
 

                                                                                                                      
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ 

กับการท างาน (Work – Integrated Learning) 

ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
 

 

 

 

 

 

เจี่ยง  วงศ์สวัสดิ์สรุิยะ และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

-5- 



ก 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้รู้วิธีการใช้ การดูแล

รักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้

ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงได้ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) โดยในการด าเนินการออกให้บริการนั้นจัดให้

ครูและนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ ดังนั้น

เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ ครูประจ าวิชาจึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work – Integrated Learning) การเรียนรู้

ประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวมีแนวทาง จึงได้จัดท ากรอบแนวคิดและ

รูปแบบตัวอย่างให้กับครูผู้สอน หรือผู้เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมและ

ความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work – Integrated  

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์  

การยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน และสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้กบัการท างานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จากผลการศึกษาเกิดข้อค้นพบที่สามารถสังเคราะห์

เป็นนวัตกรรมได้ 2 ประเภท ได้แก ่คู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน

ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และหน่วยรถเคลื่อนที่ต้นแบบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจและ

บริบทของแต่ละสถานศึกษา ในการนี้ ครูประจ าวิชา แผนกวิชา และผู้เกี่ยวข้องจะได้แนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือเป็นเครือข่ายของครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ช่วยออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ให้สอดคล้องกับการออกบริการของนักเรียนนักศึกษาในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน รวมทั้งการจัดท าต้นแบบหน่วยรถเคลื่อนที่  ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพ ที่สามารถเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work – 

Integrated  Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพของ

การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน และสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ      

การเรียนรู้กับการท างานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

 จากการศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 ศูนย์ ๆ ละ 4 คน รวม

เป็น 80 คน นักเรียน และนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 ศูนย์ ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 200 คน พบว่า 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ

จิตพิสัย โดยได้รับประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติง าน

จริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม 

สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ครูส่วนใหญ่

ทราบดีว่าการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็น

คณะ โดยครูจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสารสื่อการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ เทียบ

เนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การท างาน อย่างไรก็ตามครูผู้สอนยังขาดตัวอย่างของรูปแบบที่เหมาะสม จึงควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือ

ทีก่ระชับ ไม่ยุ่งยาก สะดวก และใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างาน เกิดข้อค้นพบที่สามารถสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมได้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ คู่มือ / 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็น

นวัตกรรมต้นแบบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนคาบ

เรียน แบ่งเบาภาระของครูและนักศึกษา และประเภทที่ 2  คือ อุปกรณ์ / เครื่องมือทางเทคโนโลยี ได้แก่ 

หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ต้นแบบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจและบริบทของแต่ละ

สถานศึกษา โดยผ่านการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน และผ่านการน าเสนอ เสวนา และวิพากย์ จ านวน 

6 ครั้ง ครั้งสุดท้ายพบว่า ร้อยละ 93 เห็นสมควรเผยแพร่นวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทให้ทุกศูนย์ใช้เป็นต้นแบบ    

ในปี 2557 ต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ในด้านการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง มีการด าเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ

อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ในส่วนการเพ่ิมรายได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเด็ก

และผู้อยู่ในวัยเรียนกับนโยบายดังกล่าวโดยการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายในการด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน (Fix It Center)  ในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชนในระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2549 – 2550) และโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน พ.ศ. 2551 – 2554  จึงด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชนให้กว้างขวางครอบคลุม ให้ความส าคัญในการยกระดับช่างชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้าง การรวมกลุ่ม

ของช่างชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับสถานศึกษาให้เกิด

การเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนโดยเป้าหมายการด าเนินงานโครงการในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชนเป็นการถาวรอย่างน้อย 1 ศูนย์ในทุกต าบลทั่วประเทศ มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง เป็นผู้ด าเนินการ โดยได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ ตั้งแต่

ปี 2551 – 2557 เป็นเงิน 150, 450, 360, 570, 510, 510 และ 510 ล้านบาท ตามล าดับ (ส านักนโยบาย

และแผนการอาชีวศึกษา, 2556) 

 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการตามนโยบายสู่การปฏิบัติใน

พ้ืนทีชุ่มชน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าไปให้ค าแนะน า

ถ่ายทอดความรู้ประชาชน  ให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษา  เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้

งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวันของ

ครัวเรือน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพ การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน

การบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

กับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรม

ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ

และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานใน

ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีความสามารถ                    

มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างภาคเรียนที่มี

การเรียนการสอน และจ าเป็นต้องน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 15 – 20 คน ต่อ 

1 ศูนย์ และประกอบด้วยสาขาอาชีพไม่น้อยกว่า 3 – 5 สาขาจึงมีครูไม่น้อยกว่า 5 คนเข้าไปด าเนินการใน

พ้ืนที่เป้าหมาย 5 – 7 วันในลักษณะเข้าประจ าพ้ืนที่หรือเดินทางไปกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ที่

ชี้ให้เห็นว่า โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) กระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

เนื่องจากวิทยาลัยจะต้องจัดสรรอาจารย์ / นักศึกษาจ านวนหนึ่งไปด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ ในขณะที่

นักศึกษาส่วนใหญ่ยังต้องเรียนอยู่ที่วิทยาลัย และนักศึกษาที่ลงพ้ืนที่ก็มีภาระเรื่องการเรียน การท ารายงาน

เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) เพ่ือช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลด

จ านวนเวลาเรียน แบ่งเบาภาระของผู้สอน  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ

ทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย เรียนรู้ทักษะ กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมี       

การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ  เข้าด้วยกันโดยไม่เน้นการเรียนเป็นวิชา  ซึ่งในการสอนแยกเนื้อหาวิชา

นั้นท าให้การเรียนไม่สอดคล้องกับชีวิตของนักเรียน ซึ่งมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่

เป็นไปในชีวิตจริงได้ อาจกล่าวได้ว่าการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน เป็นการเชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้ากับ

วิชาอ่ืน ๆ ในการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา สามารถเชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้ากับวิชาอ่ืนๆ ในการสอน

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในการวางแผน

การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ผู้เรียนที่เข้าไปปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนสามารถสร้าง

หัวข้อเรื่องหรือชิ้นงานที่ได้ปฏิบัติน าไปสร้างความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความเข้าใจใน
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รูปแบบของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน รวมทั้งศึกษาปัญหาในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน เพ่ือหาแนวทางให้เป็น

รูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง และมีมาตรฐานเดียวกัน  แล้วสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ได้แก่ 

คู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน และอุปกรณ ์/ เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เป็นต้น โดยคาดหวัง

ว่า นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทวีคุณค่าในการด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน (Fix It Center) ที่คุ้มต่อการลงทุนของรัฐบาล สามารถเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของชาติ เพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 

1. เพ่ือศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

ของครู นักเรียน และนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

2. เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    

การเรียนรู้กับการท างานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 

 1.  กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ 

  1.1  ศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) โดยศึกษาความเข้าใจ 

และปัญหาในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) ในขณะปฏิบัติงานของครู 

นักเรียน และนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 20 ศูนย ์

  1.2  สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    

การเรียนรู้กับการท างาน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม แล้วเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมเพ่ือ

น าไปประยุกต์ใช้งานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
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2.  กลุ่มเป้ำหมำย 

 2.1  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 

Center) ประกอบด้วย 

 2.1.1  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และครูผู้ปฏิบัติงาน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน    

4 ภาค ๆ  ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 4 คน รวมจ านวน 80 คน 

  2.1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ จ านวน 4 ภาค ๆ  ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 10 คน รวมจ านวน 200 คน 

 2.2  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพนวัตกรรม คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้ง

ทางการบริหารงาน และปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จ านวน 12 คน 

3.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา ระหว่าง ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 รวมจ านวน 1 ปี 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 1. การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) หมายถึง การเรียนรู้ที่

เชื่อมโยงศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานสายอาชีพ 

 2. วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ (Tranadisciplinary Instrction) หมายถึง             

การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในลักษณะ การบูรณาการระหว่างวิชา มีจุดเน้นอยู่ที่การน าวิชาอ่ืน

เข้าเชื่อมโยงด้วยกัน ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป โดยภายใต้หัวข้อเดียวกันว่าวิชาใดที่สามารถน าเข้ามาบูรณาการ

ด้วยกันได้ ไม่จ าเป็นว่าต้องทุกวิชา โดยครูที่สอนวิชาต่างๆ จะร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม ร่วมกัน

วางแผน ปรึกษาหารือ และก าหนดหัวเรื่อง / ความคิดรวบยอด / ปัญหาร่วมกัน แล้วร่วมกันด าเนินการสอน

นักเรียนกลุ่มเดียวกัน 

 3. การบริหารงานด้วยระบบ PDCA หมายถึง วงจรการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง  (Continuous Improvement) PDCA  ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) คือ จุดเริ่มต้นที่ต้อง

ระวัง ต้องรอบคอบ ต้องพิจารณา ดังนี้ ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการวางแผน  ข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงพอ

หรือไม่ ผู้เข้าร่วมวางแผนคือใครบ้าง  เมื่อไรจะวางแผนเสร็จ  รายละเอียดของแผนมีอะไรบ้าง  2)  การลงมือท า 

(Do) การลงมือท า  ให้ท าตามแผน  แผนที่ดีมักลงรายละเอียดถึงขั้น What if (มีอะไรเกิดขึ้นถ้า) หรือมีแผนรอง  
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แผน  A  แผน B มารองรับ เช่น  ถ้าท าไปแล้วไปพบแบบนั้นก็ให้ท าแบบนี้ สอนไม่ทันจะให้ท าแบบนี้ เด็กตีกัน

ให้ท าแบบนี้ เป็นต้น 3) การตรวจสอบ หรือ  ประเมิน (Check)  การตรวจสอบเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะได้

เปลี่ยนแผนทัน  (การเปลี่ยนแผนก็คือ  เข้าวงจรคุณภาพ PDCA ใหม่นั่นเอง) การตรวจสอบได้แก่ Inspection / 

Quality Control / Assessment การวางแผนทีดี่ต้องก าหนดดัชนีและเกณฑ์ที่จะใช้วัดด้วย 4) การลงมือแก้ไข

และปรบัปรุง (Action) การน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ พิจารณา หาต้นตอสาเหตุ ข้อบกพร่อง การระดม

สมองเพ่ือการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

 4. นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) หมายถึง ศูนย์ถาวรยั่งยืนมีช่างชุมชนในศูนย์ต้นแบบมี

ทักษะตรงตามความต้องการของชุมชน มีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเป็นต้นแบบ

ของโครงการ “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” ในปีต่อไป 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 

 

1. ได้รับข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริง 

 2. ได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานทั้งในแง่การจัดท าคู่มือ /

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ซึ่งน า

วิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกัน และการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

3. ช่วยกระตุ้นให้ครูได้ย้อนกลับมาพิจารณาวิธีการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานที่ตนเอง

รับผิดชอบ แล้วน าหลักการ PDCA มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ครูได้ประสานงานร่วมกัน ลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

5. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจวิธีการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนในลักษณะองค์รวม 

6. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับการขาดเรียน การประเมิน 

ผลงาน รวมทั้งการสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนนในชั้นเรียน 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ได้ศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1.  นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

 2.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนและการด าเนินการ 

 4.  การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

 5.  การบริหารงานด้วยระบบ PDCA 

6. การตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation technique) 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558, 2554) 

 

 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ 

คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ดังต่อไปนี้  

1.  นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก  

รัฐบาลถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ปราบปราม

ยาเสพติด สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุน ฟ้ืนฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความยากจน โดย

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่

ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน โดยมีนโยบายที่ส าคัญ คือ  

1.1 สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟื้นฟูประชำธิปไตย โดยการเสริมสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน

การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม และ

เศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  

-5- 
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1.2 แก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาด าเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอ านวยความเป็นธรรม

และความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด  

1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผู้เสพ 

คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะ

เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก  ๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ท าลายป่า การค้ามนุษย ์และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น  

1.4 ด ำเนินมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำร 

โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจ าหน่ายเพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย  

1.5 เพิ่มศักยภำพของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการลงทุน 

สร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 

พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็นธนาคารหมู่บ้านและ

ชุมชน  

1.6 จัดสรรงบประมำณตำมขนำดประชำกร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุก

หมู่บ้านและชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนาโครงการ

ที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

1.7 สำนต่อโครงกำรธนำคำรประชำชน เพ่ือกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างทางเลือกและลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมี

โอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตนเอง 
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1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน เพ่ือ

สร้างโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

1.9 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้แต่ละ

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน

เข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด 

เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรำยย่อยและยำกจน ที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนฟ้ืนฟูอาชีพ 

เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง  

1.11 สร้ำงระบบประกันควำมเสี่ยงให้เกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจาก

ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่

เป็นธรรม 

1.12 ขยำยบทบำทของศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) และสถำบันอำชีวศึกษำ 

เพ่ือให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน  

1.13 สร้ำงโอกำสให้ประชำชนได้มีที่อยู่อำศัยอย่ำงทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอ้ืออาทร” 

“บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ซึ่งสามารถ

เดินทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก  

1.14 เร่งรัดกำรลงทุนที่ส ำคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา

เชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า  และการพัฒนาขีดความสามารถของ         

ท่าอากาศยานสากล เป็นต้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

1.15 ด ำเนินมำตรกำรลดผลกระทบจำกรำคำพลังงำน โดยเร่งรัดโครงการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่งรัด

มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระการน าเข้าน้ ามันจาก

ต่างประเทศ  
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1.16 ฟื้นควำมเชื่อม่ันด้ำนกำรลงทุนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย

ประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็น “ปีแห่งการลงทุน” และ “ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย”  

1.17 วำงระบบกำรถือครองที่ดินและก ำหนดแนวเขตกำรใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและ

ประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงและพอเพียง 

1.18 ขยำยพื้นที่ชลประทำนและเพิ่มประสิทธิภำพระบบชลประทำน โดยฟ้ืนฟูและขุดลอก

แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน โดยด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด

ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัย

และภัยแล้ง ทั้งในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพ่ือ         

การอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบ

ชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ  

 1.19 เร่งรัดมำตรกำรและโครงกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤติโลกร้อน  โดยส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.  นโยบำยกำรศึกษำ  

2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.2 พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง 

ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  

2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 

และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหา

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

2.4 ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง

สนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพ่ิมโอกาส

ให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบาย             

การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ  รวมทั้งต่อยอด    

ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
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2.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต

และบริการ และเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว และ

การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

2.6 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น ส านักงานบริหาร

จัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ              

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บ าบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3.  นโยบำยแรงงำน 

3.1 เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ท างานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าสู่ภาค

การผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

3.2 จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน  การเลิกจ้าง

อ่ืนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว 

3.3 ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความส าคัญแก่ความปลอดภัยใน

การท างานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 

4.  นโยบำยกำรพัฒนำสุขภำพของประชำชน 

4.1 เพ่ิมคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้

อย่างไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร               

ทั้งการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ  

4.2 จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่        

การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งน า

มาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้      

ลด ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4.3 ด าเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพ่ือป้องกันปัญหาการป่วยและ

ตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ าในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และดูแล

รักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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4.4 เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชนใน     

การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน  รวมทั้ง

เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

และพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ              

สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและ

ยาเสพติด 

5.  นโยบำยศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม  

5.1 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีบทบาทส าคัญ

ในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

5.2 ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ประเพณี 

ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์

ต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตบนพ้ืนฐาน ความรู้และความเป็นไทย 

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก  

5.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้ วัยรุ่นไทยเกิด      

การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง

สร้างสรรค ์เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 

5.4 ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้ง

วิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทัน

สถานการณ ์

6.  นโยบำยควำมม่ันคงของชีวิตและสังคม  

6.1 ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้เป็น                

พลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  

6.2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม เริ่มตั้งแต่

เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัว                
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ที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดีของ

วัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง  

6.3 สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก สตรี และคนพิการ           

ที่ด้อยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดลิทธิเด็ก  

สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบและอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

6.4 เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร                    

ที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดย

สร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยท างานที่เพียงพอส าหรับช่วงวัยชรา  สร้าง

พฤติกรรม ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมี

คุณภาพ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุใน

กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง  

6.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับ

การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งจัดให้               

มีบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรียนใกล้บ้าน มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี     

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

7.  นโยบำยเศรษฐกิจ  

รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและเข้มแข็ง 

ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน                  

การแข่งขัน โดยวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม การเกษตร                          

ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

8.  นโยบำยกำรเงินกำรคลัง  

8.1 ด าเนินนโยบายการเงินเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  

โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด  ส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชน  

8.2 รักษาวินัยการคลังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึง               

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบัน
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การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

อย่างบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

กับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

8.3 ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพ่ือให้มีเงินออมเพียงพอกับการด ารงชีพในยามชรา 

รวมทั้งเป็นการสร้างฐานเงินออมเพ่ือการระดมทุนของประเทศในอนาคต  

8.4 วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการและ               

นักลงทุนที่เป็นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถใน     

การแข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จ าเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

8.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลก            

ทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความส าคัญแก่การปรับปรุงมาตรการสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุน

การออมของประเทศ การเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งทุนส าหรับ               

การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพ่ือก ากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ประสาน

สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน 

8.6 พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

และการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มี    

การบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนก ากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล                 

ทั้งการจัดท าและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในมาตรฐาน

ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน  

9.  นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ  

9.1 ภำคเกษตร  

9.1.1 เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด

และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยก าหนดยุทธศาสตร์                  

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของการท าประมง  

ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เช่น ปาล์ม

น้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง เพ่ือสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มี

โอกาสทางการตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็นต้น  

9.1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูปที่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานสากลเพ่ือเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐาน
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การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและ

ควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน  

9.1.3 เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

เพ่ือป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทั้งใน

พ้ืนที่ชนบทและเมือง เพ่ือขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก  

9.1.4 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชด าริ 

เพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตร

อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชด าริ 

โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง  

9.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง  

9.2 ภำคอุตสำหกรรม  

9.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับ

สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

9.2.2 พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความได้เปรียบ 

เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้เป็นฐานการผลิตในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้ง

จัดหาและพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ  20 ปี

ข้างหน้า โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี  

9.2.3 สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้แก่สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินค้าอ่ืน ๆ พร้อมทั้งใช้มาตรการด้าน

การตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

9.2.4 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้มี         
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การรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และ

นวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

9.2.5 ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะส าหรับผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสินค้าและ

บริการที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

9.2.6 จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพ่ือกระตุ้น

อุตสาหกรรมให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้พลังงาน

น้อย รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างของ

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9.3 ภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร  

9.3.1 เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟ้ืนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว

ให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 

ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริม

ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่ม

ที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น และดูแล

ให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของ

ผู้ประกอบการ 

9.3.2 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและ

การตลาดในระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ 

การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยให้ความส าคัญ             

กับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและ          

การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด  

9.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เน้น

ความส าคัญของศักยภาพพ้ืนที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพ่ือ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ 
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9.4 กำรตลำด กำรค้ำ และกำรลงทุน  

9.4.1 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน 

และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา  

9.4.2 ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ เพ่ือลดการพ่ึงพา

การส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 

และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่มีอัตรา

การขยายตัวสูงในตลาดใหม่  

9.4.3 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบ    

ความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศและการค้า

ชายแดน  

9.4.4 ทบทวนการจัดตั้งส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหาร

จัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและหน่วยงาน

ปฏิบัติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  

9.4.5 สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ทั้งใน

การลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การท าสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทนและ

หุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ  

9.4.6 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน              

เพ่ือสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ  

10.  นโยบำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบบริหำรจัดกำรขนส่งมวลชน สินค้ำและบริกำร  

10.1 พัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือ        

การอุปโภคบริโภค บริการสื่อสารโทรคมนาคม และท่ีอยู่อาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

10.2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน 

สินค้าและบริการ ทั้งพ้ืนที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและบริการขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  เพ่ือลดต้นทุนสินค้าและ

บริการเพื่อการส่งออก  
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10.3 พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ าลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต ้พัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว  

10.4 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของ

ไทย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน าของ

เอเชียและโลก  

11.  นโยบำยพลังงำน  

11.1 สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการพัฒนา

ประเทศเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนส ารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากใน

ประเทศ เขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพ่ือนบ้านให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน

พลังงานกับต่างประเทศ  

11.2 ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม  เป็นธรรม 

และก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย

ที่ด ี 

11.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจ

พัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  

11.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจ

ที่เหมาะสม  

11.5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพ่ือช่วยบรรเทา

สภาวะโลกร้อน  

12.  นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

12.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง

ให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ เพ่ือเป็นโครงข่ายหลักสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ  
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12.2 พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริการ

ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในภูมิภาค  

12.3 สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

บริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ                  

การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบ                     

ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

13.  นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

รัฐบาลให้ความส าคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง

ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความส าคัญแก่การบริหาร

จัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการมี

บทบาทร่วมของประชาชนและชุมชน โดยจะด าเนินการ ดังนี้  

13.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัย

ทางชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและ

สากลในระยะต่อไป  

13.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ 

การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย

ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดปราบปรามการท าลายป่า สัตว์ป่า และ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

13.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผาไร่นาและท าลายหน้าดิน การลด

การใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและป้องกันการชะล้างท าลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก

ตามแนวพระราชด าริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อนุรักษ์และป้องกัน

รักษาป่าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชด าริ สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน
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และส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชน

ในการบริหารจัดการน้ า เช่น การท าฝายต้นน้ าล าธารหรือฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ  

13.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และด าเนินมาตรการ

ลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

13.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิต

และบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม การจัดท าระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสีย  

 13.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบและ

เทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อ

มลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

13.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมและ

การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพ่ือบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพใน      

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

14.  นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ

คุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะด าเนินการ ดังนี้  

14.1 ส่งเสริมการน างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ  

ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สนองความต้องการของภาคการผลิตและ

บริการ โดยให้ความส าคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจน

พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัย และพัฒนาต่อยอดและมีการใช้ประโยชน์องค์ความรู้และ

เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์  

14.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและ

พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต

ของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพ่ือรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีไว้ในระบบ รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจาก

ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย  

14.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและ

ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเพ่ือป้องกันมิให้

ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มี

ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี 

อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่ส าคัญ  

14.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  โดย

พัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายให้เอ้ือต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และส่งเสริม

การลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์  

15.  นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ  

รัฐบาลจะด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์สู งสุดของประเทศและ

ประชาชน โดยจะด าเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานา

ประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับ

ต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน

และพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และ

สานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะด าเนินการ ดังนี้  

15.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน                   

อันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยาย

การคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์  

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน     

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 

เป็นต้น  



21 
 

15.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพ่ิมบทบาท

ในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  และผลักดัน

บทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระท่ีไทยเป็นประธานอาเซียน  

15.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ

องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อ   

ความมั่นคงของมนุษย์  

15.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่ม

ประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก จัดท าข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับ

ผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี  

15.5 ด าเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพ่ือประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจน    

การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ

ก าลังพัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพ่ือความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอ่ืน ๆ  

15.6 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยใน     

การรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย  

16.  นโยบำยควำมม่ันคงของรัฐ  

 รัฐบาลจะรักษาความมั่นคงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียมความพร้อมใน     

การเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทย แก้ไข

ความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี สร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคมในทุกรูปแบบ โดยจะ

ด าเนินการ ดังนี้  

16.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ

แห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขของคนในชาติ  
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16.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช 

อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของก าลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกก าลังประชาชนให้มีส่วนร่วม

ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษา

สันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ  

16.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการลักลอบ

เข้าเมืองที่ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพ่ือลดขนาดและผลกระทบของปัญหาความมั่นคงระยะยาวให้เหลือ

น้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนภายใต้

ความสมดุลระหว่างการรักษาความม่ันคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  

16.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง  

16.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้าง

ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหาร และให้

ความส าคัญแก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาของชาติได้อย่างแท้จริง  

16.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์ทั้งที่เกิดจากภัย

ธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ  

17.  นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

 รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อม

และก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะ

ปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน    

การด าเนินนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
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  17.1 ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

17.1.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยี

ใหม ่ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

17.1.2 พัฒนาระบบและก าหนดมาตรการเพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา

รับราชการ ด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  

เพ่ือให้ระบบราชการเป็นนายจ้างอันเป็นที่หมายปองของผู้สมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้าย

ถ่ายโอนก าลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ  

17.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ  โดยจะเน้น

การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  และสร้างผู้น า         

การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่าย

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน  

17.1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพ่ือให้

สามารถด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการเพ่ิมเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพ  

การท างานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการท างานและภาระ

หนี้สิน เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว  

17.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่

เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  

17.1.6 ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยสร้างดุลยภาพ

ระหว่างการก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสินใจ

ด าเนินงานตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ตลอดจนพ่ึงพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้

มากขึ้น  

17.1.7 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ

ของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่  
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17.1.8 เร่งรัดด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  

17.1.9 สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต      

ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการ

ของประชาชน  

17.2 กฎหมำยและกำรยุติธรรม  

17.2.1 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 

และทั่วถึง และส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมตลอดถึง

เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน  

17.2.2 พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นของสังคม 

รวมทั้งจัดให้มี “องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย” และ “องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและ

กระบวนการยุติธรรม  

17.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน

อาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตามหลัก

นิติธรรม การใช้เครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม

จังหวัด การพัฒนาและจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใช้

วิธีการท างานบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม เป็นต้น) ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้ง    

การพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  

17.2.4 เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมาย

และระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นท่ี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระท าความผิดที่มีประสิทธิภาพ  
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17.2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ

สาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 

 

17.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 

ผนวก 2 (พ.ศ. 2555-2559)  

17.3.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 

1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่

กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดบัปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  

3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตใน

สังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนัก

ถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ

ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  

17.3.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  

1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  

2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  

3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  

4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

17.3.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน  

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน  

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  

3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  

4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  

5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน  
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6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  

7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

และพลังงาน  

17.3.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและ

ยั่งยืน  

1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 

และเป็นธรรม  

4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

17.3.5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคง

ทำงเศรษฐกิจและสังคม  

1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ  

2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ        

อนุภูมิภาค  

3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้

บทบาทท่ีสร้างสรรค ์เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  

5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การเคลื่อน ย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  

6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต 

ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  

7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุน         

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ

กับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร  

8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
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9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน

เอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา

ภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  

 

17.3.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  

1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อม

ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  

4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

7) การควบคุมและลดมลพิษ  

8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) 

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 โดยมีแผนงานโครงการที่มี

ล าดับความส าคัญตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบาย 4 ปี คือ ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix It 

Center ) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ

การเรียนรู้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าเสนอโครงการขยายบทบาทศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix It Center ) ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554  เพ่ือ

ช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อม
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บ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพ้ืนฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินงานโครงการฯ ให้มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเป็นการถาวรอย่างน้อย 1 จุด       

ในทุกต าบล และให้ด าเนินการน าร่องในปี 2551 รวม 500 จุด ส าหรับในปี 2552 – 2554  ให้ด าเนินการปีละ      

2,500 จุด จนครบเป้าหมายรวม 4 ปี จ านวน 8,000 จุด ในทุกต าบลทั่วประเทศ 

 เพ่ือเป็นการสื่อสารความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเจตนารมณ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนและกำรด ำเนินกำร (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) 

 

 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้วิธีการใช้ 

การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนา

ผลิตภัณฑส์ร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะ

หน่วยงานหลักท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนในระยะที่ 1 และ 2 

(พ.ศ. 2549 - 2550) จึงด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center) ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้าง  

การรวมกลุ่มของช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ  และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับ

สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย  ถ่ายทอด

ความรู้พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  และเสริมสร้างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน 

อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนโดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

1. ผลต่อประชำชน 

  1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่าง

ชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพ่ือ
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ลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

 1.2  ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา

สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพ่ิม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

 1.4  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ

อาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

 1.5   ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

         2. ผลต่อนักเรียนนักศึกษำ 

              2.1   เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

              2.2   สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์  มีสรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

          3. ผลต่อเศรษฐกิจในภำพรวม 

              3.1   ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน

เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 

             3.2   ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า 

             3.3   ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง

ซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน     

การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 

 เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนถาวรประจ า อบต./ สุขอนามัยพ้ืนฐาน / สร้างมูลค่าเพ่ิม

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 8,000 อบต. ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 800,000 คน 

เชิงคุณภำพ 

 1.  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมือ อุปกรณ์ด ารงชีวิต

ประจ าวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของ

ประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 

 2.  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

 3.  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 

 4.  การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืนประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 

 5.  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม 

เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า

เบื้องต้น 

 6.  นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 7.  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต 

 1.  ช่างชุมชน 40,000 คน ประชาชนผู้รับบริการ 800,000 คนใน 8,000 อบต. ได้รับความรู้  

พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ ใน

ครัวเรือนไม่ต่ ากว่า 200,000 รายการ และสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี และ

เสริมสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า 500 รายการ 

 2.  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 8,000 ศูนย์ (1 จุด ในทุก อบต.) 
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 3.  นักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 200,000 คน มีความรู้ทักษะ  ประสบการณ์และ         

ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

ผลลัพธ์ 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน 8,000 อบต. จ านวนประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 

800,000 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชนไม่ต่ ากว่า 40,000 คน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง

เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 1.  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนใน 8,000 อบต. ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า 800,000 คน 

ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้

ในครัวเรือน 

 2.  ช่างชุมชนไม่ต่ ากว่า 40,000 คน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ  

การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 

 3.  มีการพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเ พ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย อบต.ละ                        

1 รายการ 

วิธีกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

  ขั้นเตรียมกำร 

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบาย ระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัด ระดับอ าเภอ และทีมปฏิบัติงาน 

  2.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจัดท ากรอบโครงสร้างหลักสูตรและ 

Training Package 

  3.  สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

  4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผน

และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทุกหน่วยงาน 

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายปฏิบัติการ และจัดหาสถานที่ตั้งถาวรประจ า อบต. 

