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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้ท าให้เกิดสังคมท่ีเรียกว่า สังคมฐานความรู้ 
(Knowledge based Society) ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปเองน้ีท าใหก้ารจดัการศึกษาในประเทศไทยตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ซ่ึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545 มาตรา 8 ท่ี
กล่าวว่า การจดัการศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา มาตรา 22 ก าหนดวา่การศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 
ยงัไดก้ าหนดรายละเอียดของการจดักระบวนการเรียนรู้วา่ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
ส่งเสริมใหส้นบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545)  

จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีผลผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดในการจดัการเมืองท่ีเรียกวา่  ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาด้วย  ทั้งน้ีเพราะการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีสามารถพฒันาคุณภาพของ
บุคคลเพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นกลบัมาพฒันาสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศให้อยูร่อดและ
ทุกคนมีความสุข  สาระส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา แสดงออกเป็นตวัก าหนดการปฏิบติัใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542  ซ่ึงระบุไวช้ดัเจนให้มีการจดัการเรียนการสอนโดย
ยึดนักศึกษาเป็นส าคญั  เพราะถือว่าเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงและย ัง่ยนื (สมภพ สุวรรณรัฐ, ม.ป.ป. : 1)  

ในการจดัการศึกษา ตอ้งยดึหลกัวา่นกัศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดแ้ละถือวา่นกัศึกษามีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเนน้ตามศกัยภาพ ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัศึกษาเป็นส าคญัเป็น
ส าคญัผูส้อนควรค านึงถึงความสนใจ  ความถนดัของนกัศึกษาและความแตกต่างของนกัศึกษา การ
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จดัสาระการเรียนรู้จึงควรจดัให้มีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้น
เรียน เรียนเป็นกลุ่มย่อย เป็นรายบุคคล สถานท่ีจดัก็ควรมีทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน  บริเวณ
สถานศึกษา  มีการจดัให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการต่างๆ  ท่ีอยู่ในชุมชนหรืออยู่ใน
ท้องถ่ิน จดัให้สอดคล้องกับเน้ือหา วิชาและความเหมาะสมของนักศึกษามีการจดักิจกรรมให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติัจริง ครูผูส้อนควรฝึกให้นกัศึกษาคิดเป็น ท าเป็น รู้จกั
บูรณาการความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัประเมินผลงาน และปรับปรุงงาน ตลอดจนน าความรู้
และประสบการณ์ไปใชใ้นชีวิตและอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ, พ.ศ. 2542 :7-8)   

การเรียนการสอนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีการววิฒันาการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั 
การเปล่ียนแปลงหลัก เร่ิมตั้ งตั้ งแต่การสอนในฐานะศาสตร์และศิลป์ ลักษณะของการสอน
ววิฒันาการมาจากการสอนท่ีเป็นไปตามธรรมชาติมากข้ึน อยา่งไม่มีรูปแบบมาจนถึงอยา่งมีรูปแบบ 
เร่ิมตั้งแต่การใช้ครอบง าความคิดของผูเ้รียนเพื่อให้ความคิดความเช่ือเดิม และให้ผูเ้รียนคลอ้ยตาม 
ต่อไป จึงมีการสอนท่ีเน้นบทบาทของครูแล้วจึงก้าวสู่การสอนอย่างมีแบบแผนใช้หลกัวิชาจาก
การศึกษาคน้ควา้และวิจยัมากข้ึน แต่ยงัมีการยึดครูเป็นศูนยก์ลาง ต่อมาจึงเปล่ียนจากครูไปเป็น
ผูเ้รียน ค าวา่ การสอน จึงเปล่ียนไปเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้บทบาทของผูเ้รียน และครอบคลุม
การเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน มิใช่เป็นเป็นเพียงการ  ปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์ท่านั้น (ทิศนา 
แขมมณี,2547:36)  

