุผล เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้                    
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ว่าไม่เป็นนวัตกรรมและนอกเหนือจากนั้นเป็นการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ งอีกด้วย จากนั้นสวมหมวกสี
เขียวโดยทุกคนเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ 
     จุดประสงค์ของการใช้หมวกคิด 6 ใบในการสร้างนวัตกรรม 
     1. ใช้หมวกคิด 6 ใบ เพ่ือก าหนดทิศทางของการคิดของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม 
คือ เมื่อกลุ่มได้รับมอบหมายในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการคิดโครงงานเอง วางแผนการด าเนินงานเอง โดยเริ่มจากผู้เรียนสวมหมวก          
สีเดียวกันและจัดเรียงล าดับตามหมวก โดยเฉพาะหมวกสีเขียวที่ช่วยให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
     2. ภายใต้เงื่อนไขของหมวกแต่ละสีจะท าให้ผู้เรียนสามารถคิดรอบด้านและ   
คิดนอกกรอบโดยเฉพาะการคิดเชิงยั่วยุ  ดังที่ ได้กล่าวไปแล้ว เ พ่ือท าให้ผู้ เรียนเกิดการคิด                  
ที่นอกเหนือจากสิ่งที่พบเห็นได้อยู่ประจ า 
     3. การแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนท าให้กล้าเปิดเผยความคิดเห็น          
อย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะบอกทุกอย่างที่ตนเองได้คิดแล้ว หมวกคิด 6 ใบสามารถลดความมี
อัตตาที่มักมีสาเหตุของการปิดกั้นความคิดทั้งที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งในที่นี้หมายถึงเมื่อใช้หมวก     
สีแดง สมาชิกในกลุ่มสามารถเปิดเผยความรู้สึกตนเองได้ โดยที่ไม่ต้องบอกเหตุผลถึงความรู้สึกนั้น 
และในกลุ่มย่อมเข้าใจและไม่ถามหาเหตุผลเนื่องจากเป็นลักษณะของการใช้หมวกสีแดง 
     4. การใช้หมวกคิด 6 ใบท าให้เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน สามารถ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดี เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
     5. เอ้ือต่อการเปลี่ยนมุมมองของผู้เรียนในกลุ่มได้ทั้งทางลบและทางบวก        
แต่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และยังเป็นการฝึกผู้เรียนให้เคารพซึ่งกันและกัน เปิดใจที่จะรับมุมมองและ
ยอมรับหากไม่ตรงตามท่ีตนเองคิด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 
     เทคนิคการสืบสอบ (Inquiry Technique)  
     เทคนิคการสืบสอบ เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือความต้องการ
ที่จะสืบค้น เสาะหาความรู้ให้กับตนเองหรือกลุ่มโดยมีปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท้าทายที่เป็นสิ่งกระตุ้น
ผู้เรียนในการแสวงหาค าตอบ โดยปัญหานั้นควรเป็นปัญหาที่มีความหมายต่อผู้เรียนและอาจขัดแย้ง
ทางความคิดที่ผู้เรียนมีอยู่ รายละเอียดเทคนิคการสืบสอบมีดังนี้ 

1. ปัญหาหรือข้อสงสัยที่ให้ผู้ เรียนได้คิดนั้นต้องท้าทายและส าคัญต่อผู้เรียน 
เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เรียน      

2. ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหานั้นอย่างกว้างขวาง 
โดยผู้เรียนทุกคนในกลุ่มต้องให้ความคิดเห็น เช่น ปัญหาอะไร อย่างไร ส าคัญมากน้อยแค่ไหน 
     3. ผู้เรียนในกลุ่มต้องวางแผนในการหาค าตอบต่อปัญหานั้น และร่วมกันคิดว่า
จะเสาะหาวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
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     4. ผู้เรียนเสาะหาความรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ 
     5. ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกันถึงข้อมูลที่ได้มา และสรุปผลว่า
ข้อมูลใดที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะใช้ในการแก้ปัญหา 
    โดยสรุปจากการศึกษา เทคนิควิธีเพ่ือการสร้างนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค
การระดมสมอง เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ และเทคนิคการสืบสอบ เป็นเทคนิคที่ส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้ เรียน จากที่กล่าวมาเทคนิคการสืบสอบได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรม           
เพ่ือแก้ปัญหาคือ ผู้เรียนต้องวางแผนร่วมกันในการค้นคว้าหาข้อมูลว่า มีผู้ใดได้แก้ปัญหาไว้บ้างและ
แก้ไขอย่างไร จากนั้นต้องเสาะหาวิธีการในการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ โดยผู้เรียนหาวิธีการและ
กระบวนการต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนได้ไปสืบค้นมา เช่น สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ เป็นต้น 
และน าข้อมูลมาเสนอในกลุ่ม จากนั้นใช้เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองช่วยใน
การหาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้น ามาเสนอนั้นล้วนแต่
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดการสร้างนวัตกรรมได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะมีแนวทางในการคิด      
อย่างเป็นระบบและสามารถคิดออกมาเป็นวิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัตกรรมได้ในที่สุด 
รวมทั้งผู้เรียนจะได้ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท างานกลุ่ม และทักษะ         
การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้นวัตกรรมมีการพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
  กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การสร้างนวัตกรรม เป็นผลจาก    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยครูผู้สอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหา และสร้าง      
องค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม และจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย                        
1) ระบุปัญหา 2) ออกแบบการรวบรวมข้อมูล 3) ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ผลและสื่อ
ความหมายข้อมูล และ 5) แปลความหมายข้อมูล ซึ่งครูจะต้องปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
จะต้องท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า และค้นพบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่ศึกษาโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ หรือการใช้วิจัยเป็นฐาน ครูเป็นที่ปรึกษาของการท าวิจัยพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้กว้างและรู้อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ที่ ได้พัฒนาชุด
ฝึกอบรมเรื่องจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในกระบวนการวิจัย การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล ตลอดจนการเขียนรายงานผลการวิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ   
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การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
 การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ซึ่งมีลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการท างานแบบร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้งให้เหตุผลแสดง       
ความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา
อย่างหลากหลายจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
(วิทวัส ดวงภุมเมศ, 2560: 2-4)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย ให้น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู้เรียน     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีลักษณะที่ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้น      
หาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการจัดการเรียนแบบกระตือรือร้น 
(Active learning) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งผลท าให้เกิดค าว่า Work-
based Learning หรือ Work-integrated Learning หรือ Site-based Learning จะเป็นผลท าให้
นักเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ (ดิเรก พรสีมา , 
2559) 
 1. การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
  ไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
เพ่ือให้ประเทศก้าวพ้นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า “สามกับดัก” กับดักแรก คือ               
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” กับดักที่สอง “กับดักความเหลื่อมล้ า 
(Inequality Trap)” กับดักที่สาม “กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap)” เพ่ือให้ผ่านพ้นปัญหา
ของประเทศดังกล่าว การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเป็น
ประเด็นเร่งด่วนในการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษ ที่ 21” จากการ
สังเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ 
(2559: 7-8); ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560: 18-21) สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1.  ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  มีลักษณะส าคัญ 7 ประการด้วยกัน คือ                      
1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่วนรวม (Mindful Learning) 2) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้
นักเรียนได้รับทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการท างานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้น า การสื่อสาร 
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์                  
การคิดค านวณ 3) เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือการน าไป
ปฏิบัติ (Result-Based Learning) ส่งเสริมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการท าโครงงาน
และแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ 4) ส่งเสริมให้ได้แสวงหาโอกาสน าไปสู่การออกแบบ ลงมือปฏิบัติ
ค้นหาค าตอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน                       
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สถานประกอบการ  แปลงสาธิต โรงงาน บริษัท ธุรกิจของรัฐ หรือของเอกชน เพ่ือค้นหาค าตอบจาก
สถานที่และสถานประกอบการจริง 5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ท าให้ นักเรียนและ/หรือครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ 6) เรียนรู้ทั่วโลกและภูมิปัญญาหลักของไทย ศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและของโลกที่มีความ
หลากหลาย 7) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสามารถสร้างอาชีพได้ 
  2. บทบาทของผู้สอน ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้ 1) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเป็น
ห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ "Community of Inquiry" ต้องสอน
น้อย แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มาก 2) ส่งเสริมกระบวนการวิจัยให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) 
ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือสร้างและพัฒนาน าไปสู่การผลิต
นวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ 4) กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการท างานร่วมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุ้นให้ใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา
รายบุคคลแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6) เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้ชี้แนะ (Mentoring) 
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม การสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 8) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ     
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) 
  3. บทบาทของผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้ 1) ผู้เรียนแต่ละคนจะไม่อยู่นิ่ง 
กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 2) แสดงถึงร่วมกัน   
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมใช้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม 
(Common Creating) 3) สามารถแสดงออกถึงการคิดนอกกรอบ (Out of the Box) 4) สามารถใช้
ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 5) เกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ 
การท างานอย่างเป็นระบบ 6) ใช้ทักษะการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลการเรียนมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 7) มีความสามารถในการรังสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
หรือสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 8) แสดงถึงคุณลักษณะมีจิตส านึก
สาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม   
 กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศก้าวพ้นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า 
สามกับดัก ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ า 
(Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) เพ่ือให้ผ่านพ้นปัญหาของประเทศ
ดังกล่าว การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนใน
การบ่มเพาะคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ     
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คือ1) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนได้รับทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม
การเรียนและการท างานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ            
การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ 2) บทบาทของผู้สอน 
ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้ 1) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียน
อยากรู้ อยากหาค าตอบ ต้องสอนน้อยแต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มาก ส่งเสริมกระบวนการ วิจัยให้เกิดขึ้นกับ
ตัวผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Learning) ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
และพัฒนาน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
และประเทศ 3) บทบาทของผู้ เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้  ผู้ เรียนแต่ละคนจะไม่อยู่นิ่ ง 
กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) เกิดทักษะในการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองและการท างานอย่างเป็นระบบ ใช้ทักษะการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
การน าเสนอผลการเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และมีความสามารถในการรังสรรค์ 
นวัตกรรมใหม ่ๆที่เป็นประโยชน์หรือสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ   