 5.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 6.  เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี 
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ปฏิบัติกำรซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชนใน 3 ภำรกิจหลัก ดังนี้ 

 1.  ด้านการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต

ประจ าวันของครัวเรือน ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ การซ่อมบ ารุงแก่ประชาชนและชุมชน รวมทั้ง       

การยกระดับช่างชุมชน 

 2.  พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน 

 3.  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริม

มาตรฐานและการรับรองคุณภาพในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

นิเทศ และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

 1.  ระหว่างการปฏิบัติงาน 

 2.  สิ้นสุดการปฏิบัติงาน] 

กำรติดตำมประเมินผล 

 1.  ประเมินผลภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนโดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

 2.   ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมโครงการระดับชาติ โดยส านักงานคณะกรรมการ                

การอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ 

สถำนศึกษำในสังกัดอำชีวศึกษำ 

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีจ านวนทั้งหมด 421 แห่ง ประกอบด้วย 

 1.  วิทยาลัยเทคนิค 120 แห่ง 

 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง 

 3.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี43 แห่ง 

 4.  วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง 

 5.  วิทยาลัยการอาชีพ 137 แห่ง 

 6.  วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง 

 7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 

 8.  วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง 

 9.  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง 

 10. วิทยาลัยประมง 4 แห่ง 

 11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง 

 12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 12 แห่ง 
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 13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง 

 14. วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง 

 

กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work - Integrated Learning) 

 

1. ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (2551) ให้ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ ว่า
หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่าง ๆ ของรายวิชาเดียวกัน
หรือรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง  ๆ 
มาใช้ในชีวิตจริงได้ ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated learning management หรือ 
Integrative learning management) หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะและ เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย
ตนเอง ส่วนการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง (Patrick, 2009; Billett, 
2011) ปัจจุบันสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแห่งได้บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในรูปแบบ สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education หรือ Coop) ซึ่งหมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่ง
เรียกว่าสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, 2554) สหกิจศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของ WiL สหกิจศึกษาเป็น subset ของ WiL ถือเป็นการเรียนรู้  
เชิงประสบการณ์เช่นเดียวกับ WiL แต่สรุปคุณลักษณะที่แตกต่างกันได้ 2 ลักษณะ (1) ปรัชญา ปรัชญา
ของสหกจิฯ คือ “รู้ตน รู้คน รู้งาน” หมายถึง การฝึกงานในสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้
ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจตนเองว่ามีความชอบถนัดในงานประเภทใด ได้รู้จักชีวิตจริงของคนท างานในสถาน
ประกอบการ และได้เรียนรู้ว่างานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ใด ในขณะที่ปรัชญาของการฝึกงาน
แบบ WiL เน้นเรียนจริง รู้จริง และท าจริง เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานโดยต้องการให้ผู้เรียนบรรลุ
สมรรถนะของอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถประกอบอาชีพได้ (2) องค์ประกอบ 3-ส หลักสูตร
แบบสหกิจฯ ประกอบด้วย ส-สถานศึกษา และส-สถานประกอบการ (ตอนฝึกงาน) ในขณะที่หลักสูตรแบบ 
WiL ต้องประกอบด้วย 3-สส-สถานศึกษา ส-สถานประกอบการ และส-สมาคมวิชาชีพ โดยทั้ง 3-ส จะ
เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการร่างหลักสูตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏล าปาง (2554) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้
ความร่วมมือแบบเต็มเวลาจ านวน 16 สัปดาห์ (เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จ านวน 4 เดือนเต็ม: 1 ภาค
การศึกษา) ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่ว่านักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะ
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ได้รับเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอ่ืนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ หรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงใน 
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) อย่างชัดเจนเป็นระบบ หรือการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา   
ทุกคนจะต้องแจ้งความประสงค์เรียนและกรอกใบสมัครที่สาขาวิชาหรือภาควิชาของตนเอง ขณะเดียวกัน
นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริง
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ อย่างชัดเจน โดยนักศึกษา
สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
เติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยและการน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด โดยมีแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ การตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career development) และการเข้าสู่ระบบการท างานของ
บัณฑิต (Employability) ก่อนส าเร็จการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2554) 
 กล่าวได้ว่า การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 

ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานสายอาชีพได้เป็นอย่างด ี

2. ควำมส ำคัญ และเหตุผลในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

Johnson (2008) กล่าวว่า “Integrative learners do not separate learning from 
life…” ซึ่งหมายถึง “ผู้เรียนรู้แบบบูรณาการจะไม่แยกการเรียนรู้ออกจากชีวิต...” และในทิศทางเดียวกัน 
อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดอีกแนวทางหนึ่งส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยบูรณาการทั้งในแง่การข้ามวิชา และการเรียนรู้กับการท างาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานว่า ได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานทั้งในด้านเนื้อหาในวิชาชีพที่
นักศึกษาเลือกเรียนรวมทั้งด้านเทคโนโลยีบุคลิกภาพ การวางตัวรวมทั้งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามไปให้
ค าปรึกษาแนะน าและประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยตลอด  โดยจากข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยที่ได้ท าการเริ่มต้นในส่วนของสหกิจศึกษาพบว่า สถานประกอบการหลายแห่งมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานและติดต่อจองตัวให้ท างานล่วงหน้าและภายหลังจากความส าเร็จการศึกษา จากสถิติที่
ผ่านมานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีงานท า (ประมาณร้อยละ 90%) (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 
2554) โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (2550) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะก่อให้เกิดคุณค่ากับ
ผู้เรียนดังนี้  
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1) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ และมโนทัศน์ต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ 
จนสามารถท าได้ดีและประสบความส าเร็จได้ในเวลาที่จ ากัด 

2) ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของผู้เรียนในเรื่องที่เรียน รวมทั้งทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร 
เป็นต้น 

3) ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สมองทุกส่วน (Whole Brain) ทั้งซีกซ้ายและขวา ในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง  

4) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน ๆ 

นอกจากนี้เหตุผลส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังนี้ 

1) สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั้นจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับศาสตร์ในสาขา

ต่าง ๆ ผสมผสานกันท าให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ศาสตร์เดี่ยว ๆ มาไม่สามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้   

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้สามารถน าความรู้  ทักษะจากหลาย ๆ ศาสตร์มาแก้ปัญหา

ได้กับชีวิตจริง 

 2) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของ

ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  (Transfer of learning) ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้า

ด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและน าไปใช้จริงได้ 

 3) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร

จึงท าให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลงได้ แล้วไปเพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

 4) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะตอบสนองต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน

ช่วยสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) 

 5) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้ เรียน 

(Constructivism) ที่ก าลังแพร่หลายในปัจจุบัน 

3. ลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551) 

 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่าเป็น    

การเชื่อมโยงวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง

มากขึ้น ได้แก ่

 3.1 บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้  ปัจจุบันเนื้อหาความรู้มีมากมายที่จะต้อง

เรียนรู้หากไม่ใช้วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้จะท าให้เรียนรู้ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดได้ จึงต้องมีการน า
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วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การสอนโดยวิธีการบอกเล่า การท่องจ าจะท าให้ได้ปริมาณความรู้

หรือเนื้อหาสาระไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ จึงต้องเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสม 

 3.2 บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และทางจิตใจ การเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้เรียนต้องมีความอยากรู้

อยากเรียนด้วย ดังนั้นการให้ความส าคัญแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจและสุนทรียภาพแก่ผู้เรียนใน     

การแสวงหาความรู้ ก่อให้เกิดความซาบซึ้งก่อนลงมือศึกษาซึ่งเป็นการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

 3.3 บูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า การเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้นั้น

ถือเป็นการดีมาก ดังนั้นการให้ความส าคัญระหว่างองค์ความรู้ที่ศึกษากับการน าไปปฏิบัติจริงโดยน าความรู้

ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 3.4 บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนและชีวิตประจ าวัน การตระหนักถึงความส าคัญ

แห่งคุณภาพชีวิต เมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 3.5 บูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ เจตคติ และการกระท าที่เหมาะสมกับ

ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการด ารงชีวิตของผู้เรียน 

4. รูปแบบของกำรบูรณำกำร (Model of integration) (ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, 2556: หน่วย

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551; มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2553) 

 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่พบโดยทั่วไปมีอยู่ 4 แบบ ดังนี้ 

 4.1 การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) 

 การเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนจะน าเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาสอดแทรกในรายวิชาของตนเองเป็น

การวางแผนการสอนและท าการสอนโดยผู้สอนเพียงคนเดียว 

ข้อดี 1.  ผู้สอนคนเดียวบริหารทั้งเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และเวลาที่ใช้โดยสะดวก 

   2.  ไม่มีผลกระทบกับผู้สอนผู้อื่นและการจัดตารางสอน 

ข้อจ ากัด 1.  ผู้สอนคนเดียวอาจไม่มีความช านาญในเนื้อหาวิชาบางเรื่อง 

   2.  เนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดอาจซ้ าซ้อนกับของวิชาอ่ืน 

   3.  ผู้เรียนจะมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้ 

 4.2 การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) 

การเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างสอนวิชาของตนเองแต่จะมาวางแผน 

ตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสอนในหัวเรื่อง (Theme) ความคิด

รวบยอด (Concept) และปัญหา (Problem) เดียวกันในส่วนหนึ่ง 

 ข้อดี 1.  ผู้สอนแต่ละคนยังคงบริหารทั้งเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาโดยสะดวก 

   2.  ไม่มีผลกระทบกับผู้สอนผู้อื่นและการจัดตารางสอน 
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   3.  เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนลดการซ้ าซ้อนลง ช่วยให้เกิดการท างานร่วมกัน 

 ข้อจ ากัด 1.  ผู้สอนยังคงต้องรับภาระเนื้อหาวิชาที่ไม่ช านาญ 

   2.  ผู้เรียนยังมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้ 

 4.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) หรือการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชา

หรือเป็นคณะ (Transdisciplinary instruction) 

  การเรียนรู้แบบนี้คล้ายกับแบบคู่ขนาน ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างสอนวิชาของตน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ มาวางแผนการสอนร่วมกันในการให้งานหรือโครงการที่มี    

หัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและปัญหาเดียวกัน 

 ข้อดี 1.  สนับสนุนการท างานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อนของ

กิจกรรม 

   2.  ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 

   3.  ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง 

 ข้อจ ากัด 1.  มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 

 4.4 การบูรณาการแบบข้ามวิชา (Transdisciplinary) 

 การเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะมาร่วมกันสอนเป็นคณะ ร่วมกันวางแผน 

ก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและปัญหาเดียวกัน 

 ข้อดี 1.  สนับสนุนการท างานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อนของ

กิจกรรม 

   2.  ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 

   3.  ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง 

 ข้อจ ากัด 1.  มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 

   2.  ผู้สอนต้องควบคุมการเรียนให้ทันตามก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2553) ได้สรุปลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

กับการท างานโดยทั่วไปแสดงดังภาพที่ 2.1 
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ภำพที่ 2.1 รูปแบบทัว่ไปของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
 ที่มา: มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2553) 
 
 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2553) ได้เสนอแนะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างานในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ

การท างาน ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลักซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การสื่อสารเน้นการใช้ภาษา    

การประยุกต์ใช้ตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ การท างานเป็นทีม และการคิด     
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เชิงระบบ โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นระดับ

ความสามารถ เช่น ระดับ 1 ผู้เรียนมีความสามารถขั้นต้น ระดับ 2 ผู้เรียนมีความสามารถจากนั้นผู้เรียน

จะต้องเรียนวิชาชีพพ้ืนฐานทางทฤษฎีในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบูรณาการการเรียน

กับการท างานตามรูปแบบ ระบบทวิภาคี (DVT) ระบบฝึกอาชีพ (Apprentice) ระบบสหกิจศึกษา 

(Cooprative) และระบบฝึกหัด (Internship) (ดังภาพที่ 2.2) และเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรจะได้รับ

คุณวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ต่อไป 

 
 

ภำพที่ 2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

   ที่มา: มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2553) 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary 

Instruction) หรือการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) ให้แก่

ผู้เรียนที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน กล่าวคือ ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่สอนต่างวิชากัน มุ่งสอนหัวเรื่อง 

ความคิดรวบยอด / ปัญหาเดียวกันต่างคนต่างแยกหันสอนเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการมอบหมายงานหรือโครงการ  

(Project) ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ครูทุกคนจะต้องวางแผนร่วมกันเพ่ือที่จะระบุว่าจะ

สอนหัวเรื่อง / ความคิดรวบยอด / ปัญหานั้น ๆ ในแต่ละวิชาอย่างไร และวางแผนสร้างโครงการร่วมกัน (ก าหนดงาน
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จะมอบหมายให้นักเรียนท าร่วมกันในขณะออกปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน) ก าหนดภาระงาน 

เทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา และก าหนดวิธีการ / เกณฑ์การประเมิน 

 

กำรบริหำรงำนด้วยวงจรคุณภำพ PDCA 

 

 วงจรคุณภาพ PDCA เป็นวงจรการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

(Continuous Improvement) PDCA  มีชื่อเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle หรือ Deming Circle)   

 วรภัทร์  ภู่เจริญ (2545) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ  PDCA  ไว้ว่า  1) การวางแผน (Plan) คือ จุดเริ่มต้นที่

ต้องระวัง ต้องรอบคอบ ต้องพิจารณา ดังนี้ ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการวางแผน ข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงพอ

หรือไม่ ผู้เข้าร่วมวางแผนคือใครบ้าง  เมื่อไรจะวางแผนเสร็จ  รายละเอียดของแผนมีอะไรบ้าง  2)  การลงมือท า 

(Do) การลงมือท า  ให้ท าตามแผน  แผนที่ดีมักลงรายละเอียดถึงขั้น What if (มีอะไรเกิดขึ้นถ้า)  หรือมีแผนรอง  

แผน A  แผน B มารองรับ เช่น  ถ้าท าไปแล้วไปพบแบบนั้นก็ให้ท าแบบนี้ สอนไม่ทันจะให้ท าแบบนี้ เด็กตีกัน

ให้ท าแบบนี้ เป็นต้น 3) การตรวจสอบ หรือประเมิน (Check)  การตรวจสอบเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะได้เปลี่ยน

แผนทัน (การเปลี่ยนแผนก็คือ เข้าวงจรคุณภาพ PDCA ใหม่นั่นเอง) การตรวจสอบได้แก่ Inspection/Quality 

Control/Assessment การวางแผนที่ดีต้องก าหนดดัชนีและเกณฑ์ที่จะใช้วัดด้วย 4) การลงมือแก้ไขและ

ปรับปรุง (Action) การน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ พิจารณา หาต้นตอสาเหตุ ข้อบกพร่อง การระดมสมอง

เพ่ือการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก การก าหนดมาตรฐาน การตัดสินใจว่าขั้นตอนการท างานที่ผ่านมาน่าจะ

ถือเป็นมาตรฐานการท างานหรือต้องแก้ไขปรับปรุงจุดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักบริหารไทย วงจร

คุณภาพ PDCA แสดงภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภำพที่ 2.3  วงจรคุณภาพ PDCA 

    ที่มา: Pertama (2012) 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ (2543) ได้น าเสนอเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ PDCA ไว้ดังนี้ วงจรคุณภาพ PDCA 

หรือวงจร Deming คือ แนวความคิดในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการ 

(Process Improvement) อย่างต่อเนื่องซึ่งน าเสนอโดย Deming ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการ

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง  ประกอบด้วย 

  1. Plan คือ การวางแผน  จะครอบคลุมในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  วิธีการ

แก้ไขและจัดท าแผนด าเนินงาน ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4 ของวงจรคุณภาพ PDCA นั้น ขั้นตอนการวางแผน 

เป็นเรื่องส าคัญที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ว่าการด าเนินการในขั้นตอนที่เหลือจะเป็นอย่างไร ขอให้      

การวางแผนถูกต้องก็พอ  แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน  ดังนั้น  ถ้าแผนไม่ดีเสียแล้ว งานอ่ืนก็ไม่ดี

ด้วย  ซึ่งถ้าแผนเดิมมีการวางแผนอย่างดี  การแก้ไขก็มีน้อย กิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถด าเนินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่า 

  ในการจัดท าแผน จ าเป็นจะต้องมีการระบุข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มี และผลที่มีต่อแผน เช่น 

ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ และเงินทุน ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาหาวิธีการที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัด

ดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้  ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย ควรมี                

การพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ก่อนที่จะก าหนดเลือกใช้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เป็นแผนปฏิบัติการในแผน ควรก าหนด

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบว่าแผนดังกล่าวมีการวางแผนที่ดี และมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

  2. Do คือ การลงมือปฏิบัติ หลังจากจบจากการวางแผนแล้ว  ก็เข้าสู่ขั้นตอน               

การปฏิบัติงานหรือด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ที่เสนอไว้ ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติการตาม

แผนที่วางไว้ สิ่งที่ต้องค านึงในขั้นตอนนี้คือ 

   2.1 การสร้างความมั่นใจว่า ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และ     

ความจ าเป็นของงานอย่างถ่องแท้ 

   2.2 ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน รับรู้เนื้อหาในแผนอย่างถ่องแท้ 

   2.3 จัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือด าเนินงานตามแผน 

   2.4 จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นตามที่ก าหนด และเมื่อต้องการ 

  3. Check คือ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ เมื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้

สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขจนได้กระบวนการ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถก าหนด

เป็นมาตรฐาน ควรมีการประเมินในสองด้านและเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 1) มีการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง

หรือไม่ 2) เนื้อหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ ถ้าวัตถุประสงค์ของงานไม่บรรลุ  นั้นหมายความว่า สภาพ

เงื่อนไขไม่เป็นไปตาม ข้อ 1. หรือข้อ 2. หรือทั้งสองข้อ เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องพิจารณาว่าอยู่ที่ในกรณีใด  เพราะ

การแก้ไขที่ต้องการในแต่ละข้อจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
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  4. Act คือ ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ  หรือแก้ไข การปฏิบัติการใด ๆ ที่เหมาะสมตาม

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขใน

กรณีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้จัดท าเป็นมาตรฐาน ซึ่งเรียกขั้นตอนนี้ว่า การน าไปปฏิบัติและ

ก าหนดเป็นมาตรฐาน (Action) 

 ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) ในศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) เน้นด าเนินการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการท างาน 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพ โดยใช้เทคนิคแบบสำมเส้ำ (Triangulation technique) 

 

ในทางปฏิบัตินักวิจัยภาคสนามสามารถประเมินแบบแผนความสัมพันธ์ในข้อมูลได้หลายวิธี เช่น 

การตรวจสอบเชื่อมโยงแบบสามเส้า โดยใช้ผู้วิเคราะห์ หรือตีความหมายข้อมูลแตกต่างกัน (Data analyst / 

Interpreter triangulation) การตรวจสอบโดยตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการวิจัย (member checks) การตรวจสอบ

โดยกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย (Peer debriefing) และการตรวจสอบโดยใช้หลักฐานร่องรอย (Audit trail) ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย เช่น สมุดบันทึกการสังเกตการณ์ในภาคสนาม (Field note) และใบส าเนาถอด

เสียงถ้อยค าให้สัมภาษณ์ (Interview transcript) (องอาจ  นัยพัฒน์, 2551) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมี

ความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และเกิด

ความไว้วางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนน าไปวิเคราะห์ วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม ก็คือ การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation) 

วรรณี  แกมเกตุ (2551) กล่าวว่า การเพ่ิมความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายวิธี วิธีหนึ่ง คือ 

การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพมีหลายวิธี เป็นแนวคิดที่ถ่ายทอดมาจากแนวคิดของการส ารวจหรือ

การชี้ทิศในการเดินเรือ ซึ่งถ้ารู้จุดตรึงบนแผนที่สองจุด แล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองมาตัดกันก็จะได้ทิศทาง 

หรือถ้ารู้จุดตรึงเพียงจุดเดียว ผู้สังเกตก็จะรู้ว่าเราควรจะอยู่ในทิศทางระนาบใด ๆ ของเส้นนั้น ๆ วิธีการ

ตรวจสอบสามเส้านี้เปรียบเสมือนการตรึงความจริง ณ จุดหนึ่ง แล้วก็จะรู้ถึงความจริงอ่ืน  ๆ ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้หลายวิธี โดยสุภางค์  จันทวานิช (2553) กล่าวถึง ความส าคัญของการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่า ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่า มีผู้สงสัยใน   

ความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะแคลงใจในความล าเอียงของนักวิจัยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้

ไปคลุกคลีกับปรากฏการณ์และผู้ให้ข้อมูล คณะผู้วิจัยตระหนักดีถึงข้อสงสัยนี้ และได้วางมาตรการที่จะ
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ป้องกันความผิดพลาด นั่นคือ การตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กัน

มากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยมีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ 

 

1. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล (Data triangulation) 

 คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ  การตรวจสอบ

แหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ 

 - แหล่งเวลำ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกตผู้ป่วย

โรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผู้ป่วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนด้วย 

 - แหล่งสถำนที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่  เช่น ผู้ป่วยโรคจิตมี

อาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ท่ีอ่ืนจะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่ 

 - แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น เคย

ซักถามบุตรชายผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่ม

บุคคลหรือกลุ่มสังคม 

2. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผู้วิจัย (Investigator triangulation) 

 คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่

จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควร

เปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน 

 3. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎี (Theory triangulation) 

 คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูล

แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) และ

แนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้าน

ทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 

4. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) 

 คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกต

ควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 

สุภางค์  จันทวานิช (2552) สรุปว่า หลักของการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า คือ  การไม่ปักใจว่า

แหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่แรกเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้ว นักวิจัยจ าเป็นต้องแสวงหา    

ความเป็นไปได้ว่ายังมีแหล่งอื่นใดอีกบ้าง  มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยใช้วิธีการดังนี้ 

1. วิธีตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป (Methodological triangulation) 
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2. วิธีตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (Data triangulation)ใช้วิธีการโดยเปลี่ยนแหล่งที่เป็น

บุคคลเวลาหรือสถานที่ท่ีให้ข้อมูล 

3. วิธีตรวจสอบโดยใช้ผู้เก็บข้อมูลที่ต่างกัน (Investigator triangulation) 

ตัวอย่างการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป เช่น ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนของครูใน

โครงการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู ด้วยการสัมภาษณ์ครู ครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่า 

ในการสอนเลขครูจะใช้วิธีอธิบายตัวอย่างแล้วให้ท าแบบฝึกหัด ถ้าเด็กไม่เข้าใจครูจะอธิบายซ้ าอีกครั้ง 

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนของครูเป็นข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงตรวจสอบ

ข้อมูลนี้ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนอกห้องเรียนและการเงี่ยหูฟัง 

(Eavesdropping) ผู้วิจัยได้พบว่าในชั่วโมงเลขเมื่อเด็กไม่เข้าใจตัวอย่างและท าแบบฝึกหัดไม่ได้ ครูดุว่าเด็ก

ด้วยถ้อยค ารุนแรง ไม่ได้มีการอธิบายซ้ าดังที่ครูบอกแก่ผู้วิจัย ข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการแบบที่สองจึงเป็น

ข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่ครูให้สัมภาษณ์  อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ปักใจเชื่อว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด แล้วสรุปว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยแอบเงี่ยหูฟังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะข้อมูลทั้ง    

2 แบบนี้มีลักษณะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ต่อไปอีก โดยเข้าไปสังเกตแบบ

มีส่วนร่วมในห้องเรียนที่มีการสอนเลขโดยครูคนเดิม แต่ทั้งนี้ ได้ทอดเวลาให้ผ่านไปจนผู้วิจัยกับครูมี      

ความสนิทสนมกัน เรียกกันเป็นพ่ีเป็นน้องแล้ว เมื่อได้สังเกตแบบมีส่วนร่วมในห้องเรียนนี้เองผู้วิจัยจึงได้

พบว่า ครูใช้ทั้งวิธีอธิบายซ้ าให้เด็กฟัง และวิธีดุด่าเด็กด้วยถ้อยค ารุนแรง โดยจะอธิบายซ้ าให้เด็กที่ตั้งใจเรียน

แต่สติปัญญาเชื่องช้า และจะดุด่าด้วยถ้อยค ารุนแรงแก่เด็กท่ีเกเรในห้องเรียน นอกจากนั้นการใช้ถ้อยค าดุว่า

รุนแรงยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานอารมณ์ในวันที่มีการสอนอีกด้วย ถ้าวันใดครูมีปากเสียงกับสามี ก็จะมีพ้ืนอารมณ์

เสีย  ดุว่าเด็กรุนแรงกว่าปกติ ข้อมูลที่รวบรวมได้ในที่สุดจึงเป็นแบบ ค  ซึ่งมีลักษณะการสังเคราะห์ข้อมูล

แบบ ก. และข้อมูลแบบ ข. ก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง แต่ข้อมูล ค มีความเชื่อถือได้มากขึ้น เพราะได้แสดง

เงื่อนไข (Condition) ว่าเมื่อใดจึงจะเกิดข้อมูล แบบ ก. และเม่ือไรจะเกิดข้อมูลแบบ ข. 

อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ (2551) สรุปไว้ว่า เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บ

ข้อมูลจึงไม่เน้นที่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้ อมูล 

จึงฝากไว้ที่คุณภาพของผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูล  

ในขณะที่เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่ออกจากภาคสนามก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาว่า

ข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบค าถามวิจัยได้หรือไม่ และข้อมูลที่ได้มี ความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงไร       

การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) 

ซึ่งกระท าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
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1. กำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำด้ำนข้อมูล 

 เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มำของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูล

ต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. กำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำด้ำนผู้วิจัย 

 เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยรวม 3 คนแล้ว ข้อมูลที่ได้ควร

จะตรงกัน 

3. กำรตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำด้ำนวิธีกำร 

 เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีกำรเก็บข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะได้ผลเหมือนเดิม เช่น 

ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพ โดยเลือกใช้

ลักษณะการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูล

ต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่  เพ่ือให้ผลการวิจัยมี         

ความน่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจในคุณภาพของงานวิจัย 

 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.  งำนวิจัยในประเทศ 

 ไพโรจน์  กลางประพันธ์ (2546) ได้พัฒนาครูที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

โรงเรียนบ้านค าพ้ี อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พบว่าก่อนด าเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน        

การสอนแบบบูรณาการ ครูผู้สอนยึดการสอนแบบเดิม คือเน้นการบรรยาย  เพ่ือบอกความรู้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก       

จัดเนื้อหาการเรียนไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หลังการพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 ประกาศิต  พริ้งศิรินันทกุล (2546)  ได้พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

โรงเรียนบ้านจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

ท าให้ครูได้รับความรู้และมีความสามารถในการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น มีความกระตื้อรือร้น         

ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นมากขึ้น มีรูปแบบการสอน

ที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงทรัพยากรมากขึ้น โดยปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่ดีมากขึ้น 
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 จิตติพงษ์  มัธยม (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่า การพัฒนาบุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น สามารถจัดท าแผนการสอนได้ ท าให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้น      

อยากเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 สุคนธ์  นาเมืองรัก (2546) ได้พัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน

ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ผลการพัฒนาบุคลากร    

ในการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

เทคนิคการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม แทรกในการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ ตลอดทั้งพัฒนาตนเอง  

สู่การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เดชา  ประชุมแดง (2546) ได้พัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียน     

บ้านม่วงเฒ่า อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การพัฒนาบุคลากรครูโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ประชุมสัมมนาท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้ แต่ยังคงมี

จุดอ่อนในประเด็นต่อไปนี้ คือเรื่องการบรูณาการ ซึ่งควรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถ

ในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้ดีขึ้น 

 วิจิตร  หาระสาร (2546) ได้พัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียน

บ้านตบหู  อ าเภอจะหลวย จั งหวัดอุบลราชธานี พบว่าก่อนท าการศึกษาครูไม่มีความรู้ความเข้าใจใน                   

การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าก าหนดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ            

การประเมินผลและการเขียนแผนการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานแต่หลังจากได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว   

ครูมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าก าหนดการเรียนรู้ได้ แต่ยังมีปัญหาในด้านการเขียน

แผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุรีภรณ์  น้อยวงศ์ (2546) ได้พัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียน    

บ้านส าโรง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

บุคลากรในโรงเรียน ก่อนที่จะด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผลนั้น ครูผู้สอนมี

ความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจน ภายหลังที่ได้ด าเนินการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ระดมความคิดในการประชุม       

เชิงปฏิบัติการช่วยเหลือแนะน าเป็นรายบุคคลในวงรอบที่ 1 พบว่าครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบบูรณาการได้ แต่ยังประสบปัญหาที่ไม่มั่นใจในตนเอง ขาดความช านาญในการวางแผนการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ สื่ออุปกรณ์น้อย จึงได้ร่วมกันพัฒนาตามวงจรรอบที่ 2 โดยใช้กิจกรรมนิเทศติดตามผล   

ให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นรายบุคคล ช่วยเหลือ ปรับปรุงวิธีการสอนของครูในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งท าให้ครู
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มีความม่ันใจในตนเองมากขึ้นกว่าเดิม  กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าออก และร่วมกิจกรรม

กลุ่มได้ด ี

 พรทิพย์  วงศ์ภูธร (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าการพัฒนาบุคลากร

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามกรอบการศึกษา 3 ด้าน คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน

แบบบูรณาการ (2) การเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ และ (3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

พบว่าบุคลากรสามารถน าแผนการสอนไปปฏิบัติการสอนได้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถ

วิเคราะห์และเชื่อมโยงบูรณาการความรู้จากวิชาหนึ่งสู่อีกวิชาหนึ่งได้ 

 อุทัย บุญมี (2547) ได้พัฒนาครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านหนองยาง 

(ธนาคารกรุงเทพ 10) อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ครูยังมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบเดิม ๆ คือ ครูเป็นศูนย์กลาง สอนโดยวิธีการบรรยายใช้ชอล์ค และหนังสือเป็นหลักยังไม่ปรับ

กระบวนการเรียนสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา กลุ่มผู้ร่วมศึกษาจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือหา

แนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม จึงได้ตกลงร่วมกัน

ในการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 ด้าน คือ การฝึกอบรม

ให้ความรู้การจัดกิจกรรม การนิเทศโดยการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนการพัฒนาครู จึงควรใช้ กลยุทธ์   

ในการพัฒนาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 

 ชัยวัฒน์ เลิศนา (2547) ได้พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ

แบบบูรณาการ โรงเรียนวัดทุ่งรี อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าสภาพปัจจุบันการด าเนินง าน 

และปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังพบว่าครู

ส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการไม่ถูกต้อง 

สุเนตร  สืบค้า (2552) ศึกษาระดับความพึงพอในของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการโดยใช้ผู้สอนสองคน ส าหรับกรณีศึกษาวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร

กับ วก 363 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจ าแนก

ตามลักษณะส่วนบุคคล และประเภทของกิจกรรมบูรณาการ โดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจจากนักศึกษา        

ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสองวิชาในภาคการศึกษา 2/2551 จ านวน 52 คนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ      

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนสองคนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความพึงพอใจด้านผู้สอนสูงสุด 

และด้านการวัดและประเมินผลต่ าสุดการเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของนักศึกษา

พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียน  
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การสอนแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนนักศึกษาที่มีปัจจัยด้านเพศ 

การมี / ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนตัว ความสะดวก / ไม่สะดวกในการใช้ระบบออนไลน์จากมหาวิทยาลัย และ

ความสะดวก / ไม่สะดวกในการใช้ระบบออนไลน์จากที่พัก มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

ปานเพชร  ชินินทร และวิเชษฐ์  พลายมาศ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการจัดการศึกษา  
เชิงบูรณาการกับการท างานส าหรับอุดมศึกษาไทยเพ่ือค้นหาค าตอบว่าอะไรเป็นปัจจัยความส าเร็จ  
(Success factors) ของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning--WiL) 
ส าหรับอุดมศึกษาในประเทศไทยเพ่ือน าไปผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแบบจ าลอง  WiL จากนั้น น า
แบบจ าลองไปออกแบบและพัฒนาคู่มือด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
กระบวนการแสวงหาค าตอบดังกล่าว กระท าโดยการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของ WIL 
และการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบ  WIL มา
เป็นเวลานาน แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา  จากนั้น น าผล
วิเคราะห์ที่ได้มาสร้างแบบสอบถามแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งภาคประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาคแรงงาน รวมจ านวน 349 คน 
ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสถานศึกษา 
ด้านสถานประกอบการ และด้านการเงิน จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการ WiL ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย (1) ปัจจัยส าคัญเชิงความร่วมมือ (KSFs) 3 ส ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคม
วิชาชีพ (2) ปัจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (CSFs) 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ผู้เรียน 
ผู้สอนสถานประกอบการ และการเงิน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบชี้ให้เห็นว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้อง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเส้นอิทธิพล มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งค่าการทดสอบ
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวคือ WiL Pagoda Model 
ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ทั้งนี้รูปทรงของ Pagoda Model มีพ้ืนฐานมาจากเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทาง
พุทธศาสนา สะท้อนพลังความคิดแบบชาวตะวันออก แบบจ าลอง WiL Pagoda Model มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ เรียกว่า [4หลัก] x [6ชั้น] x[3ปัจจัยสนับสนุน] มีรายละเอียดดังนี้ 

[4หลัก] 
อาศัยหลักการส าคัญของการสร้างเจดีย์ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) มีลักษณะเป็นชั้น ๆ 

(Layering approach) (2) ความเชื่อมประสาน (Connectivity) (3) ความเป็นล าดับ(Serializability) และ 
(4) ความบูรณาการ (Integration) การสร้างเจดีย์จะใช้วิธีการแบบล่างขึ้นบน (Bottom upapproach) 
เจดีย์จะเริ่มสร้างจากชั้นของฐานรากให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยสร้างชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปได้ แต่ละชั้นจะมี
ความเชื่อมประสานเป็นเนื้อเดียวกันภายในชั้นเดียวกันและเชื่อมประสานระหว่างชั้นอีกด้วย  ชั้นบนจะ
สามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อชั้นก่อนหน้านี้ถูกสร้างไว้สมบูรณ์แล้ว  เจดีย์จะเป็นองค์ที่สมบูรณ์ได้ล้วนถูกหลอม
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รวมบูรณาการองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย และจ านวนมากเข้าไว้ด้วยกัน การสร้างเจดีย์จะงดงาม
มากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการเชื่อมประสาน จัดสรร และหลอมรวมองค์ประกอบทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน การสร้างเจดีย์จึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เช่นเดียวกับการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 
WiL ที่ใช้ WiL Pagoda Model 
 

 

 
ภำพที่ 2.4 แบบเจดีย์จ าลอง Wil (Wil Pagoda Model) 

 ที่มา: ปานเพชร  ชินินทร และวิเชษฐ์  พลายมาศ (2553) 
 
[6ชั้น] 
แบบจ าลองแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 6 ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ 1 ชั้น 3 ส (Stakeholder 

layer) ประกอบด้วย สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพชั้นที่ 2 ชั้นสมรรถนะ 
(Competency layer) ประกอบด้วยความรู้ (K-Knowledge) ทักษะ (S-Skill) และคุณลักษณะ           
(A-Attribute) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะตามหน้าที่
(Functional competency) และสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ (Professional/Special competency)
ชั้นที่ 3 ชั้นมาตรฐาน (Standard layer) ประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานชั้นที่ 4 ชั้น WiL (WiL layer) ประกอบด้วย รูปแบบของ Work-integrated Learning ได้แก่ 
DVT (DualVocation Training), Coop (Cooperative education), Apprentice, Internship ใน
ประเทศไทย หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นPractice School ส าหรับบัณฑิตศึกษา หรือรูปแบบอ่ืน ๆ จาก WiL  
ทั่วโลกชั้นที่ 5 ชั้นรูปแบบการเรียนรู้ (Learning layer) ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) 
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แบบต่างๆ เช่นPBL (Problem-based Learning), PjBL (Project-Based Learning) Constructivism, 
RBL (Research-Based Learning), (Collaborative Learning), Block Course, แบบอ่ืนๆ หรือแบบ
ผสมผสาน ที่จะน ามาใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ WiL เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรชั้นที่ 6 ชั้นปัจจัยความส าเร็จ (Success Factors layer) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสถานประกอบการ และด้านการเงิน 

[3ปัจจัยสนับสนุน] 
แม้แบบจ าลองดังกล่าวจะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการเรียนรู้

เชิงบูรณาการกับการท างานส าหรับอุดมศึกษาไทย ดังอธิบายไว้ข้างต้น แต่หากต้องการให้การจัดการ WiL 
ตามองค์ประกอบเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน ควรได้รับการสนับสนุนจากปัจจัย
เสริมความส าเร็จดังที่ปรากฏในแบบจ าลองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กรเอกชน ภาคชุมชน และ
องค์การปกครองท้องถิ่น องค์ประกอบทั้ง 3 มีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนของการจัดการศึกษาแบบ WiL 
ได้ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการ  WiL ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
(1) ปัจจัยส าคัญเชิงความร่วมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ได้แก่ สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปัจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (Critical Success Factors-CSFs) 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ผู้เรียนในการบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น นอกเหนือจากจะต้องด าเนินการตามกระบวนการของ WiL Pagoda Model นี้ตั้งแต่  
ขั้นแรกมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว หากต้องการให้การบริหารจัดการ WiL บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องพิจารณา
และด าเนินตามปัจจัยความส าเร็จทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละด้านต้องมีคู่มือปฏิบัติงานระบุไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานในการท างานร่วมกัน 
 ธวัชชัย  พันธ์นิกุล (2555) ได้น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนของ

วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในต าบล

เป้าหมายและด าเนินการภารกิจ ทั้ง 3 ภารกิจโดยภารกิจซ่อมสร้างเน้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นหลัก  

ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม อยากเห็นภารกิจซ่อมสร้าง เน้นให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแต่ก็มิได้ให้

ปฏิเสธ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งรถจักรยานยนต์ อยากให้มีประชาชนมาใช้บริการมาก ๆ ทั้งนี้ควรมีการจัด

อบรม  การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรและการซ่อมเบื้องต้นให้กับชุมชนด้วย เพ่ือกระตุ้น

และให้ความส าคัญ  ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจากสาธารณสุขแจ้งว่า สาธารณสุขมี หน่วยบริการเคลื่อนที่ คือ รถตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ที่พร้อมร่วมให้บริการในศูนย์ซ่อมสร้าง โดยใช้งบประมาณงานประจ าเป็นปกติของ

สาธารณสุขร่วมภารกิจของศูนย์ได้โดยขอความร่วมมือกับสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลก็ได้ 
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2. งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

 Dougherty (1999) ได้ศึกษาปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา คือ การท าให้

หลักสูตรทั้งหมด ขั้นตอนส าคัญ ๆ ในการปฏิรูปได้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทุกระดับ จากประถมศึกษาถึง

มหาวิทยาลัย ที่ปรากฏว่ายังไม่ได้กระท า คือ ระดับมัธยมศึกษาขณะที่มีความพยายามจะน าหลักสูตร    

บูรณาการมาใช้ การที่สามารถกระท าได้ผ่าน 2 – 3 ข้อบังคับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและบางทีหลังจากนั้นมี       

ความพยายามก็หายไป วัตถุประสงค์การศึกษานี้คือ การใช้กรณีศึกษาประกอบการวิเคราะห์กับหลักสูตร

บูรณาการของ โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมปลาย ผลการศึกษาพบว่า (1) การน าใช้หลักสูตรบูรณาการจึง

ต้องมีการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี (2) แนวคิดของหลักสูตรบูรณาการต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง  (3) ต้องมีการเตรียมตัวของครูผู้สอนหลักสูตรนี้เป็นอย่างดี (4) โดดเดี่ยวจากนักศึกษาอ่ืน ๆ เป็น

อุปสรรคอย่างหนึ่ง (5) ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม (6) ต้องมีการสนับสนุนจากฝ่าย

บริหารและคณะต่าง ๆ ด้วย 

 Reed (2001) ได้ศึกษาถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ โครงการ Maryvale’s 

Mirror Program ซึ่งได้สร้างหลักสูตรบูรณาการกับเนื้อหาวิชาส าคัญประกอบด้วย เวลาการเรียนแบบ

ยืดหยุ่นและแบบก าหนดตายตัวเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใช้เวลา 4 วัน กับเนื้อหาวิชาการ และวันที่ 6 ใช้กับ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาและการสอน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Mirror 

Magnet Program กับวิธีการแบบเดิม ซึ่งสอนเนื้อหาวิชาแบบแยกส่วนกันและมีเวลาอีก 55 นาที ส าหรับ

การเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง การวิจัยครั้งนี้ ตรวจสอบความแตกต่างความส าเร็จด้านวิชาการ

ระหว่างคน 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยของปี 4 โดยคะแนนใช้วิธีการ (TAP) ในระดับนักเรียน

มัธยมปลายและใช้การเปรียบเทียบคะแนนแบบ Arigona Achievement Program ในการสอนการอ่าน

และการเขียนความเหมาะสม ส่วนปัจเจกของการศึกษาของนักเรียนถูกตรวจสอบโดยวิธีการนับวันขาดเรียน

จากวันเข้าเรียนวันแรกจนถึงตลอดไปถึงปีที่เป็น Senior แล้วยังใช้การส ารวจคุณภาพเพ่ือตรวจดูเป้าหมาย

ของนักเรียนหลังจบมัธยมแล้วด้วย มีนักเรียนในโครงการ Mirror Magnet Program จ านวน 23 คน       

ที่เหมาะสมโดยเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ และเหมาะสมกับอีก 23 คน ในกลุ่มการเรียนการสอนแบบเดิมคะแนน

เกรด 9 TAP ของนักเรียนใหม่ถูกวิเคราะห์ว่า ไม่มีผลแตกต่างส าคัญระหว่างนักเรียน 2 กลุ่ม ในช่วงเริ่ม

การศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความสอดคล้องของการศึกษากับ

นักเรียน ระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม 

 Mullin (2002) ได้ศึกษารายกรณีของครู เกี่ยวกับปีแรกของการบูรณาการเทคโนโลยีใน

หลักสูตรการสอนและประเมินผล พบว่า เป็นการศึกษาการใช้สารสนเทศ ของครูใหม่ว่ามีความสัมพันธ์กับ

โครงการสอนแบบบูรณาการอย่างไร โดยใช้เวลาการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน จากแบบสอบถาม       
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การสังเกต จากการวิจัยภาคสนามเช่น การสังเกตในห้องเรียน การสัมภาษณ์ ตัวอย่างชิ้นงานของนักศึกษา 

ซึ่งศึกษาครูที่ช านาญด้านสารสนเทศ 2 คน และช านาญด้านสารสนเทศ 2 คน ผลที่ปรากฏคือที่ช านาญเรื่อง

สารสนเทศ สามารถสาธิตการถ่ายทอดความรู้เรื่องสารสนเทศ มากกว่าครูที่ไม่มีความช านาญจากข้อมูล      

ที่ได้รับแสดงให้ เห็นว่ามีการใช้สารสนเทศจริง ๆ เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาที่สอดคล้องกับ

สมมุติฐานของการวิจัยว่า การบูรณาการใช้สารสนเทศของครูใหม่นั้นไม่ค่อยได้ใช้ในเบื้องต้นมักจะใช้

สารสนเทศ ในการเตรียมบทเรียนการน าเสนอบทเรียนการประเมินผล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ท าให้เราได้ทราบว่า

การใช้ สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตน้อย โดยเฉพาะในโปรแกรมการเรียน และอินเทอร์เน็ตเป็นการเสนอ

ความคิดให้ผู้พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการอาชีพของครูอีกทั้งการเสนอแนวทางในการวิจัยในอนาคต

ต่อไป 

 Ahmad (2003) ได้สร้างความสมบูรณ์ให้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางออนไลน์ โดยการบูรณาการ 

พบว่าจากจุดประสงค์ท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอผลการใช้แบบทดสอบที่จะเพ่ิมความสมบูรณ์ของการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและเป็นการค้นหาเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ จากเว็บไซต์ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยวิธีการ

ด าเนินการที่หลากหลาย ผสมผสานด้านความรู้ พุทธพิสัยและทัศนะต่อการเรียนรู้ แบบเปิดและก าหนด

หัวข้อหลักที่มีผลต่อการเรียนรู้ 3 ประการ วิธีการหารความรู้ที่สนับสนุนในการเรียนและเครื่องมือวัดสิ่งที่เราได้รู้นั้น 

นอกจากนี้ยังใช้ความช านาญการในด้านต่างๆ ทั้งวิธีการสอนที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียน 338 คน ที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ข้อมูลและจากการส ารวจ

ข้อมูล 4 ชุด ตลอดเทอม ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ ชอบการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ

แผนการเรียนที่มีการน าเข้าสู่บทเรียน และได้รับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้

และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

 Williams และคณะ (2010) ได้รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจในเทคโนโลยีอีเลิร์นนิง 

(E-learning) เพ่ือช่วยสนับสนุนระบบการจัดการเรียนสอนแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

(Work integrated learning) พบว่า ความเข้าใจในเทคโนโลยีอีเลิร์นนิงจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้เป็นอย่างดี ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ระบบการจัด    

การเรียนสอนแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นในอนาคต 

 Simmons และคณะ (2010) ได้รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้แฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็คทรอนิคส์ (E-portfolios) เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงประสบการณ์ในการท างานของผู้เรียน จากการบูรณาการ    

การเรียนรู้กับการท างาน (Work integrated learning) โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนวิชาชีพพยาบาล

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of Newcastle) ประเทศออสเตรเลีย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
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ให้เอ้ือต่อนักศึกษายิ่งขึ้น พบว่าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิคส์ช่วยนักศึกษาเพ่ิมความสะดวกในการบ่งชี้ถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี และ