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งเม่ือเข้าสู่ยุคใหม่ของสังคมโลกท่ีเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ คนจึงกลายเป็นส่ิงท่ีมี
อ านาจ พลงัและมีอิทธิพลต่อการพฒันา (กรมวิชาการ,2548:1) การพฒันาคนให้มีคุณภาพและ        
มีความสามารถท่ีจะปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะมาถึงตอ้งอาศยัการศึกษา 
การจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสมสามารถกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวฒันธรรมของประเทศจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย    
ทั้งยงัสร้างความสมดุลและความกลมกลืนของการพฒันาในด้านต่างๆ ได้ เพื่อให้การศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมแก่กาลเวลาและ
บริบทของสังคมไทย การจดัการศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตราท่ี 22 ครูจะตอ้งยึดหลกันกัศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
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และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าและนกัศึกษามีความส าคญัท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการการจดัการศึกษา
จะตอ้งส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และจากมาตรา 24 
กระบวนการเรียนรู้ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนัด และความแตกต่างของนักศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีนกัศึกษาจะไดรู้้จากประสบการณ์จริง   
ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสานกบัสาระ
ความรู้ต่างๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัเหมาะสมไว้
ในทุกวิชา ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการสอน อ านวยความสะดวกให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียน ทั้งน้ีผูส้อนและนกัศึกษา
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน เป็น
ตน้ มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี จากมาตรา 30 การวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา (กรม
วชิาการ,2544:8-9) 

นอกจากนั้นการศึกษายงัเป็นหัวใจท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของการพฒันาประเทศและเป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอาชีวศึกษาเป็นรากฐานอนัส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐ์กิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศข้ึนอยู่กบัทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของการขยายตวัดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งรู้จกัน าเอา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนและในการศึกษาในปัจจุบนัได้เป็น
อย่างดี และประเทศไทยจะกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียตนาม กมัพูชา 
มาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นตน้ เพื่อร่วมมือกนัด้านสังคมและ
วฒันธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน เช่น ปัญหา
การศึกษา ปัญหาความยากจน โรคติดต่อ ยาเสพติด ส่ิงแวดลอ้ม ภยัพิบติัทางธรรมชาติ แรงงาน 
ผูด้อ้ยโอกาส โดยส่ิงเหล่าน้ีจะน าให้ประชาชนไทยและอาเซียนจะอยูใ่นสังคมที่มีความแข็งแกร่ง 
มีจริยธรรมและธรรมมาภิบาล และก่อให้เกิดความพอเพียงในการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข และท่ี
ส าคัญระบบการศึกษาประชาชนจะมีการจะเคล่ือนยา้ยมาศึกษาต่อในประเทศสมาชิกมากข้ึน        
ซ่ึงรวมถึงแรงงานขา้มชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมคนให้พร้อมในเร่ือง
การศึกษาให้ประชาชนภายในประเทศสามารถแข่งขนักบัประเทศในอาเซียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ใน
ดา้นต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาองักฤษ และดา้นอาชีพต่างๆ เป็นตน้ การอาชีวศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ส าคญัในการน าประเทศไทยสู่การแข่งขนัในอาเซียนและในโลกยุคแห่งการเรียนรู้เทคโนโลย ี
สาขาวชิาช่างๆ ต่าง ไดแ้ก่ สาขาช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเช่ือม ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และช่างยนต ์เป็นตน้ (พยุงศกัด์ิ จนัทร์สุรินทร์,2544:1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก่อ สวสัดิพาณิชย ์(2540:7) 
ท่ีว่า “ระบบการศึกษาเป็นผูผ้ลิตคนให้สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาดา้นอาชีวศึกษา” และการจดัการศึกษาท่ีดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็น
ส าคญั เพราะวา่ธรรมชาติของแต่ละคนนั้นคุณลกัษณะต่างๆ เช่น ความรู้ อุปนิสัย และการด ารงชีวิต  
เป็นต้น ความแตกต่างทางด้านสมรรถนะสมอง บุคลิกภาพ ทศันคติ ตลอดจนความสนใจและ
พฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ เช่นเดียวกนักบับาร์รอนและเบอร์นาด (Baron & Bernaed,1958:23) กล่าวไวว้า่ 
ธรรมชาติของนกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนั ทั้งทางร่างกายและทางสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงความ
แตกต่างท าให้ความสามารถในการเรียนหรือในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั
ออกไป คนท่ีมีความสามารถหรือมีความถนัดด้านใดหากได้ เรียนหรือประกอบอาชีพตาม
ความสามารถและความถนัดของตนแล้ว ก็ย่อมจะประสบความส าเร็จด้วยดีในงานนั้นๆ ดงันั้น
หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาจะตอ้งพยายามส่งเสริมให้แต่ละบุคคลเติบโตตามทางท่ีเขาถนดัมากท่ีสุด 
การจดัการศึกษาจึงพยายามจ าแนกหลกัสูตรออกเป็นหลายๆ สาขาวิชาหรือหลายๆ แผนกวิชาช่าง 
ทั้งน้ีตอ้งการให้สนองความสามารถและความถนดัของบุคคล เพื่อตอบสนองกบังานซ่ึงตอ้งอาศยั
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั (จรรยา แกว้สองเมือง,2546:2) 