 2. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active leaning)  
  1. แนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism theory) 
ที่กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้
โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้าง องค์ความรู้จากการแก้ปัญหา จากการลงมือกระท าด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับ 
Martin et al., (2002: 44); สุมาลี กาญจนาชาตรี (2553: 15–16) การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น                 
คือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา             
ที่จะต้องคิดหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยหรือต้องการรู้โดยการลงมือกระท า ส ารวจ ค้นหาค าตอบด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ออกแบบ และ
ด าเนินการแก้ปัญหาตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้  และสะท้อนความคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน เพ่ือเกิดกระบวนการตกผลึกสังเคราะห์และสามารถเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
  2. ความหมายของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น Meyers & Jones (1993: 4–11)                
ให้ความหมายของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น หมายถึงการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
การลงมือกระท า และการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความอยากรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะต้องสร้างให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดการสร้างมโนทัศน์หรือและ
ทักษะใหม่ Bonwell & Eison (1991: 2-5) ให้ความหมายว่าการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนต้องผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมในการ
พูดคุย การอ่าน การเขียน อภิปราย การสะท้อนความรู้หรือการตั้ง ค าถามในลักษณะของ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามสร้าง เนื้อหาในการเรียน
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ผ่าน
กระบวนการการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ซึ่งผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ จนสามารถ
ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถมีกระบวนการในพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ Center for 
Educational Innovation (2015) กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น หมายถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านการอ่านการเขียนการพูดการฟังและการสะท้อน 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของพวกเขาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เช่น 
การใช้การอภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหา กรณีศึกษา การแสดงบทบาท การเขียนบันทึกกลุ่ มการเรียนรู้
ที่มีโครงสร้างอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณที่ดีขึ้น มีความสามารถในการรับรู้ได้
มากขึ้ น  ส่ งผล ให้ เกิดแรงจู ง ใจ ในการ เรี ยนรู้ และทักษะทางด้ านมนุษย์สั ม พันธ์ เ พ่ิ มขึ้ น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กล่าวโดยสรุปว่าการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือ กระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ครูต้องลด
บทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการ และกิจกรรมที่จะ
ท าให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้บรรลุส าเร็จทางด้านวิชาการ  
เกิดทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดับ        
ที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557: 5) 
ได้อธิบายความส าคัญของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นว่าคือ การส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็นอิสระ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาส       
ในการฝึกปฏิบัติ ใช้การอภิปรายโต้แย้งแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะคติร่วมกันทั้งชั้นเรียน เพ่ือช่วย
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 กล่าวโดยสรุปจากความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ             
ในกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ใช้กระบวนคิด ในการแก้สถานการณ์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลของ           
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน จนสามารถสร้างองค์ความรู้        
จากกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส่งผลให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
  3. บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน  
   3.1 บทบาทของผู้สอน จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญของบทบาทผู้สอน
ในการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจากนักการศึกษา Shenker et al., (1996: 20-22); Fink 
(1999: 2-4) สามารถจ าแนกบทบาทของผู้สอนออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเองมีความ
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เข้าใจ และสร้างมโนทัศน์ที่ได้จากการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ 3) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดเป็นกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน 4) สร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลายมีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือขยายประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ 5) กระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยใช้ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ยึดปัญหาเป็น
ส าคัญและกระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นระบบ 7) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง 
   3.2 บทบาทผู้ เรียน สามารถจ าแนกบทบาทของผู้ เรียนจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระส าคัญ Johnson et al., (1991: 29-30); Ewell (1997: 6); สุพรรณี ชาญประเสริฐ 
(2557: 4-5) สามารถจ าแนกออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1) สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) สามารถแสดงออกถึงการท างานแบบร่วมกันในการเรียนรู้และ
การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน 3) มีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านการ
เขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนะคติ 4) การมีปฏิสัมพันธ์ที่
แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 5) สามารถ
แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ได้              
6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลาย 7) สามารถแสดงผล
ของการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   4. แนวการจัดของกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น การจัดการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
ผู้สอนต้องมีความสามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างหลากหลาย ผู้เรียนจะต้องมี
อิสระในการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีความสามารถสูงในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถบูรณาการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ 
การบูรณาการแบบสหวิทยาการและการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา อีกทั้งต้องพยายามสร้างให้
ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะการคิด 2) ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทักษะการแก้ปัญหา 4) ทักษะการสื่อสาร ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ซึ่งประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด   
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี ทักษะและสมรรถนะดังกล่าวสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2559) กล่าวคือ 1) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการ 3) สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและพ่ึงพาตนเองได้บ้าง ทางด้านเทคโนโลยี ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2560: 16-17) ได้กล่าวว่า สังคมไทยก าลังต้องการผู้เรียนที่เป็น “นักเรียนผลิตภาพ (Productive 
Student)” โดยสามารถสรุปออกเป็นประเด็นความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) นักเรียนที่สามารถ
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น าความรู้สู่การปฏิบัติจริง 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดชิ้นงานใหม่สู่สังคม 
3) มีจิตส านึกการเป็นผู้ผลิตมากว่าผู้บริโภค 
  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่นิยมมาใช้ในการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยให้มีกิจกรรม              
เชิงปฏิบัติการ ไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย กิจกรรมควรมีอย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน    
การปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วมคิดสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
ยืดหยุ่นและมีความเป็นอิสระนอกเหนือจากเรียนปกติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงผลของ         
การเรียนรู้  สามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์  ซึ่ งรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้                   
อย่างกระตือรือร้นที่นิยมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
เรียนรู้ เนื้อหา เวลาและจ านวนของผู้เรียน 
  1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่แบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งใน
ส่วนตน และส่วนรวมเพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  2) เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคที่ผู้สอนใช้คู่กับวิธีสอนแบบอ่ืนเรียกว่า 
เทคนิคคู่คิด เป็นเทคนิคที่ผู้สอนตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นใบงานหรือ
แบบฝึกหัดก็ได้ และให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนก่อน แล้วจับคู่กับเพ่ือนอภิปรายค าตอบ 
เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของทุกคนถูกต้องแล้วจึงน าค าตอบไปอธิบายให้เพ่ือนทั้งชั้นฟัง  
  3) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ (STAD: Student Teams Achievement Division)  
เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องที่ผู้สอน
ก าหนด ซึ่งจะมีการช่วยเหลือทบทวนความรู้ให้แก่กัน มีการทดสอบเป็นรายบุคคลแทนการแข่งขัน 
และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ เหมาะส าหรับใช้ในการเรียน     
การสอนในบทเรียนที่มีเนื้อหาไม่ยากเกินไป  
  4) เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI : Group Investigation) เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ที่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม เพ่ือเตรียมท างานหรือท าโครงงานที่ผู้สอนมอบหมายให้เทคนิคนี้เหมาะ
ส าหรับฝึกผู้เรียนรู้จักสืบค้นความรู้หรือวางแผนสืบสวน เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่สนใจ ดังนั้นก่อน
การด าเนินกิจกรรมทุกครั้งผู้สอนควรฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ตลอดจนทักษะทางสังคมให้แก่
ผู้เรียนก่อน  
  5) การเรียนรู้แบบใช้เกมส์ (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้า 
บูรณาการในการเรียนรู้ ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และขั้น
การประเมินผล  
  6) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้           
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วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหา    
เป็นฐาน (problem-based learning)  