นักศึกษามีแนวโน้มที่จะใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิคส์กันมากข้ึน 

 จากงานวิจัยที่กล่าวมาทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าการจัด         

การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นที่ยอมรับและมีการน าไปใช้กันในวงกว้างทั้งระดับประเทศและระดับสากล 

การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นสิ่งจ าเป็น ส่วนการบูรณาการการเรียนรู้กับ

การท างานเป็นแนวทางใหม่ที่เหมาะสมกับการศึกษาในสายอาชีพ และควรมีการสร้างสื่อเทคโนโลยีช่วย

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กับการท างาน งานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบูรณาการการเรียนรู้

กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้มีแนวทางเป็นเอกภาพทั่วประเทศ โดยให้มีการบริหารงานด้วย

ระบบ PDCA เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา นโยบาย

ของรัฐบาล ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 วิธีการด าเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) มีการน าเสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

2. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

4. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. กำรศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 

การศึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1.1  ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

 1.2  จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

20 แห่ง 

 1.3  พัฒนาแนวทางการจัดการการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ซึ่งประกอบไปด้วย  ขั้นตอนวางแผน (Planning)  ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) 

และขั้นการสะท้อนผล (Reflecting) น าเสนอขั้นตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

 1.3.1  ขั้นตอนวางแผน ( Planning ) 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับ        

การท างาน  เริ่มต้นจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนตามกรอบการศึกษาค้นคว้า 4 ขั้นตอน 

ได้แก ่

 1)  ขั้นน า สภาพปัจจุบัน และปัญหาขั้นน า  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ครูเร้าความสนใจหรือน าทางให้

ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่ผู้เรียนประสบ มีความคิดเห็นว่า การจัดสภาพห้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อการเรียน       

-5- 
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การสอนแบบบูรณาการ ซึ่งใช้สื่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยและยังใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 

เน้นให้นักเรียนท่องจ า ขาดการเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่ง ไม่สามารถน ามาเชื่องโยงกับ               

การปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ขาดการเก็บร่องรอยหลักฐานการท างาน และการประเมินผลงาน อันจะ

น าไปเชื่อมโยงถึงการเทียบภาระงาน และชั่วโมงงาน เพ่ือชดเชยเวลาเรียน และผลการประเมินในชั้นเรียนได้ 

 2)  ขั้นปฏิบัติการ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู อาจารย์ ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ  

ที่เน้นตัวครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเอง และการประเมินผลการเรียนแบบบูรณาการ  

มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับรายวิชา ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และน าไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน แต่ยังไม่มีการเก็บร่องรอยหลักฐานการท างาน และการประเมินผลงาน อันจะน าไปเชื่อมโยงถึงการเทียบภาระ

งาน และชั่วโมงงาน เพ่ือชดเชยเวลาเรียน และผลการประเมินในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 3)  ขั้นสรุป การสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตว่า ครู อาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาด

หลักเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

 4)  ขั้นการประเมินผล ด าเนินการประเมินผล แล้ววิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือวางแผน         

การปฏิบัติการ 

1.3.2  ขั้นปฏิบัติการ (Action) 

 น าแผนการปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติตามกิจกรรมสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามแนว

ค าถาม (Interview guide line) ที่ได้วางไว้ 

1.3.3  ขั้นการสังเกต (Observation) 

 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ขณะที่กลุ่มเป้าหมายประชุมปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้     

ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน พร้อมทั้งการนิเทศโดยการสัมภาษณ์ และประเมิน เพ่ือรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการสะท้อนผล

การบรรลุเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมในระหว่างและภายหลังการปฏิบัติการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

1.3.4  ขั้นสะท้อนผล (Reflection) 

 คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าประชุมเพ่ือน าข้อมูลที่ได้การสังเกตและ การสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปสู่      

การพัฒนาการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

 1.4   แผนการปฏิบัติ ผู้ศึกษาค้นคว้าน าเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา มาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา

ครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
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2. กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม 

 

หลังการส ารวจสภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) ในศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วสังเคราะห์นวัตกรรม 2 ประเภทได้แก่ 

คู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และอุปกรณ์ / เครื่องมือทางเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยรถ

เคลื่อนที่ (Mobile Unit) หลังจากนั้นจึงน านวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทมาประเมินคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมมนาอิง

ผู้เชี่ยวชาญ (Connoiseurship) ดังนี้ 

2.1  เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางการบริหารงาน และปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน (Fix It Center) จ านวน 12 คน เป็นผู้ประเมินนวัตกรรมทั้ง 2 ประเภท 

 2.2  ประเมินคุณภาพใน 4 มิติ ได้แก ่

2.2.1 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

2.2.2 ความเหมาะสมต่อการด าเนินงานในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

2.2.3 ความเป็นไปได้ที่จะเป็นต้นแบบที่ดี สามารถน าไปจัดท าเพ่ือขยายผลใช้งานทั่วประเทศได้จริง 

2.2.4 ความเป็นประโยชน์ 

 2.3  ผลการประเมินพบว่านวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ในทั้ง 4 มิติ และ

น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่  

2.3.1 ควรจัดท ารูปเล่มจริงให้มขีนาดเล็กส าหรับพกพา 

2.3.2 ควรจัดท ารูปเล่มส าหรับแจกให้ครบทุกศูนย์ 

2.3.3 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่แกนน าของแต่ละศูนย์ ในกรณีท่ีพบปัญหาการด าเนินงาน 

2.3.4 ควรเพ่ิมสีที่บ่งบอกภารกิจ / กิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษา บนหน่วยรถเคลื่อนที่ เช่น 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีควรมีสีเขียวแทรกในบางจุดเพ่ือระบุกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการแก้ปัญหา

ด้านการผลิตพืช เป็นต้น 

 2.4  น าผลงานนวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทไปแสดงนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และเป็นต้นแบบให้แก่ทุก

ศูนย์น าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์แก่ภาคราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 2.5  ก าหนดให้ทุกศูนย์ใช้นวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นต้นแบบในการด าเนินงานในปี 2557 

 กรอบแนวคิดของการศึกษาเพ่ือพัฒนาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

(Work - Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แสดงดังภาพที่ 3.1 
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ภำพที่ 3.1  กรอบแนวคิดของการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับ 

  การท างาน (Work – Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

 

 

 

 

วิเครำะห์ข้อมูล 

1.  น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ

สัมภาษณ์และการสังเกต  มาตรวจสอบ

คุณภาพ โดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า 

(Triangulation Technique) 

2.  ศึกษา และสร้างความเข้าใจวิเคราะห์

ข้อมูลที่รวบรวมไดจ้ากการสังเกตและ

สัมภาษณ์หลาย ๆ  รอบ  เพื่อก าหนด

ทิศทางสร้างข้อสรุป  พร้อมน ามาอ้างอิง

ข้อสรุปบางส่วนเป็นที่มาของข้อสรุปนั้น 

และเสนอโดยอิงกรอบการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ ใช้รูปแบบของการสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน ครูผู้ปฏิบัติงาน และ

นักเรียน นักศึกษา 

น ำผู้เรียนเข้ำปฏิบัติงำน 
น าผู้เรยีนเข้าปฏบิัติงาน ในศูนย์ซอ่มสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix It Center) โดยบูรณาการการเรยีนรู้กับการท างาน 
(Work – Integrated Learning) 

วิเครำะห์ปัญหำ ศึกษำหลักสูตร และรูปแบบท่ีเหมำะสม 
วิเคราะหป์ัญหา ศึกษาหลักสตูรรายวิชาต่างๆ ศึกษาค้นคว้า
รูปแบบ และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนรู้กับการท างานอย่างเหมาะสม 

สภำพปัญหำท่ีพบ 
1. บางรายวิชาจัดการเรียนการสอนได้ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
2. นักเรียนนักศึกษาเรยีนชดเชยในบางรายวิชาที่ไมไ่ด้
เข้าช้ันเรียนตามตารางเรยีนในช่วงด าเนินกิจกรรม 
3. หลักฐานในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนนักศึกษาที่ไดร้่วมกิจกรรมสู่เนื้อหาวิชา 
ที่เรียนของแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลายขาด
รูปแบบที่เป็นเอกภาพ 
4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
ในแต่ละสถานศึกษาขณะที่ไปร่วมกิจกรรม มีการใช้ 
รูปแบบที่หลากหลาย ไม่เป็นเอกภาพ 
5. รูปแบบของการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์
จากการร่วมกจิกรรมของนักเรียนนักศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความหลากหลาย และแตกต่างกัน 
6. เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

สร้ำงนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
1. จัดท าคู่มือ / แนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การการเรียนรู้กบัการท างาน ในศนูย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
2. สร้างเครื่องมือ/สื่ออิเล็คทรอนิคส์/อุปกรณ์ทางเทคโนโลย ี
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับ 
การท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน คือ หน่วยรถเคลื่อนที ่



58 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำย 

 

 การวิจัยครั้งนี้  ใช้กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 

 1.  กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจสภาพ  ประกอบด้วย 

 1.1  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และครูผู้ปฏิบัติงาน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 4 

ภาค ๆ  ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 4 คน รวมจ านวน 80 คน 

  1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

จ านวน 4 ภาค ๆ  ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 10 คน รวมจ านวน 200 คน 

 2.  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพนวัตกรรม คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้ง

ทางการบริหารงาน และปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จ านวน 12 คน 

 

4. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล และกำรรวบรวมข้อมูล 

 

 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้รูปแบบของ         

การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดและยืดหยุ่น โดยด าเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ    

มีโครงสร้างที่เหมาะสม และด าเนินการสัมภาษณ์เสมือนกับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประเมินสภาพ

การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานที่ผ่านมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – กันยายน พ.ศ. 2556 รวม

ระยะเวลา 1 ปี 
 

 4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

  4.2.1  การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง จาก 

  1)  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และครูผู้ปฏิบัติงาน 

  2)  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

 4.2.2  การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางการบริหารงาน 

และปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 5.1  น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation 

technique) จากการด าเนินกิจกรรมของการประชุมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนและการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยมิติ

ด้านข้อมูล มิติด้านผู้ศึกษาค้นคว้า และมิติด้านวิทยาการ มาจัดหมวดหมู่ตามกรอกการศึกษาค้นคว้า 4 ขั้น ได้แก่ ขั้น

น า ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสรุป และขั้นการประเมินผล 

 5.2  ศึกษาและสร้างความเข้าใจวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ  เพ่ือ

ก าหนดทิศทางสร้างข้อสรุป  พร้อมน ามาอ้างอิงข้อสรุปบางส่วนเป็นที่มาของข้อสรุปนั้น และเสนอโดยอิงกรอบ

การศึกษาโดยพรรณนาวิเคราะห์ 

 

หมำยเหตุ   นอกจากการจัดทสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญแล้ว ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอ เสวนา และวิพากย์คู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับ  

การท างาน (Work - Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

 1.  ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 2.  ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 3.  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 4.  ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพมหานคร 

 5.  ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพมหานคร 

 6.  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 

จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครู นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หัวข้อที่น าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 

 

1. ผลกำรศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
 

 ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของครู 

 1.1.1 เพศ 

 1.1.2 วุฒิการศึกษา 

 1.1.3 ประสบการณ์ในการสอน 

  1.2 ผลการสัมภาษณ์ครู 

 1.2.1 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนต่อผู้เรียนที่เข้า

ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 1.2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

 1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน ประกอบด้วย 

1) ด้านครูผู้สอน 

2) ด้านผู้บริหาร 

3) ด้านผู้เรียน 

 1.2.4 รูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

 1.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

-5- 
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 ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

  2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา 

 2.1.1 เพศ 

 2.1.2 ศึกษาอยู่ในระดับ 

  2.2 ผลการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา 

 2.2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน

ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

 2.2.2 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชนที่เหมาะสม 

 2.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

 

ตอนที่ 1 กำรสัมภำษณ์ครูที่ปฏิบัติงำนในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของครู 
 

 1.1.1 เพศ 

1)    ชาย   จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

2)    หญิง   จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 1.1.2 วุฒิการศึกษา 

1)    ปริญญาตรี  จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 

2)    สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน   5 คน คิดเป็นร้อยละ   6.25 

3)    อ่ืนๆ   จ านวน   0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 

 1.1.3 ประสบการณ์ในการสอน 

1)    1 – 5 ปี  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 

2)    6 – 10 ปี  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

3)    11 – 15 ปี  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

4)    16 – 20 ปี  จ านวน   5 คน คิดเป็นร้อยละ   6.25 

5)    20 – 25 ปี  จ านวน   0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 

6)    26 – 30 ปี  จ านวน   0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 
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7)    มากกว่า 30 ปี จ านวน   0 คน คิดเป็นร้อยละ   0 

 

 1.2 ผลกำรสัมภำษณ์ครู 
 

 1.2.1  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนต่อผู้เรียนที่เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนอยู่นั้นก่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดย

ได้รับประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง

การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้าง

ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังตัวอย่างค าพูด

ของครกูลุ่มเป้าหมาย 

 “การเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  น ามาใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้หลากหลายวิชาในห้องเรียนมาบูรณาการปฏิบัติจริงในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนได้จริง” 

 “นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปบูรณาการใช้ใน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เกิดความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ชุมชนมากขึ้น” 

 “เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยเรียนรู้ถอด / 

ประกอบ จากของจริงในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน รวมทั้งสามารถประเมินราคาวัสดุ และค่าแรงได้” 

 “นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก     

การปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการ ได้รายได้พิเศษ ในการนี้ทั้งครู นักเรียน และ

นักศึกษามีจิตอาสา ในการช่วยเหลือประชาชน” 

 “นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการท างาน สร้าง

ประสบการณ์จริงได้มากกว่าที่ได้จากการฝึกในชั้นเรียน สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเองได้จาก   

การแก้ไขปัญหาที่พบ ณ หมู่บ้านที่ได้ออกให้บริการ สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดสู่ชาวบ้านตามจุด

บริการ และหมู่บ้านข้างเคียง” 

 “นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ได้ฝึกประสบการณ์พบเจอปัญหาจริง 

สามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีได้เข้าร่วมปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้หลังจบการศึกษา” 
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 “นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้จากประสบการณ์จริงจากการแก้ไขปัญหาและสามารถ

ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรจากของจริงที่ใช้งานอยู่” 

 “นักเรียน นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้เพราะในห้องเรียนอาจมีอุปกรณ์การเรียน        

การสอนที่ไม่เพียงพอ แต่จากการออกปฏิบัติงานในศูนย์ ได้ฝึกกับของจริง ใช้งานจริงท าให้นักศึกษามี    

ความสนใจมากขึ้น” 

 “ผู้เรียนมีทักษะในการท างานมากขึ้น มีวินัยในตนเองเกิดการปฏิบัติงานที่ตรงกับ

การเรียนการสอน ซึ่งทักษะในการปฏิบัติงานในศูนย์บางทักษะไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้” 

 “นักเรียน นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพมากขึ้น ได้ประสบการณ์จริงในการซ่อมสร้าง 

มีวินัยในการรักอาชีพตนเอง มีความปลอดภัยในการท างาน รู้จักตอนการปฏิบัติงาน อธิบายการแก้ไข     

การซ่อมได้ แสดงศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรได้เป็นอย่างดี” 