ในการจดัการศึกษาด้านวิชาชีพหรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีจะท าให้นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน ซ่ึงได้แก่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ครูผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
วชิาชีพ  ส่ือการสอนท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ ความรู้ความเขา้ใจในทางทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับอาชีพ วสัดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอทันสมยักับการประกอบอาชีพ การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชข้ยายโอกาสดา้นอาชีวศึกษา การบริหารจดัการท่ีเป็นเอกภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและงบประมาณท่ีเพียงพอกบัการจดัอาชีวศึกษา (รุ่งทิวา สมรักษ,์2533:3) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหน้าท่ีจดัการศึกษา
และจดัการอบรมเก่ียวกบัวชิาชีพได้สนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 8 (2540 : 2544) โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาเป็นช่างฝีมือที่มีความช านาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการประกอบ
อาชีพเฉพาะทาง มีคุณธรรมบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล่าวจะมาจากการจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษานั้นๆ ได้แก่ การจัดหลักสูตร
เนื้อหาวิชาคุณภาพและปริมาณครู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและจะต้องเน้นให้
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นักศึกษารู้อย่างมีความสุขด้วยการปฏิบัติจริง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง (Child Centered) ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันโดย      
รุ่ง  แก้วแดง (2541:20) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบท่ี
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือของกระบวนการพฒันา เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศไทย เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการจดัการของอาชีวศึกษาท่ีได้จดัท า
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลกัการของหลกัสูตรได้
ระบุไว ้ดงัน้ี เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัช่างฝีมือให้มี
ความช านาญเฉพาะดา้น มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลกัสูตรท่ีเลือกเรียนไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง เพื่อเนน้ความช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือกเรียนตามศกัยภาพและ
โอกาสของนักศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีได้ระบุไว ้คือ เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ น าไปปฏิบติัวิชาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพไดใ้นอนาคต (ก่อ สวสัดิพาณิชย,์2540:3-5) 

ส าหรับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พอสรุปได้ว่า การจดัการศึกษาจะต้องถือว่า
นกัศึกษามีความส าคญัท่ีสุด โดยจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง และการจดัการอาชีวศึกษาท่ีดีมีคุณภาพจะเป็นผลดีโดยตรงต่อนกัศึกษา 
ตรงตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมนั้น จะเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษามีความส าคญัมาก (กรมอาชีวศึกษา,2545)  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะพบว่าการจดัการศึกษาในปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ แต่จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงใน
ปัจจุบนั ปรากฏว่าคุณภาพของการศึกษายงัไม่ดีเท่าท่ีควร คุณภาพของเยาวชนยงัไม่เป็นไปตาม        
ท่ีควรจะเป็น (กรมวิชาการ,2533 :1) เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถโดยเฉล่ียอ่อนลง ทั้ งใน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเร่ิมสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา รวมทั้ง
ความรู้ทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้นลกัษณะ
นิสัยต่างๆ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539 : 4) ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั ผูท่ี้จบ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ยงัขาดประสบการณ์ ขาดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงใน
สัมมาอาชีพท่ีตนจะเลือกประกอบอาชีพในอนาคต เยาวชนส่วนมากยงัไม่ต่ืนตวัในการวางแผนการ
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ประกอบอาชีพไวล่้วงหนา้ ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดไดแ้ก่ การ
จดัการเรียนการสอนของครูยงัไม่สอดคล้องกับแนวทางของหลกัสูตร โดยครูยงัเน้นตวัเองเป็น
ศูนยก์ลางและมุ่งถ่ายทอดเน้ือหาสาระเป็นส าคญั ขาดการให้นักศึกษารู้จกัคิด วิเคราะห์แกปั้ญหา
และท างานอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียงัเน้นให้นกัศึกษาจดจ าเน้ือหาสาระเพื่อไปท าขอ้สอบ ไม่
ค  านึงถึงความตอ้งการและความสนใจของนกัศึกษา (วรัทยา ธรรมกิตติภพ,2548 : 2) 

ในการจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 หลกัการของ
หลักสูตรและวตัถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อพฒันาก าลังคนระดบัเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอย่างอสระสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดบัชุมชน ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ในขณะเดียวกนัยงั
เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาเลือกเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วทิยาการสถานประกอบการอาชีพอิสระ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพมีความรู้เตม็ภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง มีความเป็นผูน้ าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้
ดี ในขณะเดียวกนัยงัสนบัสนุนดา้นการประสานงานความร่วมมือในการจดัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครับบาลและเอกชนและท่ีส าคญัเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักบัจุดม่งหมายของหลกัสูตรเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวติ สามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
เพื่อพฒันางานให้มีสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมกบับูรณาการความรู้ ทกัษะ
ศาสตร์ต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคก์ร สามรถท างานเป็นหมู่คณะได้
ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ การพฒันาความรู้ ปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน            
มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการจดัการ การตดัสินใจ และการแกปั้ญหา รู้จกัแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ มาพฒันาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกบัวิชาชีพและ
พฒันางานอาชีพอย่างต่อเน่ืองนอกจากนั้นแล้วหลกัสูตรยงัส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี       
มีคุณธรรม จริยธรรมซ่ือสัตย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงและจิตใจ เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติัในอาชีพนั้นๆ เป็นตน้ (ไตรภพ เทียบพิมพ,์2547) 

ส าหรับสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานโยธาและวิศวกรรมโยธา เป็นตน้ เป็นสาขาท่ีมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ในประเทศ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเน่ืองและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากร
ภายในประเทศท่ีเรียนทางดา้นน้ีจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้าง ไดแ้ก่ ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดดั เส้นอิทธิพลในคานและ
โครงขอ้หมุน แรงภายในช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนต์และ
งานเสมือน และการวิเคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวิธีสามสมการ เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งใช้หลกัการทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการค านวณ สามารถตรวจสอบได้ จากเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาท่ีเรียนรู้
เก่ียวกับทฤษฎีโครงสร้างจะตอ้งมีความเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก และตอ้งมีความ
แม่นย  า เท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผลและความสมบูรณ์ในเน้ือหา เป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีศึกษารูปแบบและความสัมพนัธ์ เพื่อให้ได้เอกสารประกอบการเรียนรู้และ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน การสอน เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และใชใ้นออกแบบโครงสร้างอาคารและอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดีมีประสิทธิภาพ (พชัรพล พานประทีป
,2549:1) 

และแผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย ไดน้ าหลกัสูตร ปวส. 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมวิชาทฤษฎีโครงสร้าง นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง 
แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดดั เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน แรง
ภายในช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนตแ์ละงานเสมือน และการ
วิเคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวิธีสามสมการ เป็นต้น มาบรรจุอยู่ในหลักสูตรหมวดทกัษะวิชาชีพ
สาขาวชิาช่างก่อสร้าง น ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงผูเ้รียนไดศึ้กษาวิชาน้ีแลว้จะมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้าง สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้น
งานไดอ้ยา่งดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดง้นั้นจะตอ้งมีความรู้ และทกัษะ ควบคู่ไปกบัคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมไปดว้ย (สัมภาษณ์ครูภายในแผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย, 2558) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะจดัท ารูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงเน้ือหาในชาทฤษฎีโครงสร้างให้ทนัสมยั มีขั้นตอนเขา้ใจ
ง่าย รวมถึงส่ืออุปกรณ์ท่ีมาช่วยในการจดัการเรียน การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์
ของรายวิชา ตลอดจนนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ดา้นอาชีพโดยเช่ือมโยงภาคทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบติัได ้ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และสร้างความพึงพอใจให้
นกัศึกษาในการเรียน โดยครูผูส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท า
ให้นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัวิชาทฤษฎีโครงสร้าง สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนในระดบัท่ี
สูงข้ึนได้ ประยุกต์ใช้ในอาชีพต่อไปในอนาคต เป็นการพฒันาตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศ
ต่อไป 
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1.2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี  
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาดา้นทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยกระบวนการแบบ

มีส่วนร่วม แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย 
1.2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยกระบวนการแบบมี     

ส่วนร่วม แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย 
1.2.3 เพื่อประเมินผลรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยกระบวนการ

แบบมีส่วนร่วม แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย 

 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกงำนวจัิย  
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบมี      
ส่วนร่วมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิค
เลย ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงคาดวา่จะไดรั้บผล ดงัน้ี  

1.3.1 ประโยชน์ดา้นการปฏิบติั 
1.3.1.1 รูปแบบท่ีได้จากการวิจยั นักศึกษาระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง แผนกวชิาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนไดแ้ละ
ตรงตามความสนใจของนกัศึกษาจนสามารถน าไปสู่ผลการเรียนท่ีดีข้ึน    

1.3.1.2 รูปแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องหรือเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนพร้อมกับเป็นแนวทางศึกษาต่อใน
วทิยาลยัเทคนิคลยัเทคนิคเลย ระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆ และท างานในอนาคต ต่อไป  

1.3.1.3 เป็นแนวทางให้ครูผูส้อนท่ีสนใจในการน าเอกสารประกอบการเรียนรู้ไป
ใชป้ระกอบการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.3.2 ประโยชน์ดา้นวชิาการ 
 ผลจากการศึกษา ท าให้สามารถใช้ขอ้มูลพื้นฐานทางวิชาการด้านการพฒันาการ

เรียนรู้ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค ซ่ึง
สามารถใช้เป็นรูปแบบการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารายวิชาอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นตวัอย่างของ     
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้

1.3.2.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง 
วทิยาลยัเทคนิคเลย โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้วิชาทฤษฎีโครงสร้าง จ านวน 7 หน่วย ไดแ้ก่ 
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หน่วยท่ี1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 แรงปฏิกิริยา หน่วยท่ี 3 แรงปฏิกิริยา แรง
เฉือน และโมเมนต์ดดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 แรงภายใน
ช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนตแ์ละงานเสมือน และ
หน่วยท่ี 7 การวเิคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวธีิสามสมการ เป็นตน้ มีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน 

1.3.2.2 ไดเ้อกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาทฤษฎีโครงสร้างจ านวน 7 หน่วย ไดแ้ก่ 
หน่วยท่ี1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 แรงปฏิกิริยา  หน่วยท่ี 3 แรงปฏิกิริยา แรง
เฉือน และโมเมนต์ดดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 แรงภายใน
ช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนตแ์ละงานเสมือน และ
หน่วยท่ี 7 การวิเคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวิธีสามสมการ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.2.3 นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาเอกสารประกอบการรู้ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา 
ภาพประกอบ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบฝึกหดั เป็นตน้  

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ พฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิค
เลย มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้    
มีขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นในการศึกษาชาทฤษฎีโครงสร้าง จ านวน 7 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 
1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 แรงปฏิกิริยา  หน่วยท่ี 3 แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และ
โมเมนตด์ดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 แรงภายในช้ินส่วนของโครง
ขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนต์และงานเสมือน และหน่วยท่ี 7 การ
วเิคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวธีิสามสมการ เป็นตน้   