 4.3 ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น  
   จากเหตุการณ์ส าคัญที่ต้องมีการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย เข้าสู่การศึกษา
ไทย 4.0 และสาระความส าคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่กล่าวมาข้างต้น แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการศึกษาไทย 4.0 
ควรมีหลักการดังนี้  
   1. เนื้อวิชาที่ผู้สอนจัดให้กับผู้เรียน ควรเป็นการบูรณาการความรู้ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ 1) การบูรณาการเนื้อหาภายในวิชา 2) การบูรณาการเนื้อหา
แบบพหุวิทยาการ 3) การบูรณาการเนื้อหาแบบสหวิทยาการ 4) การบูรณาการเนื้อหาแบบข้าม
สาขาวิชา  
   2. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม    
การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง       
ความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนคิดในการแก้สถานการณ์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลของการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงการท างานแบบร่วมมือกันในการเรียนรู้และการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่    
ของตน 3) นักเรียนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วยถ่ายทอด
ความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนะคติ                              
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4) สามารถแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหา แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 5) สามารถแสดงผล
ของการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมอย่ าง
สร้างสรรค์  
   3. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ       
1) การสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ในปัญหา 2) การลงมือสร้างความเข้าใจ
และวางแผนในการเรียนรู้ 3) การลงข้อสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 4) การขยายความรู้     
สู่นวัตกรรมและ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ในปัญหา ลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้และสนใจ                
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ในสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้ดึงความรู้หรือใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม อธิบายหรือหาค าตอบกับสถานการณ์หรือปัญหาที่ก าลังเผชิญ บทบาทของผู้สอน
จะต้องประกอบไปด้วย 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา    
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเองมีความเข้าใจและสร้าง มโนทัศน์ที่ได้จากการเรี ยนรู้ได้
ด้วยตนเอง 3) สร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสงสัยใคร่รู้อย่างหลากหลายมีความยืดหยุ่น  
เพ่ือขยายประสบการณ์การเรียนรู้ 4) กระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยใช้ทักษะ           
การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้เดิม เพ่ืออธิบายสถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 5) กระตุ้น
ให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดคาดคะเนวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในเบื้องต้น บทบาทของผู้เรียน
ผู้สอนต้องกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังนี้คือ 1) แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม       
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ใช้การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล 
แสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนคติ 3) มีปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4) แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้
มาแล้วให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาใหม่ 5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการคาดคะเนถึงวิธีการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์อย่างหลากหลาย 
    3.2 การลงมือสร้างความเข้าใจและวางแผนในการเรียนรู้ ลักษณะของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด ร่วมกันจ าแนกวิเคราะห์ ก าหนดประเด็น และท าความเข้าใจของ
สถานการณ์หรือปัญหาที่ก าลังเผชิญ และร่วมวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่ ใช้ทักษะการแก้ปัญหา
ก าหนดกรอบวิธีการและการลงมือปฏิบัติ ส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ 
บทบาทของผู้สอนจะต้องประกอบไปด้วย 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีชีวิตชีวา 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาค้นหา
ค าตอบ ความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ที่ได้จากการเรียนรู้ 3) กระตุ้นให้สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหา    
ในกิจกรรมอย่างหลากหลายอย่างเป็นระบบ 4) แนะน าอ านวยความสะดวกในการใช้แหล่งข้อมูล 
ความรู้ 5) กระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ ใช้ทักษะการสื่อสารกันภายในกลุ่ม    
    3.3 ข้อสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ลักษณะของการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ควรเป็นการใช้ทักษะการสื่อสารร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ การสรุปและการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการอย่างหลากหลาย บทบาทของผู้สอนจะต้องประกอบไปด้วย 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม       
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา 2) กระตุ้นให้เกิดการใช้ทักษะการสื่อสาร การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 3) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดในการลงข้อสรุป
ผลการเรียนรู้และสามารถสร้างมโนทัศน์ของความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ในระหว่างและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ 4) กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
ผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี บทบาทของผู้เรียนผู้สอนต้องกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังนี้ คือ      
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1) แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขัน มีชีวิตชีวา 
2) แสดงออกถึงการใช้ทักษะการท างานแบบร่วมกันในการเรียนรู้และการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
ของตน 3) สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล 
แสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนะคติ 4) แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม     
ในการแสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน         
5) แสดงถึงการใช้ทักษะกระบวนการคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาใหม่ วิเคราะห์ สังเคราะห์จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    3.4 การขยายความรู้สู่นวัตกรรม ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็น
การน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์วิชาแขนงอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างผลงานหรือชิ้นงานขึ้นมาใหม่     
ซึ่งผู้เรียนมีอิสระในการเลือกที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม ในลักษณะของผลงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม       
ที่สามารถน าออกสู่นอกห้องเรียนให้สังคมภายนอกได้รับรู้และเป็นประโยชน์ใช้ ได้จริง บทบาทของ
ผู้สอนจะต้องประกอบไปด้วย 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวา 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาค้นหา
ค าตอบ ท าความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้  3) กระตุ้นให้สร้างสรรค์วิธี           
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาใหม่อย่างหลากหลายและเป็นระบบ 4) แนะน าอ านวย            
ความสะดวกในการใช้แหล่งข้อมูลความรู้ 5) กระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ การใช้ทักษะ         
การท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน บทบาทของผู้เรียนผู้สอนต้องกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังนี้คือ 1) แสดงออกถึง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) สามารถแสดงออกถึงการใช้ทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์วิชาแขนงอ่ืน ๆ หรือการน าองค์ความรู้  
ไปใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ปัญหาใหม่และสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
จากสถานการณ์ปัญหาใหม่  3)  แสดงออกถึ งความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ ของตน                                  
4) มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความ
คิดเห็นและแสดงทัศนคติ 5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกชั้นเรียน 6) แสดงออกถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ     
ในการแก้ปัญหา 7) สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม  
 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจะต้องมีลักษณะที่ท าให้
ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้น และคิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผลท าให้
นักเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ในปัจจุบัน
ประเทศไทย น าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนทั่วประเทศ โดยเฉพาะครูผู้สอน
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียกว่า “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็ม (STEM)” ซึ่งเป็นแนวจัดกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ส่งผลให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์  และตอบสนอง           
ความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิเช่น (กระทรวงศึ กษาธิการ , 2559) ครูทวี  มุสิกะ                 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่อยู่     
ใกล้ตัว เพ่ือให้เกิดข้อสงสัยและได้มาซึ่งปัญหา น าไปสู่การท าวิจัยหรือหัวข้อโครงงาน นักเรียนร่วมกัน
วางแผนในการด าเนินงานจัดท าเค้าโครง ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง ตรวจวัด เก็บรวบรวม
ข้อมูล และทดลองภายใต้บทบาทของครูที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากระตุ้น และให้ค าแนะน า ส่งผลให้
ผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะช ากล้าไม้      
จากกระดาษใช้แล้วที่เคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับ ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย โรงเรียนขาณุวิทยา 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมโครงงานที่นักเรียนสนใจ ผลจากกระบวนการ        
การเรียนรู้ พบว่า นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมจากความสนใจ และจัดโอกาสให้
นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้ที่ลงสู่นวัตกรรม ในเวทีระดับทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ ผลคือนวัตกรรมที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัล อาทิเช่น 
โครงงานมีดกรีดยางแบบเจาะบง โครงงานถ่านอัดแท่งจากมันส าปะหลัง โครงงานเครื่องผ่าฝรั่ง       
พร้อมขาย โครงงานเครื่องหยอดปุ๋ย โครงงานเครื่องคั้นน้ ามะนาว และโครงงานเครื่องแยกขนาด  
ดอกมะลิ เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในชั้นเรียนเป็น
กิจกรรมที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมการเรียนรู้  เนื้อหา เวลาและจ านวนของผู้ เรียน ในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0              
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม 
สู่สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ กล่าวคือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อม
และกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ ในปัญหา 2) ให้ผู้ เรียนลงมือสร้างความเข้าใจและวางแผน                
ในการเรียนรู้ 3) ลงข้อสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 4) น าผลการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการ 
ขยายและแปลงความรู้ลงสู่นวัตกรรมและ 5) ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษาไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 จะต้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าองค์ความรู้
หลาย ๆ แขนงมาบูรณาการแบบสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
เน้นภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลาย ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก    
ที่จะเรียนรู้มีส่วนร่วมคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงผลของการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถแสดงถึงการประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่                     
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมควรเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ผู้เรียนแสดงออก
ในขณะการปฏิบัติกิจกรรมและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว  