 “นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก     

การปฏิบัติงาน ได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการ มีรายได้พิเศษจากการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสาใน    

การช่วยเหลือประชาชน” 

 “ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านการอบรมด้านสุขอนามัยพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้

จากวิทยากรมาปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านสุขอนามัย ได้รู้จักสัมพันธ์กับชุมชน เพราะต้องติดต่อกับชุมชน” 

 “นักเรียน นักศึกษามีโอกาสเพิ่มช่องทางหารายได้ระหว่างเรียน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

OTOP บางกลุ่ม มีความจ าเป็นอยากให้นักศึกษาช่วยผลิตงาน เช่น กลุ่มพวงมาลัยดินหอม ต าบลป่ากุมเกาะ 

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น เนื่องจากสินค้าผลิตออกไม่ทันต่อความต้องการของตลาด แต่

คนงานมีน้อย ท าให้นักศึกษาได้มีอาชีพเสริมในระหว่างเรียน” 

 “เป็นการน าความรู้ไปใช้ในเชิงการท างานจริง สามารถท าให้ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น

ประสบการณ ์ช่วยเพิ่มความรู้จากสิ่งที่ได้ไปท างานจากงานภายนอก” 

 “ให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้ความรู้เพ่ิมเติมจากงานจริงน า

ความรู้จากการท างานจริงมาใช้ในการเรียนได้ มีความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน” 
 

 1.2.2  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน 

 ครูส่วนใหญ่ทราบดีว่าการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ เนื่องจากผู้เรียนจะต้องน าความรู้ทางทฤษฎีในหลากหลายวิชามาบูรณาการเพ่ือด าเนินการ

ภารกิจดังกล่าว จากภารกิจส าคัญ ได้แก่ การซ่อมสร้าง การถ่ายทอดความรู้ การยกระดับช่างชุมชน การพัฒนา
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นวัตกรรม เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมสุขอนามัย โดยมีครูบางส่วนที่เข้าใจว่าตนเอง

จะต้องเอ้ืออ านวยผู้เรียนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการขณะปฏิบัติงาน โดยครูจะต้องจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสื่อการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ เทียบเนื้อหา  / ชั่วโมงภาระงานกับ

รายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น ดังตัวอย่างค าพูดของครู

กลุ่มเป้าหมาย 

 “การบูรณาการการเรียนรู้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน คือ การน าความรู้ที่ได้จาก

การเรียนการสอนไปปฏิบัติไม่ว่าทางตรง คือนักเรียนช่างออกซ่อม หรือทางอ้อม คือ การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับ

ชุมชน” 

 “เป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง ซึ่งเมื่อพบปัญหาที่

เกิดข้ึน นักเรียน นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีจริง” 

“มีการจัดบูรณาการทั้งทางด้านทฤษฎี ด้านทักษะ และด้านปฏิบัติให้นักศึกษาได้

น าไปใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้”  

 “ทีมช่างชุมชน มีการบูรณาการทฤษฎี – ปฏิบัติ และเพ่ิมทักษะของแต่ละสาขา 

เช่น สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้าก าลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ทีมนวัตกรรม มีการบูรณาการสร้างสิ่งอ านวย

ความสะดวก ตามความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาและต่อยอดสินค้า OTOP หรือสินค้าภายในชุมชน 

ส่วนทีมอาชีวอนามัย มีการบูรณาการโดยประสานงานกับหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. 

ได้ด าเนินการตรวจร่างกายเพ่ือหาสารพิษตกค้างในร่างกายของชาวบ้านในชุมชน รวมถึงมีการอบรมให้

ความรู้ และป้องกันสารพิษตกค้างในร่างกาย โดยการใช้สมุนไพรรางจืด เป็นต้น” 

 “บูรณาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น และที่จะเข้ามาใช้

บริการของชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการตอบปัญหาที่ชาวบ้านสงสัยในการให้บริการในด้านสุขอนามัย        

มีการตรวจสารพิษในเลือดเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านนวัตกรรม เช่น ท าเครื่องออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัดผู้เป็นอัมพฤกษ์ และ เก้าอ้ีมหัศจรรย์ เป็นต้น” 

 “ครู นักเรียน และนักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการศึกษาหาความรู้ 

แบบบูรณาการโดยซ่อมและดูแลเครื่องมือตามสภาพจริง ได้พบปัญหา และได้แก้ปัญหา เกี่ยวกับช่างยนต์ 

ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์” 

 “นักเรียนสามารถบูรณาการน าความรู้ด้านทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน

น าไปใช้ในการด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน” 
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 “มีชุดฝึก สื่อ ของจริง ให้นักเรียนได้ศึกษาฝึกค านวณ ฝึกซ่อม โดยสามารถน า

ความรู้ที่มีออกมาบูรณาการเพ่ือปฏิบัติงานจริง นักเรียน นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและเกิด

ทักษะได้ดียิ่งขึ้น” 

 “การออกศูนย์ซ่อมเพ่ือชุมชนสามารถน าเกือบทุกวิชาในสาขาที่เปิดสอนมาบูรณาการ

กันได้ทั้งหมด โดยการน าวิชาต่าง ๆ ที่สอนในแผนก เข้าไปแนะน า ในขณะที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ 

และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาเฉพาะหน้า” 

 “ผู้สอนได้เพ่ิมประสบการณ์จริงจากงานที่ชาวบ้านน ามาซ่อม ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ

การซ่อมโดยเรียนรู้จากของจริง” 

 อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ไม่พบครูท่านใดมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ใบงาน 

ใบความรู้ เทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้

แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน 

 1) ด้านครูผู้สอน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนในด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ออก

ปฏิบัติงานในศูนย์เวลาเรียนปกติ จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงปิดภาคเรียน 

ครูบางส่วนสอนชดเชยให้ กล่าวได้ว่าครูผู้สอนยังขาดรูปแบบที่เป็นเอกภาพในการบูรณาการการเรียนรู้กับ     

การท างาน ดังตัวอย่างค าพูดของครูกลุ่มเป้าหมาย 

 “ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนที่ออกปฏิบัติงานใน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้” 

 “ครูตอ้งสอนชดเชยให้แก่ผู้เรียนที่ออกปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน" 

 “ครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนได้” 

 “รูปแบบของการเก็บข้อมูลความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชนของแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลาย และแตกต่างกัน” 

 “มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” 

 “ยังขาดการจัดท าใบงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามล าดับขั้น” 
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 “ควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบมากกว่านี้ สภาพปัจจุบันที่ออก

ปฏิบัติงานอยู่ไม่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ เพราะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และ

เครื่องยนต์ให้แก่ชาวบ้านที่มารับบริการจ านวนมาก” 

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ง

เป็นสื่อการเรียนรู้ จ านวนครูที่ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของครูผู้สอนเอง เป็นต้น ดังตัวอย่างค าพูดของ

ครกูลุ่มเป้าหมาย 

 “ส าหรับภารกิจส่งเสริมนวัตกรรม ปัญหาที่ทราบส่วนใหญ่ คือ เรื่องการจัดซื้อ

เครื่องมือ – อุปกรณ์ บางประเภทหาซื้อได้ยาก ราคาค่อนข้างสูง ซึ่งงบประมาณที่งานนวัตกรรมฯ ได้รับ    

ไม่เพียงพอ บางหมู่บ้าน – ต าบลมี OTOP หลายผลิตภัณฑ์ การเฉลี่ยงบประมาณท าให้อาจได้เครื่องมือ – 

อุปกรณ์ อย่างจ ากัด” 

 “ในด้านการส่งเสริมสุขอนามัย หรือภารกิจต่าง ๆ บางครั้งจ านวนครูที่ออก

ปฏิบัติงานน้อยเกินไป ท าให้ไม่เพียงพอต่อการงานที่ต้องปฏิบัติ” 

 “ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในภารกิจส่งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐานมีจ านวน

ครูที่ไปออกปฏิบัติงานน้อยเกินไป และในส่วนของงบประมาณที่จะน าไปพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานมีจ านวน

น้อยเกินไป” 

 “เครื่องมือไม่เพียงพอ ขาดเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง แหล่งหาซื้ออะไหล่ไกลจุด

ให้บริการ” 

 “มีปัญหาเรื่องจ านวนบุคลากรครูเพ่ือออกบริการ เนื่องจากมีศูนย์บริการมาก   

จึงท าให้การจัดตัวบุคคลตามสาขางาน หรือตามหัวข้อการท างานต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากร

ปฏิบัติงานในแต่ละศูนย์” 

 “ต้องเสียเวลารอนักเรียน นักศึกษาที่มีความแตกต่างของระยะทางใน          

การเดินทางจากบ้านมารวมตัวกันที่สถานศึกษา” 

 2) ด้านผู้บริหาร 

 ในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนไม่พบ

ปัญหา และอุปสรรคส าคัญด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยพบว่าในทุกศูนย์ผู้บริหารมอบนโยบาย 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยดี อย่างไรก็ตามพบว่ามี 1 ศูนย์ที่ให้ข้อมูลว่าในสถานศึกษาของตนมี             

การด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนหลายศูนย์ ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถออกนิเทศได้ครบในวันเวลา

เดียวกัน ดังค าพูดของครูกลุ่มเป้าหมาย 
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 “ผู้บริหารมีการออกนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการ และติดตามผล      

การด าเนินงานได้ไม่ครบทุกศูนย์  เนื่องจากจ านวนศูนย์ที่ออกปฏิบัติงานพร้อมกันมีจ านวนมาก” 

 3) ด้านผู้เรียน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชนในด้านผู้เรียน พบว่า ทุกสถานศึกษายังไม่มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของ

ผู้เรียนที่ออกปฏิบัติงานในศูนย์สู่เนื้อหาวิชาที่เรียน ทั้งในส่วนที่ออกปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ วันหยุด   

สุดสัปดาห์ และวันปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการบริหารจัดการปลีกย่อยที่เกิดกับผู้เรียน และ     

การปฏิบัติงาน ดังตัวอย่างค าพูดของครูกลุ่มเป้าหมาย 

 “นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร่วม

กิจกรรมสู่เนื้อหาวิชาที่เรียนได้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เนื่องจากขาดหลักฐานเชื่อมโยงการเรียนรู้ในแต่ละ

รายวิชา และการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม” 

 “นักเรียน นักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียนตามตารางเรียน ซึ่งส่งผลให้ต้องเรียน

ชดเชยในบางรายวิชา” 

 “งานบางอย่างไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และสาขาวิชาที่สอน” 

 “นักเรียนระดับ ปวช. ยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการซ่อมเพราะว่าเครื่องยนต์

หลากหลาย เครื่องยนต์ที่ท าการซ่อมเป็นเครื่องยนต์ที่เสียจริง ซ่อมไม่ส าเร็จเหมือนเครื่องยนต์ที่ฝึกปฏิบัติ 

ในชั้นเรียน เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่น ามาซ่อมส่วนใหญ่จะเก่า และใช้งานไม่ไดน้านแล้ว” 

 “จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกับโครงการมีจ านวนน้อยไม่ครอบคลุมกับจ านวน

ผู้เรียนที่มีอยู่ทั้งหมด” 

 “นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากการออกปฏิบัติงาน แต่ยังมีนักเรียน 

นักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้ออกปฏิบัติงาน” 

 “ผู้เรียนจะได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติหลังจากปฏิบัติงานสิ้นสุด แต่ผู้เรียน

บางส่วนต้องการค่าใช้จ่ายรายวันระหว่างปฏิบัติงาน” 
 

 1.2.4  รูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ควรมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนโดยตรง ครูผู้สอนต้องเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานที่สามารถน าไปเทียบ
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เนื้อหา/ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้ได้จริง มีกระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วย  

ขั้นตอนวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) และขั้นการสะท้อนผล 

(Reflecting) เพ่ือผลสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังตัวอย่างค าพูดของครูกลุ่มเป้าหมาย 

 “ควรมีการด าเนินรูปแบบที่เป็นรูปธรรม สามารถย้อนกลับมาหาผู้ปฏิบัติ เช่น 

ขั้นตอนวางแผน (Planning)  ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) และขั้นการสะท้อนผล 

(Reflecting) หรือครูได้ใช้เป็นผลงานในการเลื่อนขั้น หรือค่าตอบแทน ค่าครองชีพเพ่ิมเติม เด็กควรได้น า

ผลงานมาช่วยสนับสนุนการเรียน เช่น สามารถน าผลงานมาเป็นส่วนประกอบของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง        

มีคะแนนบวกเพ่ิม มีคะแนนพิเศษ” 

 “ในการจัดบริการของศูนย์ต้องมีการเตรียมบุคลากร เพ่ือท าประชาพิจารณ์จาก  

การท างานในการเริ่มออกบริการก่อนแล้ว จึงให้ทีมงานออกประสานงานการท างานหรือการออกบริการกับ

ศูนย์หรือหน่วยงานที่หลัง” 

 “จัดตั้งศูนย์ถาวรที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์บุคลากรที่มีคุณภาพ และ

ออกบริการอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าในแต่ละชุมชน ได้รับบริการ 1 ครั้ง / ปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ชุมชน” 
 

 1.2.5  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) 

 จากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย พบข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ บางประการที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการ ดังตัวอย่างค าพูดของครูกลุ่มเป้าหมาย 

 “ต้องการให้ส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจาก OTOP บางหมู่บ้านมีจ านวน

หลายชิ้น ท าให้กลุ่มแต่ละกลุ่ม อาจได้รับการส่งเสริมไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ  อาจเพ่ิมกิจกรรม 108 

อาชีพเข้าเสริมงานในศูนย์ เพ่ือจัดให้มีการเรียนการสอนอาชีพที่หลากหลายให้ประชาชนไว้เป็นอาชีพเสริม

ได้อีกทางหนึ่ง การจัดซื้อเครื่องมือ – อุปกรณ์ ส าหรับ OTOP บางกลุ่มหาซื้อค่อนข้างยาก ต้องสั่งจากต่าง

อ าเภอ หรือต่างจังหวัด เครื่องมือบางชิ้นราคาสูงไม่สามารถจัดซื้อเพ่ือให้บริการได”้ 

 “เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ศึกษากับชุมชน ทั้งการออกหน่วยบริการซ่อม 

เครื่องมือ เครื่องใช้ให้กับประชาชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมกลุ่ม OTOP ของต าบลให้

สามารถพัฒนาสินค้าของกลุ่มได้ทัดเทียมกับกลุ่มอ่ืน และเป็นที่ยอมรับของตลาด” 

 “ด้านการส่งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐาน ภารกิจส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรม ซึ่งการอบรม

ภาคทฤษฎี ท าให้ชาวบ้านไม่ให้ความสนใจ จึงต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับภาคปฏิบัติ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ท าให้งบประมาณที่ใช้ไม่เพียงพอ” 
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 “ต้องการให้เพ่ิมจ านวนครู และงบประมาณในการพัฒนาภารกิจส่งเสริมสุขอนามัย

พ้ืนฐาน” 

 “ต้องการให้ศูนย์เป็นลักษณะศูนย์ถาวรขององค์การบริหารส่วนต าบล / เทศบาล

ต าบลนั้น ๆ เพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้ามารับบริการได้ตลอดเวลา มีเครื่องมืออย่างพอเพียง และครบครอบคลุม

ทุกด้าน” 

 “ควรก าหนดค่าเหมารถยนต์ส าหรับปฏิบัติงานในศูนย์ให้ชัดเจน” 