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.4.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลดา้นปริมาณและคุณภาพ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ครูผูส้อนในแผนกวชิาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย หวัหนา้แผนก
วิชาการก่อสร้างวิทยาลัย เทคนิคเลย รองผู ้อ  านวยการวิทยาลัย เทคนิคเลย ผู ้อ  านวยการ
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วิทยาลัยเทคนิคเลย หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้างวิทยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู หัวหน้าแผนก
วิชาการก่อสร้างวิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้างวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย 
หวัหนา้แผนกวชิาการก่อสร้างวทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ ครูผูส้อนแผนกวชิาการก่อสร้างวทิยาลยัเทคนิค
อุดรธานี ครูผูส้อนแผนกวิชาการก่อสร้างวิทยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู ครูผูส้อนแผนกวิชาการ
ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ครูผู ้สอนแผนกวิชาการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
ผูอ้  านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบ่อซืน ผูอ้  านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลห้วยศรีสองรัก ผูอ้  านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน ผูอ้  านวยการกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด า ผูอ้  านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
ผูอ้  านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส้ม ผูอ้  านวยการกองช่างเทศบาลต าบลท่าล่ี 
ผูอ้  านวยการกองช่างเทศบาลต าบลต าบลนาอาน ผูอ้  านวยการกองช่างเทศบาลต าบลภูเรือนายช่าง
โยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอาน นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยบ่อซืน นายช่าง
โยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยศรีสองรัก นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกกดู่ นายช่าง
โยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดินด า นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว นายช่าง
โยธาองค์การบริหารส่วนต าบลวงัยาว นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง นายช่างโยธา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเอราวณั นายช่างโยธาเทศบาลเมืองเลย นายช่างโยธาเทศบาลต าบลท่าล่ี 
นายช่างโยธาเทศบาลต าบลภูเรือและนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเลย และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง 
วทิยาลยัเทคนิคเลย เป็นตน้ เรียนวชิาวชิาทฤษฎีโครงสร้าง ในปีการศึกษา 2558-2560 จ  านวน 86 คน 
เพื่อใชว้ดัผลทางการเรียน 

2) กลุ่มเป้าหมายในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย ตั้งแต่ปี 2558-
2560 จ านวน 42 คน (กลุ่มเรียนอ่อน ปานกลาง และกลุ่มเรียนดี) ของระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย  

3) กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) รวม
ทั้งหมด 58 คน ประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง 
วิทยาลยัเทคนิคเลยตั้งแต่ ปี 2558-2560 จ  านวน 30 คน ส่วนผูอ้  านวยการกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาล หวัหนา้งานฝ่ายช่างเทศบาล ผูอ้  านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้างานฝ่ายช่างองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้างในวิทยาลยัเทคนิค 
ครูผูส้อนในสาขาวชิาช่างก่อสร้าง รวมจ านวน 28 คน 
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4) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใช้เทคนิคการประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ในอนาคตร่วม (Future Search Conference  
= FSC.) จ านวน 30 คน ประกอบดว้ย  

(1) กลุ่มนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการ
ก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย จ านวน 16 คน   

(2) กลุ่มครูผูส้อนและหัวหน้าแผนกสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หัวหน้า
สาขาวชิาช่างก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ จ านวน 5 คน  

(3) ผู ้อ  านวยการกองช่างเทศบาลต าบลท่าล่ี ผูอ้  านวยการกองช่าง
เทศบาลต าบลภูเรือ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยศรีสองรัก นายช่างโยธาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดินด า นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว นายช่างโยธาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเอราวณั นายช่างโยธาเทศบาลเมืองเลย นายช่างโยธาเทศบาลต าบลท่าล่ี นายช่าง
และโยธาเทศบาลต าบลภูเรือ จ านวน 9 คน  

1.4.3 ขอบเขตดา้นวธีิการและด าเนินงาน 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) รูปแบบการ