 4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
     ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีจุดเน้นอยู่  
บนพ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน (อนุชา โสมาบุตร, 2556: 12-15) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้วย 
    1.1 การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย 1) ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทาง
ความคิดที่เปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง 2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทาง
ความคิดและสติปัญญาและ 3) มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ 
    1.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย 
1) มุ่งพัฒนาเน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เปิดใจกว้างและ
ยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการท างาน 3) เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งาน 
รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจ ากัด  โดยพร้อมที่จะ
ยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้ 4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อ
การเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถน าเอาข้อผิดพลาดมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
    1.3 การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ ( Implement Innovations) โดยปฏิบัติ 
เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น ามาใช้  

  2. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ประกอบด้วย  
     2.1 การใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) เป็นการให้เหตุผล 
ที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนัย ( Inductive) และเหตุผลเชิงอุปนัย (Deductive) 
ได้เหมาะสมตามสถานการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
     2.2 การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จาก
ส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวน 
การคิดนั้น 
    2.3 ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย 1) สร้าง
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ      
2) สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง 3) สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น 4) ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ตั้งบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มี     
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ความน่าเชื่อถือมากที่สุด 5) สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพ้ืนฐานแห่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ 
  2.4 การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดย 1) แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่าง 
ได้ทั้งปัญหาซ้ าซากและปัญหาที่อุบัติขึ้นใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ 2) สามารถก าหนดเป็น
ประเด็นค าถามส าคัญที่จะน าไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและดี
ที่สุด 
  3. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ประกอบด้วย 
  3.1 การสื่ อสารได้ ชั ด เจนมี ประสิ ทธิ ภาพ (Communication Clearly)  โดย  
1) สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใช้ทักษะอ่ืน ๆ ในทาง        
อวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบต่าง ๆ 2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะ
ส าหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้  
3) ใช้การสื่อสารในการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ 4) ใช้สื่อ
เทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน 
  3.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with Others) โดย 1) มีความสามารถ
ในการเป็นผู้น าในการท างานและเกิดการยอมรับในทีมงาน 2) มีกิจกรรมการท างานที่สร้าง           
คว ามรั บผิ ดชอบและก่ อ ให้ เ กิ ดคว ามสุ ข ในการท า ง าน เ พ่ื อ ให้ บ ร รลุ ผ ลตามที่ มุ่ ง หวั ง  
3) สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการท างาน
เป็นหมู่คณะ 
 อนงค์  ค าแสงทอง (2559) กล่าวว่าความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21                    
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน   
ทางสังคมที่เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้อง 
มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับ
การออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่  21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง       
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม        
ด้านต่าง ๆ  
 วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ว่าสาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้   เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่  21 
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง
ของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ 
และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์
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วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
และยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หรือหัวข้อ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 
  ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย 
  ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
            ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
            ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
            ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
            ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
          ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
          การสื่อสารและการร่วมมือ 
  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
          ความรู้ด้านสารสนเทศ 
          ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
          ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความ 
ส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
      ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
      การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
      ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
      การเป็นผู้สร้าง/ผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
      ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
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  ทักษะของคนในศตวรรษที ่21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R 7C 
  3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลข
เป็น) 7C ได้แก่ 
          Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา) 
          Creativity and Innovation ( ทั กษะด้ า น ก า รส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะนวั ต ก ร ร ม ) 
          Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม                  
ต่างกระบวนทัศน์) 
          Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า) 
          Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
          Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
          Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
  วรัญญา แสงวิเชียร (2557) กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) นี้คือทักษะพ้ืนฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียน เพราะโลกจะ
ยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้าน        
การเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากล าบาก ผู้เป็นครู 
ต้องเอาใจใส่ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านนี้ ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ศิษย์
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ตลอดชีวิต วิธีออกแบบ        
การเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะนี้ใช้หลักการว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบที่เด็กร่วมกันสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้
โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้ ( learning how to learn) 
และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น (นวัตกรรม) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ซึ่งหมายถึง การคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert Thinking) 
  2. การสื่อสาร (Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งหมายถึง 
การสื่อสารอย่างซับซ้อน (Complex Communicating) 
  3. ความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม ( Innovation) ซึ่งหมายถึง     
การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ 

 เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการบ่มเพาะทักษะทั้ง 3 คือ การฝึกตั้งค าถาม การตั้งค าถามที่ถูกต้อง
ส าคัญกว่าการหาค าตอบ ครูเพ่ือศิษย์จึงต้องชวนศิษย์หรือเปิดโอกาสให้ศิษย์ตั้งค าถามแปลก ๆ และ
ชวนกันหาทางทดลอง หรือค้นคว้าเพ่ือตอบค าถามนั้น ทุกโอกาสของทุกกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้       
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ควรชวนกันตั้งค าถาม ศิษย์ควรได้เรียนรู้ว่าค าถามที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างไร ที่จริงเรื่องนี้ไม่ยากหากครูฝืนใจตัวเอง ไม่ยึดถูกผิดตามทฤษฎี แต่ชักชวนเด็กร่วมกันหา
ค าตอบที่น าไปสู่การเรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หัวใจของเรื่องนี้คือ จิตวิญญาณของความไม่รู้ 
หรือไม่รู้จริง หรือไม่เชื่อง่าย แล้วหาทางพิสูจน์เพ่ือท้าทายความรู้เดิม ๆ ทั้งของตนเองและของโลก
ทฤษฎีใหม่คัดค้านทฤษฎีเก่าโดยสิ้นเชิงว่า การเรียนรู้ไม่ได้มีลักษณะเรียงเป็นแถว จากเรียนรู้ทักษะ
หรือความรู้ พ้ืนฐานไปสู่การเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน จากความรู้ (Knowledge) ไปสู่ความเข้าใจ 
(Comprehension) การประยุกต์ใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมิน (Evaluation) ตามล าดับ แต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการที่ซับซ้อน และการเรียนรู้จริง (Beyond)  การรู้เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับ   
ที่เอาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง
หรือเรียนทุกขั้นตอนในวงเล็บข้างบนไปพร้อม ๆ กันในสถานการณ์จริง จึงให้ผลการเรียนรู้ที่ลึกและ
เชื่อมโยงกว่าคือ รู้จริง ขั้นตอนการเรียนรู้จากผลการวิจัยในยุคปัจจุบันคือ จ าได้ (Remember) เข้าใจ 
(Understand) ประยุกต์ใช้ (Apply) วิเคราะห์ (Analyze) ประเมิน (Evaluate) และสร้างสรรค์ (Create) 
โดยที่ขั้นตอนเหล่านี้เกิดพร้อม ๆ กันได้ หรืออะไรเกิดก่อนเกิดหลังได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเกิดเรียงล าดับ   
จากหลังไปหน้าก็ได้ 
 กล่าวโดยสรุป ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21            
มีจุดเน้นอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม  
ในการท างาน ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิต        
ในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการ                 
ด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม    
ความพร้อมให้ผู้เรียน ซึ่งทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)      
จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมนี้เป็นทักษะพ้ืนฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนเพราะโลก
จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น ผู้เป็นครูต้องเอาใจใส่พัฒนา 
ขีดความสามารถของตนเองในด้านนี้ ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ศิษย์เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของตนเองในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ตลอดชีวิต ที่ประกอบด้วย 1) ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งหมายถึง การคิด      
อย่ า งผู้ เชี่ ยวชาญ (Expert Thinking)  2) การสื่ อสาร (Communication)  และความร่ วมมื อ 
(Collaboration)  ซึ่ งหมายถึ งการสื่ อสารอย่ างซับซ้ อน ( Complex Communicating)  และ                              
3) ความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง การประยุกต์ใช้
จินตนาการและการประดิษฐ์ 
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บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา   

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2521 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทคนิคพะเยา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยาในปี  
พ.ศ. 2525 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่
ประมาณ 150 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา  
 ปีการศึกษา 2522 - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาพาณิชยการ 
 ปีการศึกษา 2528 - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกวิชาการ
บัญชี 
 ปีการศึกษา 2533 - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา                      
ช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี 
 ปีการศึกษา 2542 - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 
 ปีการศึกษา 2550 - ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการ
เป็นสถานที่ เรียนปริญญาโท โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบั ณฑิตศึกษา หลักสูตร                           
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้าก าลังและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
 ปีการศึกษา 2556 - เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาการบัญชี 
 ปีการศึกษา 2558 - เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 ปีการศึกษา 2559 - เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 1. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

     ปรัชญาของสถานศึกษา 
                    มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม 

               อัตลักษณ์ 
                   ทักษะเด่น เน้นวินัย 
               เอกลักษณ์ 
                   บริการชุมชน ฝึกฝนอาชีพ 
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              วิสัยทัศน์  
   วิทยาลัยเทคนิคพะเยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม รองรับประชาคมอาเซียน 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่น สังคมและตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ              
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานได้ในระดับสากล 

3. วิจัยและน าผลการวิจัยมาประยุกต์ เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ในทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
6. สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                           
เป้าประสงค์ 

1.   หลักสูตรและการะบวนการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ มีงานท า และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 

3.  วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การน าไปใช้
พัฒนาอาชีพและคณุภาพชีวิตประชาชน 

4.   บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้โอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

5.   การบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.   จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค 

 2. ยุทธศาสตร์และมาตรการของสถานศึกษา   
  ยุทธศาสตร์และมาตรการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา    

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 

     



76 
 

  มาตรการ         
  1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา     
  2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม    
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน       
  3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง       
  4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
  5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)    
  6. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลักษณะการอาชีวศึกษาให้บริการ
สังคมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ  60 : 40     
  7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
  8. พัฒนาก าลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาพ   
  มาตรการ         
  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในระบบนอกระบบและทวิภาคี       
  2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้   
  4. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ   
  5. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ    
  มาตรการ         
  1. พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ    
  2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ      
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ   
  4. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางสถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ         
  มาตรการ         
  1. พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและก าหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน     
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
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  3.  กระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา  
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน    
  5. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  6. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ     
  7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา     
  8. พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลทั้งส่วนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา      
  9. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทั้งส่วนกลางสถาบัน
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษา   

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ    
  มาตรการ         
  1. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและ
นักเรียนนักศึกษา        
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี      
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ     
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับ
นานาชาติ        
  5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล     
  6. จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา      
  7. ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน   

  ยุทธศาสตร์ที่  6  จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ   
  มาตรการ         
  1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ
เขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้       
  3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และเขตพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้       
  4. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
  5. ท านุ บ ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม    
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา       
  มาตรการ         
  1. พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. น าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน
การสอน        
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนา  
สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเข่งขันระดับสากล     
  4. ส่งเสริมการจัดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา  
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ       
  6.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
สู่สากล   

 3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น     

  จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา       
  1. ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ       
  2. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมสถานศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมี
คุณภาพ       
  3. เร่งประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา     
  4. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  
  5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลผลิต
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา         
  6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการบริการวิชาชีพและการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ  
        
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)   
  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโยธา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 
9–13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน 
  2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9–13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูนจังหวัดล าพูน 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อม                  
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เครื่องขยายเสียง ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 28 ระหว่างวันที่ 9–13 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิค
ล าพูน จังหวัดล าพูน 
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 การแข่งขันทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ                       
ด้วยคอมพิวเตอร์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9–13 มกราคม 2560  
  5. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  6. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมคู่หญิง กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  7. รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมผสม กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  8. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  9. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่ชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  10. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬา  
อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-5 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา 
  11. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่ชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-5 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา 
  12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมผสม กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬา 
หมากล้อม อาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดล าพูน 
  13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่หญิง กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬา    
หมากล้อม อาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดล าพูน 
  14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2559     
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
  15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
ด้านการผลิตพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดล าพูน 
  16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 ด้านบ าบัดน้ า สิ่งประดิษฐ์ 
Quict Filter การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดล าพูน 
  17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
(ด้านการผลิตพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์



80 
 

ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
  18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 ด้านบ าบัดน้ า สิ่งประดิษฐ์ 
Quick Filter การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 13
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

              4. หลักสูตรการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า จัดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชาคือ 
   1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขางานยานยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน - สาขางานเครื่องมือกล 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ - สาขางานโครงสร้าง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาก่อสร้าง - สาขางานก่อสร้าง 

   1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด 
สาขาวิชาการเลขานุการ - สาขางานการเลขานุการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    1.3 ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   1.4 ประเภควิชาคหกรรม  
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการสอน 3 ประเภทวิชาคือ 
   2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขาวิชาการผลิต - สาขางานเครื่องมือกล 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการก่อสร้าง - สาขางานก่อสร้าง 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม 

   2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 

- สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

สาขาวิชาการเลขานุการ - สาขางานการเลขานุการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   2.3 ประเภควิชาคหกรรม  
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

- สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

  3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   3.4 ประเภทวิชาคหกรรม 
  4. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี 
   4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  
   4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, 2558: 8-21) 
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 กล่าวโดยสรุปวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรัชญาของสถานศึกษา  
คือ มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

   

มีวิสัยทัศน์ คือ 
 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยามุ่งผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคม รองรับประชาคมอาเซียน 
และได้ก าหนดพันธกิจ ประกอบด้วย 1) พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถท างานได้ในระดับสากล 3) วิจัยและน าผลการวิจัยมาประยุกต์ เพ่ือพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 4) ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และ 6) สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
 พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย 
เป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีขั้นตอน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบและพัฒนา 3) การน าไปใช้และ   
4) การประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จ านวน 30 คน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน NPU Model โดยใช้แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง คือ 1.1) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ 1.2) การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้  และ 1.3) การตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้  โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็น  
คือ  (1)  การวางแผนหลักสู ตร  (2)  การออกแบบหลั กสู ตร  (3)  การจัดระบบหลั กสู ตร  
และ (4) การประเมินหลักสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (E1) 80.00 
และประสิทธิภาพของผลผลิต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (E2) 83.56  2) ประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า ความรู้ ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและหลังการทดลองใช้
รูปแบบ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อรูปแบบการ
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เรียนการสอน โดยใช้วิจัย  เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่วนสาระที่
นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุดคือการใช้ ค าถามกระตุ้นผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
รองลงมาคือการส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 สุจิตรา วันทอง (2557) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา  
มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา 2) เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมและ 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การวิจัยและ
พัฒนาประกอบด้วย การส ารวจ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมฯและการทดลองใช้แผนการจัด
กิจกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจ านวน 1 คน กลุ่มตัวอย่าง     
ในการทดลองคือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 38 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูและแบบวัดคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันคือ (1) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนและมีความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยการจัด
กิจกรรมใช้สื่อที่หลากหลาย ปัญหาที่ครูพบคือ ความไม่พร้อมของนักเรียนและงบประมาณสนับสนุน
การจดักิจกรรมที่ไม่เพียงพอ และ (2) ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและมีความส าเร็จ
อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย  และขาดทัศนคติที่ดี      
ต่อการวิจัย 2) นักเรียนที่เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมฯ ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนของ
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้านพุทธิพิสัยและด้านจิตพิสัยสูงกว่านักเรียนที่เรียน    
ตามแผนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษา
ทางไกล 2) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษา
ทางไกล 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกลและ 4) ประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้ส าหรับการส ารวจความต้องการในการพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ที่ลงทะเบียนในภาค 2/2554 จ านวน 300 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
และ (2) กลุ่มที่ใช้ส าหรับการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 62 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม   