เรียนรู้โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนา
กลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการประชุมระดมแนวความคิดเพื่อเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ และเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยให้นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบั
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย หน่วยงาน
ราชการ  เอกชนสาขาโยธาก่อสร้าง และครูผูส้อน เป็นตน้ 

1.4.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะใชพ้ื้นท่ีภายในแผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.5.1 วิทยาลยั หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคเลย สังกดัส านักงานการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.5.2 แผนกวชิาการก่อสร้าง หมายถึง เป็นแผนกท่ีสอนเก่ียวกบัวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
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 1.5.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 หมายถึง หลกัสูตรท่ีใช้
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ียึดผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงท าได ้   
คิดเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการจดัการอาชีวศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ จะเป็น
ผลดีต่อคุณภาพตรงตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นการจดัเตรียมแรงงานคุณภาพ
ตรงตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

 1.5.4 เอกสารประกอบการเรียนรู้ หมายถึง วสัดุหรือเคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนซ่ึงมีขอ้มูล 
เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์  ต่อประสบการณ์  การเรียนรู้ส าหรับน าไปใชใ้นกระบวนการ การเรียน
การสอนของครูและนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้จดัท า
เอกสารประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาทฤษฎี
โครงสร้างของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย ท่ี
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 วิชา
ทฤษฎีโครงสร้าง จ านวน 7 หน่วย  ไดแ้ก่ หน่วยท่ี1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 
แรงปฏิกิริยา  หน่วยท่ี 3 แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตด์ดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและ
โครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 แรงภายในช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธี
พื้นท่ีโมเมนตแ์ละงานเสมือน และหน่วยท่ี 7 การวเิคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวธีิสามสมการ เป็นตน้   

 1.5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง วิชาทฤษฎีโครงสร้าง ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย ดงัน้ี ตอนท่ี 1,3 แบบถูกผดิโดยก าหนดให้ท าเคร่ืองหมาย
ถูกหน้าขอ้ท่ีถูกและท าเคร่ืองหมายผิด หน้าขอ้ความท่ีผิดโดยตอบผิดได้ 0 ตอบถูกได้ 1  จ านวน     
20 ขอ้ ต่อ 1 หน่วยการเรียน และตอนท่ี 2,4 เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดค าตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 
20 ขอ้ ต่อ 1 หน่วยการเรียนโดยตอบผิดได ้0 ตอบถูกได ้1 เป็นตน้ รวมแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจ านวน 10 ชุด 

 1.5.6 ผลการเรียนรายหน่วยการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัวชิาทฤษฎีโครงสร้าง ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย วิชาทฤษฎีโครงสร้าง จ านวน 7 หน่วยการเรียนหน่วย  
ไดแ้ก่ หน่วยท่ี1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 แรงปฏิกิริยา  หน่วยท่ี 3 แรงปฏิกิริยา 
แรงเฉือน และโมเมนตด์ดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 แรงภายใน
ช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนตแ์ละงานเสมือน และ
หน่วยท่ี 7 การวเิคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวธีิสามสมการ เป็นตน้   
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 1.5.7 การวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการสอนของครูท่ีใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมา
ตดัสินคุณค่า ตีค่าดว้ยความระมดัระวงัหรือวดัว่านกัศึกษาเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ส าหรับ
วิชาทฤษฎีโครงสร้าง ผูว้ิจยัใช้แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ขอ้สอบกลางภาค 
ขอ้สอบปลายภาค และแบบฝึกหดัหลงัเรียน เป็นตน้ มาวดัและประเมินผลวา่นกัศึกษามีผลการเรียน
ดีข้ึน  

  1.5.8 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึงแบบทดสอบที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น                        
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนนั้นๆ และ      
หาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อย   
แต่ละหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

 1.5.9 แบบฝึกหดั หมายถึง เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละหน่วยท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในหน่วยนั้น เป็นการใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัหลงัจากเรียนทฤษฎีเสร็จแล้ว เป็นการให้นกัศึกษาได้
แกปั้ญหาจากโจทยท่ี์ก าหนดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะท าใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะเพิ่มมาก
ข้ึน 