84 
 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การส ารวจความต้องการในการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล                   
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกล พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ต้องการเนื้อหาด้านบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกลทั้ ง  4 หน่วย มีประสิทธิภาพ คือ 81.50/80.00, 80.25/80.40, 81.10 81.20 / และ 
80.65/80.80ตามล าดับ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 3) ชุดฝึกอบรมทางไกล ส่งผลให้นักศึกษา
ที่ฝึกอบรมมีความก้าวหน้าทางการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4)                
การประเมินการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ใช้ในการศึกษา
ทางไกล พบว่า นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมทางไกลในระดับ 
“เห็นด้วยมาก”   
 เอ้ือมพร หลินเจริญ (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้     
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปญหา และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
ครูและการจัดการเรียนรูของครู 2) สรางรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการจัดเรียนรูโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน 3) ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการจัดเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน และ 4) ศึกษาความ
คิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการจัดเรียนรู โดยใชการวิจัยเปนฐาน 
แหล่งข้อมูลได้แก่ผู บริหาร ครู และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จ านวน 3 โรงเรียน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแก แบบทดสอบ
ความรู แบบสอบถาม และประเด็นค าถามในการสัมภาษณและการสนทนากลุม  
  ผลการศึกษา พบวา 1) ครูผูสอนและผูที่มีสวนเกีย่วของมีความต้องการหลักสูตรฝกอบรม
ที่เนนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการน าความรู ไปปฏิบัติจริง และไดรับ
ค าแนะน าและติดตามโดยผู เชี่ยวชาญดานการวิจัยและการสอน 2) รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือ         
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ศึกษาสภาพปัจจุบันและ    
ปญหา พัฒนาเสริมสรางสมรรถนะครูน าพาสูการปฏิบัติจริง พากเพียรนิเทศติดตามผล บุคลากร      
ทุกคนรวมชื่นชม ระดมพลังสรางเครือขายพัฒนา 3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใช้        
การวิจัยเป นฐานของครู ภายหลังการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาครูพบว า ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใช้การวิจัยเปนฐานอยูในระดับปานกลาง 4) ผูบริหาร ครูและ    
ผูมีสวนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย        
เปนฐาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
  อภิภู  สิทธิภูมิมงคล (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียน 
เรื่องการพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียน  
เรื่องการพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มี
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ต่อชุดฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 1) กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา จ านวน 
10 คน 2) กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูในจังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 26 คน 
ระยะเวลาในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม 6 ชั่วโมง 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาและ
การทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน หน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพ 89.75/81.53 และหน่วยที่ 
2 มีประสิทธิภาพ 88.46/81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ทั้งสองหน่วย 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของครูหลังศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่เข้าอบรมมีความคิดเห็นในระดับที่ดีมากต่อชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวน       
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับอาสายุวกาชาด มีจุดมุ่งหมาย  
เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์  เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ส าหรับอาสายุวกาชาดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน โดยการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมครบ 20 
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรู้ด้าน      
การปฐมพยาบาล แบบประเมินทักษะด้านการปฐมพยาบาล แบบวัดจิตสาธารณะ และแบบสอบถาม
ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
  ผลการศึกษาพบว่า ในการทดลองครั้งที่ 1 โดยใช้ฝึกอบรมอาสายุวกาชาดทดลอง       
แบบรายบุคคล จ านวน 6 คน พบว่ามีคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 80.19 
และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 80.76 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ในการทดลอง  
ครั้งที่ 2 ใช้อบรมในกลุ่มเล็ก จ านวน 12 คน พบว่า มีคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็น
ร้อยละ 81.67 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 81.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   
ในการทดลองครั้งที่ 3 ใช้ชุดอบรมในกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน พบว่า มีคะแนนประสิทธิภาพของ
กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 81.48 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 83.48       
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทั้งสามครั้งพบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
ผลการประเมินผลการเรียนรู้จากชุดฝึกอบรมในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน พบว่า ภายหลัง        
การฝึกอบรมอาสายุวกาชาดมีคะแนนความรู้ ทักษะด้านปฐมพยาบาล จิตสาธารณะสูงกว่าก่อน      
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จิรพล ระวังการ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการ  
บริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนา
ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานเรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
2) เปรียบเทียบความรู้เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก่อน
และหลังใช้ชุดฝึกอบรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานเรื่องการบริการ
ของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดย E1 มีค่าเท่ากับ 85.20 
และ E2 มีค่าเท่ากับ 88.53 2) ความรู้ เรื่องการบริการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลังเข้ารับ 
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากหรือเท่ากับ 4.25 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  กันยารัตน์ เอ้ือมอัมพร และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและ  
ความต้องการในการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการในการประเมินการบริหารงานวิจัย เปรียบเทียบความต้องการ  
กับสภาพปัจจุบันของการประเมินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 10 แห่ง เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมิน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) ผู้ประเมิน          
4) วิธีประเมิน 5) ตัวบ่งชี้การประเมิน 6) เกณฑ์การประเมิน และ 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการประเมิน พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการศึกษาความต้องการในการประเมิน พบว่า ภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความต้องการกับสภาพปัจจุบัน พบว่า ความต้องการสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันของการประเมินการบริหารงานวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ทุกด้าน ยกเว้น
เกณฑ์การประเมินด้านระบบและกลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ 
 พิสิษฐ์  แก้ววรรณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูและศึกษาผลการพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพงที่ปฏิบัติการสอน
ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   
แบบวิเคราะห์เอกสารสภาพการจัดการศึกษา แนวการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 
Guideline) แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจของของครู แบบสังเกตพฤติกรรมครู และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาครูโดยใช้ชุดฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ประกอบไปด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนกลับ 2) ผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้    
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยปัญญา 2.1)  ด้านความรู้  ครูมีความรู้ ความเข้า ใจเ พ่ิมขึ้น                              
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ความใจก่อนและหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
2.2) ด้านเจตคติ ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมครู ที่ระดับมากที่สุด และ 2.3) ด้านทักษะ  
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ครูใช้กิจกรรม วิธีการหรือสื่อ เทคโนโลยีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนรู้ในเรื่องที่
ตนเองสนใจ มีการชี้แนะแนวทางการค้นคว้าในการหาความรู้ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคลรวมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักน าเสนอมวลประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
กระบวนการกลุ่มโดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีและสามารถน ามวลประสบการณ์จากการเรียนรู้มาสรุป
เป็นองค์ความรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ 
 สุพินญา ค าขจร (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ส าหรับพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบัน    
การอาชีวศึกษาเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน    
ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับ
พัฒนาสมรรถนะที่ พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบัน            
การอาชีวศึกษาเกษตร การด าเนินการข้ันที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานใน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) สถานศึกษาเกษตร 12 แห่ง เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ 2) สถานศึกษาเกษตร 4 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย
คือผู้เชี่ยวชาญ 16 คน ส าหรับตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย       
7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประเมิน        
ตามสภาพจริง และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบ ฯ      
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 สิริวรรณ  ศรีพหล (2558) ได้วิจัย เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคมศึกษา                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะ
ความเป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ          
การฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็น    
พลโลกของนักเรียน ส าหรับครูสังคมศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทางไกลเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็น    
พลโลกของนักเรียน ส าหรับครูสังคมศึกษา ในแง่ของความคุ้มค่า ความน่าสนใจ และความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะ
ความเป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคมศึกษาที่ พัฒนาขึ้ นมา 3 หน่วยมีประสิทธิภาพ 
80.38/81.50 79.75/80.50 และ 78.38/78.75 ตามล าดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้
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ความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกล มีความเห็นว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลมีความคุ้มค่า ความน่าสนใจ  
และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในระดับมาก 
 อรณิชชา ทศตา (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างและการหา
คุณภาพเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยในการเสริมสร้างความสามารถของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
เพ่ือการวิจัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจาก
การอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของครูต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัย     
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ านวน 50 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและ     
การหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลัง     
การอบรม  
 ผลวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือการวิจัย      
มีประสิทธิภาพ 83.42/86.71 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. เมื่อครูฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมแล้ว ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยโดยหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วย   
ชุดฝึกอบรมครู เรื่องการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการเสริมสร้างความสามารถครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก  
 พัชรินทร์ เฉลยไกร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็น             
การฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐานของครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน    
ที่เก่ียวข้อง หัวหน้าแผนกวิชา ครู พนักงานราชการและครูจ้างสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า Modified Priority 
Needs Index (PNI Modified) 
 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
สภาพการด าเนินการในปัจจุบันกับสภาพการด าเนินการที่คาดหวัง เพ่ือจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นที่ต้องการได้รับการพัฒนา 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-Based Learning: RBL) (มีค่า PNI Modified เท่ากับ 0.387) การวางแผนการสอน (มีค่า 
PNI Modified เท่ากับ 0.125) และด้านการออกแบบและการสร้างสื่อการสอน (มีค่า PNI Modified 

เท่ากับ  0.103) ตามล าดับ โดยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง/วิธีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ/ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: 
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RBL) ของครูวิทยาลัย เทคนิคอ่างทอง พบว่าแนวทางที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด คือ เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยให้สถานศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 เอกลักษณ์ บุญท้าว (2559) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
และสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู   
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าการวิจัย
ในชั้นเรียน การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและสร้างรูปแบบการพัฒนาครู        
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ระยะ
ที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนมี 4 องค์ประกอบ คือ 
1) เนื้อหา 2) กลยุทธ์ในการพัฒนา 3) สื่อในการพัฒนา และ 4) การประเมินผล ระดับความเห็นด้วย
กับ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และระดับความต้องการพัฒนาด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมทุกองค์ประกอบ    
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมทุกด้าน  
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ทดลอง พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีผลคะแนนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคน ผลการ
สังเกตพฤติกรรม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทุกคนผ่านเกณฑ์    
การประเมินการฝึก ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  และผู้ทรงคุณวุฒิให้          
การยืนยันรูปแบบการพัฒนา ยืนยันคู่มือการใช้รูปแบบ และเสนอแนะให้เพิ่มเนื้อหาด้านการสร้างและ 
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย และให้ปรับระยะเวลาพัฒนาให้เหมาะสม  
  อุไรรัตน์ ยามาเร็ง (2559) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน 
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน    
โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษาที่เรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการวิจัยเป็นฐานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการการเรียนโดยใช้แผนการสอนที่เน้นการวิจัย 
เป็นฐาน ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา 2559 ที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานจ านวน 10 แผน แบบประเมินผล
งานของผู้เรียนและเกณฑ์การประเมินและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัด         
การเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน    
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 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกจากนั้นพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ    
การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในระดับมาก 
 มารุต พัฒผล (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การร่างหลักสูตรและการทดลองน าร่อง
กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3) การทดลองใช้หลักสูตรกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 4) การประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตร  
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้แ ละความสามารถในการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีทักษะ         
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังท าให้ได้
หลักสูตร ฝึกอบรมที่ประกอบด้วย หลักการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างานของครู จุดมุ่งหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เนื้อหาสาระ
ครอบคลุมลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 ลักษณะ กิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สื่อประกอบการฝึกอบรมชนิดเอกสารประกอบการบรรยาย
พร้อมชุดบทปฏิบัติการ การประเมินผลทั้งความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานของครูและการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยของผู้เรียน   
 จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัด  
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ส ารวจความตองการความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูส าหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝก 
อบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูส าหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 3) เปรียบเทียบความรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนรู 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู เขารับการอบรมเกี่ยวกับชุดฝกอบรม
ทางไกลที่สรางขึ้น การวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางที่ใชในการส ารวจความตองการ
ความรูดานการศึกษาพิเศษเปนครู 86 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนครู 22 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู ส าหรับผู เรียนที่มีความ         
ตองการพิเศษ 2) แบบทดสอบความรูความเขาใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น  
   ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ความรูที่ครูตองการ คือ การจัดการเรียนรูส าหรับผูเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางสติปญญา ออทิสติก บกพรองทางรางกายและสุขภาพ และ   
การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 2) ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 79.50/81.35 ประกอบดวย     
2.1) เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล 2.2) คูมือการใชชุดฝกอบรม 3) ความรูความเขาใจของผู ใช้        
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ชุดฝกอบรมสูงกวากอนใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ความคิดเห็นที่มีตอ       
ชุดฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ผการัตน์ พู่กลั่น (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบและองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรม
วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมโดยการใช้
ชุดฝึกอบรม ระหว่างก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีต่อชุดฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการพัฒนาชุดฝึกอบรม รูปแบบการน าเสนอควรเป็นสื่อ
ประสม เป็นสื่อที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถศึกษาได้ทุกที่   
ใช้งบประมาณน้อยใช้อบรมได้กับผู้เข้าอบรมจ านวนมาก ๆ ได้ 2) ชุดฝึกอบรมวิชานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
81.50/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรม
หลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เข้า
อบรมมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
  แฝงกมล เพชรเกลี้ยง (2560) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 กลุ่ม ได้จากการสุ่ม       
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐาน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภาพรวม พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาในการใช้ผลการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด     
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ทั้ง 4 บทบาท 2) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน
ในรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้
วิจัยเป็นฐาน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการใช้ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
และบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทในการคัดเลือก
งานวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดให้นักศึกษารู้จักการตั้งปัญหาและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และฝึกทักษะกระบวนการวิจัยให้กับนักศึกษา               
ซึ่งนักศึกษามีบทบาทในการเรียนรู้เนื้อหาสาระในรายวิชาควบคู่กับการวิจัย แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และฝึกการแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ช่วยพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการวิจัย การท างานอย่าง
เป็นระบบ และช่วยให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม   
 อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม          
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต     
ศรีราชา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วย     
การน าตนเองเป็นนิสิตจ านวน 372 คน และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผล
ของชุดฝึกอบรมฯ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย                         
1) แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) ชุดฝึกอบรม และ 3) แบบประเมินประสิทธิผลของ
ชุดฝึกอบรม  
 ผลการศึกษาพบองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตนเองของนิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่มใน        
การเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ ก ารประเมินผล         
การเรียนรู้  การรู้จักแหล่งเรียนรู้  และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  ทั้งหกองค์ประกอบมีค่า          
ความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับชุดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีคุณภาพดี มีความเหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ ผลการประเมินการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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  สุวรรณี ยหะกร (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้
ของครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน     
การฟัง การพูดและการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา (2) พัฒนาชุดฝึกอบรม 
ทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและการอ่านในวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีประสิทธิภาพ       
ตามเกณฑ์ 75/75 (3) ประเมินความรู้ของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด 
การอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือครูระดับประถมศึกษา
จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (ก) ชุดฝึกอบรม
ทางไกล (ข) แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล (ค) แบบประเมินความ   
พึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล และ (ง) แบบรายงานผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล มีดังนี้ 
(1.1) ด้านสภาพการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล พบว่า ครูเคยอบรมความรู้ภาษาไทย หรือวิธีสอน
ภาษาไทยหรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลและเคยรับการอบรมการท าชุดฝึก
อบรมทางไกล ระดับน้อยที่สุด มีความรู้หรือคุ้นเคยหรือถนัดหรือเคยรับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกล อยู่ในระดับน้อย ชอบเรียนเรื่องต่าง ๆ จากชุดฝึกอบรมทางไกลระดับปานกลาง และมีความ
สนใจใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลอยู่ในระดับมาก (1.2) ด้านปัญหาการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลพบว่า       
ทุกรายการอยู่ในระดับปานกลาง (1.3) ด้านความต้องการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล พบว่า ทุกรายการ
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ชุดฝึกอบรมทางไกลที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.27/74.47 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 3) ผลการประเมินความรู้ของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้
ชุดฝึกอบรมทางไกลเท่ากับ 10.87 หลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเท่ากับ 16.39 และ 4) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลในด้านเนื้อหาสาระในชุดฝึกอบรมทางไกลอยู่ใน
ระดับมาก   
 