 1.5.10 เทคนิควิธีการสอนแบบบรรยาย หมายถึง การสอนท่ีครูผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหา
เร่ืองราวโดยวิธีการพูดให้ฟัง โดยมีผูพู้ดหรือบรรยายเน้ือหาท่ีบรรยายส่ือดว้ยค าพูดไปยงัผูฟั้งท าให้
นกัศึกษามีความรู้เพิ่มมากข้ึนในระดบัท่ีตอ้งการ 

 1.5.11 ส่ือการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์และกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางส าหรับผูส้อนใช ้    
ส่งหรือถ่ายทอดเน้ือหาไปยงันกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.5.12 ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจาก
เน้ือหาของวิชาทฤษฎีโครงสร้าง ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ของเน้ือหาทั้งวิชาทฤษฎีโครงสร้าง          
7 หน่วย  ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง หน่วยท่ี 2 แรงปฏิกิริยา หน่วยท่ี 3    
แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตด์ดั หน่วยท่ี 4 เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 5 
แรงภายในช้ินส่วนของโครงขอ้หมุน หน่วยท่ี 6 การโก่งตวัของคานโดยวิธีพื้นท่ีโมเมนตแ์ละงาน
เสมือน และหน่วยท่ี 7 การวิเคราะห์คานต่อเน่ืองโดยวิธีสามสมการ เป็นตน้  ดา้นรูปเล่มและดา้น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นตน้ มีความคิดเห็นระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด 

 1.5.13 ความคิดเห็นของครู หมายถึง การตอบแบบสอบถามของครูจากเน้ือหาของราย        
วิชาทฤษฎีโครงสร้าง ได้แก่ ด้านรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ด้านเน้ือหาสาระทาง
วิชาการจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์การน าไปใช้ เป็นตน้ มีความคิดเห็นระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด 
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 1.5.14 นกัศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
แผนกวชิาการก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคเลย ท่ีเรียนในวชิาทฤษฎีโครงสร้าง ปีการศึกษา 2558-2559 

 1.5.15 ครูผูส้อน หมายถึง ขา้ราชการครู หรือครูอตัราจา้งของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ วชิาทฤษฎีโครงสร้าง 

 1.5.16 ประสบการณ์สอน หมายถึง ครูผูส้อนในวิชาทฤษฎีโครงสร้าง ในการวิจยัคร้ังน้ี 
จ  าแนกได ้3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  

 1.5.16.1 ประสบการณ์สอน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10 ปี  
 1.5.16.2 ประสบการณ์สอน อยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี  
 1.5.16.3 ประสบการณ์สอนสูงกวา่ 20 ข้ึนไป 

 1.5.17 ระดบัการศึกษา หมายถึง ความรู้ท่ีไดเ้ล่าเรียนมาขั้นสูงสุดของครูหรือครูอตัราจา้ง
ในวชิาทฤษฎีโครงสร้าง ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  าแนกได ้4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  

 1.5.17.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 1.5.17.2 ปริญญาตรี 
 1.5.17.3 ปริญญาโท 
 1.5.17.4 สูงกวา่ปริญญาโท 

 1.5.18 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคเลย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง หน่วยงานของราชการ 
หน่วยงานของเอกชน ตั้งแต่คิดริเร่ิมจดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อแกปั้ญหาส่ือการเรียนการ
สอน เป็นตน้ 

 1.5.19 การมีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมใน
กิจกรรมจดัท าส่ือการเรียนการสอน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการก่อสร้าง 
วิทยาลยัเทคนิคเลย ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั เพื่อจะให้เอกสารประกอบการเรียนรู้ท่ีมี
เน้ือหาท่ีครบถว้น เพื่อประโยชน์ต่อนกัศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 
 

1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 

 1.6.1 ผู ้วิ จ ัยใช้ค  าย่อในการวิจัยค ร้ัง น้ีว่ า  ค  าว่ า  ปวส .  หมายถึง  นัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  