        2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ 
            เครพส์ (Krepps, 1986: 1293-A) ไดศึกษาผลการทดลองชุดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ต่อ     
การตอบสนองของงานที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของพนักงานที่เปลี่ยนเป็นการปฏิบัติ            
โดยอัตโนมัติ เพ่ือทดสอบปฏิกิริยาความรู้สึกของพนักงานที่เปลี่ยนเป็นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติ        
เพ่ือทดสอบปฏิกริยาความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมในสถานที่ต่างกัน ท าการทดลอง 2 ครั้ง จากผลการวิจัยพบว่า หลังจากการทดลองใช้
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ชุดฝึกอบรมการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์ส ารวจงานเพ่ิมมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น               
มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในด้านความพอใจในการท างานทั่ว ๆ ไป แรงกระตุ้น
ในการท างานและความพอใจในความมั่นคงของงาน 
 พอลลอค (Pollock, 1991) ได้ศึกษาวิจัยโดยประเมินค่าความส าคัญและอิทธิพลของ   
ชุดฝึกอบรมที่ใช้ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในวัยเด็ก โดย
ชุดฝึกอบรมที่ใช้ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ทั่วไป        
ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกอบรมได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก มีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อชุดฝึกอบรม รวมทั้งประสบผลส าเร็จในการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์อีกทั้งยังเสนอให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้วย  
  คาร์เตอร์ (Carter, 1998: 6229-B) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสัมภาษณ์ทางวีดีทัศน์ 
เพ่ือฝึกทักษะด้านการสัมภาษณ์ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม  
แยกเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 15-16 คน ใช้วิธีการทดสอบ
หลังการอบรม (Post-test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น     
มีทักษะด้านการสัมภาษณ์หลังการอบรม ร้อยละ 86 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 
 นิโคโลวา เอดดินส์ และวิลเลี่ยม (Nikolova Eddins and William, 1997) ได้การศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ในระดับมัธยมศึกษา: ตัวอยางการจัดการเรียนรู     
รวมกับการวิจัย พบวา ผลจากการศึกษาเปนเวลา 4 ป ท าใหทราบวาการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็น
ฐานท าใหนักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานในการวิจัย ไดรับการกระตนุใหมีปฏิกิริยารวมกันท าใหเกิดความรู
ใหม่ๆ และท าให้เตรียมความพรอมและปรับตัวในการท างานได  
 เว็บเบอร์ (Ellen Weber, 2000) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสอน 51 ขั้นของการ
สอน แบบแก้ปัญหาโดยใช้การสอนแบบพหุปัญญา (Five-Phase to PBL : Multiple Intelligence 
Teaching Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ที่สถาบันวิจัยการศึกษา 
(Higher Education Research Institute) ของ UCLA” โดยการส ารวจนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 
จ านวนมากกว่า 26,000 คน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (PBL 
Model) เข้ามาใช้และแก้ปัญหาที่พบเพ่ือประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี         
พหุปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแก้ปัญหาของผู้ เรียน       
ที่เฉื่อย (Passivity) ในชั้นเรียน  
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนแก้ปัญหาซับซ้อนในการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผู้สอนน าเข้าปัญหาและสนทนาเพ่ือจะหาค าส าคัญของปัญหากับ 
ผู้เรียนโดยทั่วไป ขั้นที่ 2 ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน อันเป็นการเรียนรู้ขั้นต่ า ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนทั้งหมด
ได้สัมฤทธิ์ผล ขั้นที่ 3 สร้างมิติคุณภาพที่เป็นเกณฑ์เฉพาะส าหรับประเมินงานต่าง ๆ ขั้นที่ 4 
ก าหนดการเรียนรู้และประเมินงานที่สัมพันธ์กับปัญหาในชีวิตจริง ความสนใจของผู้เรียนและ
ความสามารถและเนื้อหาที่ต้องการ และขั้นที่ 5 ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับและ
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กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้น     
มีส่วนร่วมของผู้เรียนมากข้ึน กระตุ้นแรงจูงใจผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
 สเทฟคา จี นิโคโลวา (Stefka G. Nikolova, 2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
การศึกษารูปรางของคารบอนใน Winyah Bay โดยสวนที่ 1 เปนการศึกษาเกี่ยวกับโอโซโทปของ  
คารบอนและไนโตรเจน สวนที่ 2 เปนการกลาวถึงการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการผสมกันระหวางการวิจัยกับ
การเรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบของการเรียนการสอนที่มีวิจัยเป นฐาน   
(Research Based Learning Model) โดยใชวิธีการรวมกันกับกิจกรรมการเรียนรู้ ดานการวิจัย                      
พบวา การเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning Model) สรางรากฐานอย่าง
ต่อเนื่องของการฝกทักษะกิจกรรมการเรียนรูและการติดตอนอกชั้นเรียนระหวางคณะและนักศึกษาท่ี
จบชั้นเรียนแลว ประสบการณการวิจัยจะเปนการเชื่อมโยง การวิเคราะหเปนการดีที่จะน าเปนยุทธวิธี
สนับสนุนผสมผสานกันระหวางวิจัยกับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 เอลเลน (Ellen, 2002) ไดน าหลักสูตรการเรียนรูแบบใช้วิจัยเปนฐานมาใชกับโรงเรียน 
ขนาดกลางของรัฐเคนทักกี โดยผลการส ารวจพบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางของรัฐเคนทักกี 
เคยสูบบุหรี่ จึงไดจดัท าหลักสูตรปองกันการดื่มเหลา การสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่มีแอลกอฮอล 
(ATOD) โดยการใหนักเรียนท าหนาที่ในการรับโทรศัพทเพ่ือน าขอมูลที่ไดไปวิเคราะห จ านวน 761 
โรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเกรด 6-12 พบวา นักเรียนในกลุมนี้สามารถใชกระบวนการวิจัย
ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลไดเปนอยางดี 
 เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other, 2002) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมผลการเรียนรู้ที่ลุ่มลึก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อม        
การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ สูงขึ้นโดย
ก าหนดขอบข่ายในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Web Based Learning, การบรรยาย,   
ฝึกปฏิบัติ, Paper-based Resource อาทิ เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานการเรียนรู้
จากห้องเรียนเสมือนจริงและที่ส าคัญอย่างยิ่ง ชุดของภาระงานการประเมินที่พัฒนาความเข้าใจ      
เชิงคิดวิจารณญาณ (Critical Understanding) ในพ้ืนฐานกระบวนการของระบบงานที่ศึกษางาน 
ของเมเยอร์และคณะได้พัฒนากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ โดยใช้หลักการออกแบบหลักสูตร  
3 ประเด็น ดังนี้ 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นที่สนใจและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การเรียนรู้ (Develop an Interesting and Engaging Learning Environment) 2) ก าหนดภาระ
งานในการประเมินที่สะท้อนภาพการคิดวิจารณญาณของผู้เรียน (Set Assessment Tasks Which 
Oblige Students to Think Critically) และ 3) ก าหนดภาระงาน การประเมินที่เป็นโลกแห่งความ
เป็นจริงที่สัมพันธ์กัน และผลสะสมเป็นผลสืบเนื่องกัน (Set Realistic Assessment Task Which 
are Interlinked and Cumulative in Effect)   
 เมเยอร์ และนัลที (Meyers and McNulty, 2009) ได้เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรม     
การเรียนตามสภาพจริง เพ่ือช่วยให้คุณภาพของผลการเรียนรู้สูงสุด ในการพัฒนารายวิชาต่าง ๆ      
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ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวัสดุในการเรียนรู้ ภาระงานและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยอาศัย
หลักการ ออกแบบหลักสูตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่งความเป็นจริงและเรื่องที่ เกี่ยวข้อง                            
2) โครงสร้างการจัดล าดับและความสัมพันธ์ภายใน 3) ความต้องการของผู้เรียนในการใช้และมีส่วน
ร่วมในความก้าวหน้าของการพัฒนาความคิดระดับสูง 4) การปรับเปลี่ยนในแต่ละขั้นตอนและผล         
การเรียนรู้ที่คาดหวังและ 5) การให้ความท้าทายในการเรียนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้
สอดคล้องกับแบบจ าลอง 3 P ของ Biggs (Biggs’s 3 Presage-Process-Product) แบบจ าลองนี้
แสดงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน แบบจ าลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผู้สอน
และกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขั้น Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการ
ประยุกต์การเรียนรู้ในการท าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ในขั้น Process เป็นการปฏิบัติภาระ
งานภายใต้การรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่คว้า รวมถึงการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติโดยไม่ชักช้า ในขั้น Product ผู้เรียนเรียนรู้ที่เป็นทั้งความคิดในระดับต่ าและระดับสูง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา   
ชุดฝึกอบรมและการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่         
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น
ขั้นตอน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมและการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพ่ิมขึ้น และจะส่งผลต่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่มและสามารถน ามวลประสบการณ์ 
จากการเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้ด้วยตนเอง  
 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม สรุปได้ว่า คุณภาพ
ของครูเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต้องพัฒนา
ครูให้ครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอน และสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาค าตอบ รู้จัก
สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพซึ่งนิยมใช้กันมากคือการฝึกอบรมโดยใช้         
ชุดฝึกอบรม ในส่วนของเนื้อหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์รูปแบบ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับอาชีวศึกษา ตามแนวคิดของ อัคครัตน์ พูลกระจ่าง 
(2561: 41- 44) ประกอบด้วย 1) ใช้ผลการวิจัยมาใช้จัดการเรียนการสอน 2) ใช้กระบวนการวิจัยเป็น
กระบวนการเรียนการสอน และแนวทางการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับอาชีวศึกษา  
มีแนวทาง 4 แนวทาง ผู้สอนสามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา วัตถุประสงค์ 
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สถานการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน ได้แก่ 1) ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการสอน 2) ผู้เรียน       
น าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบกับเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ 3) ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัย          
ในการสอน และ 4) ผู้เรียนท าวิจัยในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ โดยสรุปผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม 
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามา
เป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ชุดฝึกอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     หน่วยที่  1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 
     หน่วยที่2 หลักการและแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
     หน่วยที่ 3 การออกแบบการสอนโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 
     หน่วยที่ 4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
     หน่วยที่ 5 การประเมินการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 

  1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของ

รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ     

การวิจัยและพัฒนาพัฒนาและ

นวัตกรรม 

2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ  

การพัฒนาชุดฝึกอบรม 

3. แนวคิดเก่ียวกับการจัด         

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

4.การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

5.บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 