 “ควรมีการด าเนินโครงการ Fix It Center อย่างยั่งยืน” 

 “ควรมีการสืบหาข้อมูลศูนย์หรือต าแหน่งที่จะออกบริการ ควรจัดอุปกรณ์และวัสดุ

ให้เหมาะสมกับการบริการ ควรจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริการต่าง ๆ รวมทั้งปรับค่าตอบแทนให้

เหมาะสมตามค่าครองชีพที่มีเพ่ิมขึ้นในแต่ละป”ี 

 “ควรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มงบประมาณ” 

  “ควรเพิ่มการสนับสนุนด้านการเดินทาง เพราะบ่อยครั้งที่ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

หรือยานพาหนะไม่เพียงพอ” 

 

ตอนที่ 2 กำรสัมภำษณ์นักเรียน นักศึกษำที่ปฏิบัติงำนในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษำ 
 

2.1.1 เพศ 

1)    ชาย  จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 

2)    หญิง  จ านวน   30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

 2.1.2 ศึกษาอยู่ในระดับ 

 1)    ปวช.  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

 2)    ปวส.  จ านวน   96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

 

 2.2 ผลกำรสัมภำษณ์นักเรียน นักศึกษำ 
 

 2.2.1  ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
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 ผู้ เรียนบางส่วนเข้าใจว่าตนเองได้น าความรู้หลากหลายวิชามาบูรณาการใน            

การปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เช่น ใช้วิชาชีพของตนเองในการซ่อมสร้าง ใช้วิชาคณิตศาสตร์    

ในการค านวณ ใช้วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเขียนใบซ่อมงาน แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีการจัดการ

ด้านเอกสารอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ 

ดังตัวอย่างค าพูดของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

 “ได้น าความรู้หลากหลายวิชาไปบูรณาการในการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

เช่น ใช้วิชาชีพของตนเองในการซ่อมสร้าง ใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการค านวณ ใช้วิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษในการเขียนใบซ่อมงาน แต่ยังคงต้องเรียนชดเชยในรายวิชาดังกล่าวที่ขาดเรียนไปในช่วงออก

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” 

 “เป็นการน าความรู้หลาย ๆ วิชามาบูรณาการในการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน แต่ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงยังคงต้องเรียนแยกจากกันไม่มีการน ามาบูรณาการ หรือน ามา

เกี่ยวข้องกัน” 

 “ได้น าความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน น าความรู้ไปใช้

บอกต่อแก่ชาวบ้าน แล้วน าความรู้นอกห้องเรียนกลับไปใช้ในห้องเรียน และชีวิตประจ าวัน” 

 “การที่ได้น าความรู้จากการเรียนไปใช้ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนจัดได้ว่าเป็น        

การประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียน” 

 “เพ่ือให้ชุมชนของเราได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัย ท าให้ประชาชนและนักเรียน -

นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ในการท างาน และน าไปประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน  รู้จักการพอเพียงและ

ประหยัดค่าใช้จ่าย” 

 “จากการเรียนรู้ท าให้มีความรู้ความเข้าใจว่ามีความแตกต่างจากการเรียนช่างยนต์ใน

ห้องเรียนมาก เพราะได้ท างานจริง และได้รู้จักวิธีการซ่อมแบบใหม่ ๆ บางอย่างที่ได้เรียนรู้มาจากช่างชุมชน

อาจไม่มีในการเรียนการสอน นอกจากนี้ท าให้รู้ว่าบางอย่างซ่อมได้ บางอย่างซ่อมไม่ได้” 

 “วิทยาลัยเปิดศูนย์ซ่อมสร้างแต่ละครั้งมีความเตรียมพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ซ่อม

สร้างและไม่ต้องหาว่าอะไรอยู่ไหน และยังได้ปฏิบัติงานของจริงได้รู้ว่าการเตรียมอุปกรณ์แต่ละครั้งว่าอะไร

เสียมากที่จะต้องต่อเปลี่ยน แต่ขณะอยู่ในวิทยาลัยในการซ่อมแต่ละครั้งต้องเดินหาเครื่องมือว่าอยู่ตรงไหน 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าในการท างานแต่ละคนว่าจะต้องท าอย่างไรจึงจะท าได้รวดเร็วไม่ท าให้ลูกค้ารอ

นาน” 
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 “จากการที่มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานนั้นดีมาก เพราะการเรียนช่างยนต์ 

เราต้องสามารถถอดประกอบได้ แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงเราไม่สามารถท าอย่างนี้ได้ บางอย่างที่เรียนอาจจะ

ท าได้บ้าง เครื่องที่ท าได้ถอดออกมาไว้ที่แท่นเมื่อไปปฏิบัติงานจริงจะได้ท าเป็น  สรุปว่าที่เรียนมาก็ได้

ปฏิบัติงานจริง” 

 “จากที่ได้เรียนมาในการซ่อมที่เรียนมา ส่วนมากจะง่ายในการถอดประกอบ ซึ่งจะ

ประกอบหรือถอดง่ายกว่า เพราะว่าเครื่องมือที่ท าไว้ถอดออกมาตั้งไว้ที่แท่น แต่เมื่อไปปฏิบัติงานจริงจะยาก

กว่า ที่ท างานจะแคบกว่า และต้องถอดเฟรมและอย่างอ่ืน จึงท าให้เสียเวลามากในการซ่อม แต่ก็ไม่ยากใน

การซ่อม สรุปว่าที่เรียนมาหรือปฏิบัติงานจริงก็ยากเป็นบางอย่าง บางอย่างก็ไม่ยาก” 

 “ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และท างานจริงๆได้ เรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการออกหน่วย Fix It Center  และยังได้หารายได้ช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ได้ท างานจริง ๆ ที่ 

ไม่เหมือนอยู่ในวิทยาลัย และยังได้ฝึกความอดทน และสภาพจิตใจ และยังได้รู้จักนิสัยที่แท้จริงของเพ่ือน ๆ” 

 “น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ซ่อมบ ารุง

เครื่องยนต์ของชาวบ้าน ตามชุมชนต่าง ๆ เช่น อบต.สามพวง และในเขตชุมชนใกล้เคียงกัน” 

 “ได้น าความรู้ความเข้าใจ วัสดุอุปกรณ์จริง ได้น าไปใช้ในหมู่บ้าน และน าไปใช้ใน

เทศบาลทุ่งหลวง และน าไปใช้กับหมู่บ้านข้างเคียง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” 

 “ได้น าความรู้ที่เรียนมาไปใช้วัสดุอุปกรณ์จริง ในการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ของ

ชาวบ้านที่ อบต.กงไกรลาศ และหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ในเขต อบต.กงไกรลาศ และน าความรู้ไปช่วยบอก

หรือชี้แนะให้กับช่างชุมชน” 

 “เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงใช้อุปกรณ์จริงท างานแบบมีขั้นตอนและเพ่ิมความรู้

เพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา” 

 “ได้น าความรู้ที่เรียนมาเอาไปใช้ในการซ่อมบริการให้ชุมชน และน าความรู้ไปบอก

เกี่ยวกับช่างชุมชน” 

 “หมายถึง การฝึกงานในขณะออกท างาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยการท างานไป

ด้วยเรียนไปด้วย” 

 “ได้การเรียนรู้ในเรื่องการซ่อมรถจักรยานยนต์ ได้การเรียนรู้ในการใช้ประแจ ได้ความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ได้ความรู้ฝึกฝีมือตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใน   

การท างาน” 

 “ได้การเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ได้ฝึกซ้อมฝีมือตนเอง มีสื่อ

การเรียนการสอนที่ด ีได้ประสบการณ์ในการท างาน” 
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 “ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในบ้านของชุมชน เช่น พัดลม ทีวี  

ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เป็นต้น เมื่อมีโครงการอย่างนี้มา ท าให้ได้ซ่อมได้เรียนรู้อุปกรณ์เหล่านี้ เพราะการเรียนใน

วิทยาลัยก็ไม่ค่อยได้เจอปัญหาเหล่านี้มากนัก ท าให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม” 

 “ได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรู้เพ่ิมขึ้นน ามาใช้

ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ เช่น วิชาวงจรไฟฟ้า เพราะได้รู้วงจรต่าง ๆ” 

 “ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ประสบการณ์จริง และได้ช่วยเหลือ

ชาวบ้านในชุมชนประหยัด รวมทั้งท าให้นักศึกษามีรายไดร้ะหว่างเรียน” 
 

 2.2.2 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่

เหมาะสม 

 ด้วยเหตุที่ผู้เรียนเข้าใจว่าตนเองได้บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนโดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะดังที่กล่าวในข้อ 2.2.1 แล้วนั้น โดยขาด  

ความเข้าใจถึงการจัดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบที่เป็นเอกภาพ และมีหลักฐาน 

รองรับการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นจากผลการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่จึง

มุ่งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่เหมาะสมไป

ในทิศทางอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ ดังตัวอย่างค าพูดของนักเรียน นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

 “ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของชุมชน การน าความรู้ออกไปบอกต่อแก่ชุมชน เพ่ือ

เป็นปฏิสัมพันธ์ชุมชน อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัย” 

 “ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของชาวบ้านในชุมชน อบรมให้ชาวบ้านเข้าใจเกี่ยวกับ

สุขอนามัยพ้ืนฐาน สอบถามความพึงพอใจของสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ” 

 “เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ มีประสบการณ์ในการท างานเป็นความรู้เพ่ิมเติม ในการซ่อม

เครื่องใช่ไฟฟ้าทุกชนิด และรถยนต์ จะได้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวประชาชนสามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ า

ด้วยตนเอง” 

 “อยากให้สถานที่ตั้งจุดศูนย์ซ่อมสร้างไม่ออกไปไกลมาก และไม่ย้ายต าแหน่ง เพ่ือ

ป้องกันการสับสนของประชาชน ซึ่งมักไม่ทราบว่าครั้งนี้ตั้งอยู่ที่ใด โดยก าหนดจุดที่ซ่อมและเดินทาง

สะดวกสบาย และขอให้ประชาชนแต่ละรายทยอยน าอุปกรณ์มาซ่อม ไม่น ามาพร้อมกันหลายชิ้นซึ่งท าให้

ซ่อมไม่ทัน และอะไหล่ไม่เพียงพอ” 
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 “อยากให้มีการจัดตั้ งที่อบต . แล้วให้อบต .ท าการสอนกับช่างชุมชน โดยให้มี

ความสามารถออกให้บริการร่วมกับอบต.ด้วย และให้อบต.ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานทีบ่ริการให้ดีกว่านี้” 

 “จุดบริการศูนย์เป็นจุดเดียวจะไม่ล าบากในการย้ายเครื่ องมือไปมา แล้วให้อบต .

ประกาศกับหมู่บ้านในชุมชน จะได้ซ่อมเป็นจุดไม่ต้องล าบากในการบริการ เพราะส่วนมากประชาชนอยาก

ให้ก าหนดจุดบริการที่สะดวกในการรับบริการ” 

 “อยากให้มีทฤษฎีเข้ามาประกอบมาก ๆ กว่านี้ ส่วนค่าตอบแทนขอปรับตามกรม

แรงงานของจังหวัดก็ได้ อยากให้ท าสื่อ Fix It Center  ให้นักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างน้อย และอยากได้

เครื่องมือส าหรับช่าง 2 ชุด เป็นอย่างน้อย” 

 “ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง น าความรู้ที่ได้รับมาไปปฏิบัติงานจริง ได้ลงมือท างาน

ด้วยตัวเอง และมีอุปกรณ์ท่ีครบครัน” 

 “เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันของเทศบาลทุ่งหลวง ควรปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์

เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถน าไปช่วยเหลือต าบลข้างเคียง และให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และได้

ท างานข้ันตอน” 

 “ให้ท างานเป็นขั้นตอนใช้งานกับอุปกรณ์จริงในการน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบเป็นอาชีพได้” 

 “เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือในการเรียนรู้ และได้น าไป

เปิดศูนย์ทีเ่ทศบาลต าบลศรีส าโรง ควรมีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน” 

 “ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่เหมาะสม ควรมีศูนย์ไว้เป็นแห่ง ๆ และมีอุปกรณ์ใน

การซ่อม และการเปลี่ยนเพราะชาวบ้านบางคนไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ อยากให้มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนไว้

ต าบลละ 1 ศูนย์ จะได้ทั่วถึงในการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน” 

 2.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

 นอกจากเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ ผู้เรียนได้มีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดัง

ตัวอย่างค าพูดของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 “ควรมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับศูนย์เพ่ิมขึ้นอีก  อยากให้มีงบประมาณใน       

การจัดการส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพ่ิมข้ึน อยากให้เพ่ิมค่าแรงให้ส าหรับคณะครูกับนักศึกษา อยาก

ให้มีร้านหรือศูนย์ถาวรเป็นของวิทยาลัยด้วย” 

 “อยากให้เตรียมอุปกรณ์ในการใช้ซ่อมในแต่ละครั้งมีความสะดวกสบาย และในการจัด

หน่วยซ่อมสร้างให้อยู่กับที่ไม่ย้ายไปไหน เพราะว่าการย้ายนั้นยากต่อการขนย้ายอุปกรณ์ในการซ่อม” 
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 “ต้องการให้ท าเสื้อต่อคนอย่างน้อย 2 ตัวต่อคน อยากได้เครื่องมือต่อช่าง 2 ชุด เพราะ

เวลาซ่อมเครื่องมือไม่เพียงพอในการซ่อมบ ารุง” 

 “ควรมีเครื่องมือมากกว่านี้ และเพ่ิมอุปกรณ์ให้มากขึ้น ให้เพียงพอส าหรับการซ่อม

เปลี่ยนอะไหล่” 

 “ส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่างกลางหมู่บ้าน และมี

อุปกรณ์ในการซ่อม และเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเสีย เพราะจะได้สะดวกต่อการซ่อม” 

 “ควรออกให้ต่อเนื่องตลอดเป็นเวลานาน และมีหลาย ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน” 

 “เวลาติดต่อกันเกินไป ควรทิ้งระยะห่างกว่านี้” 

 “อยากเพ่ิมเครื่องมือการใช้ และอุปกรณ์” 

 “ต้องการเพิ่มวันและระยะเวลาในการท างาน และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีครบถ้วน” 

 “อยากให้มีเครื่องมือและชิ้นส่วนต่าง ๆ มาให้ก่อนออกหน่วยเผื่อจะได้ง่ายในการซ่อม 

เพราะส่วนมากในเวลาที่ซ่อมเครื่องมือไม่ค่อยครบ จึงอยากให้มีการซื้อเครื่องมือมาให้ครบในการออก

หน่วย” 

 “อยากให้มีเครื่องมือและชิ้นงานต่าง ๆ มาให้ก่อน เพราะส่วนมากในเวลาซ่อม

เครื่องมือไม่ครบ จึงอยากให้มีการซื้อเครื่องมือมาให้ครบก่อนออกหน่วย” 

 “อยากให้มีแนวทางการจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนอีก เพราะจะได้ปฏิบัติงาน

จริง” 

 “ต้องการได้งบประมาณเพ่ิม” 

 “สมควรมากที่จะมีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  เพ่ือชุมชนต่อไปจะได้ลดค่าใช้จ่ายของคน

ในชุมชน” 

 “อยากให้มีเวลาการออกหน่วยมากขึ้น เพราะจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านมากขึ้น และท า

ให้นักศึกษามีความรู้มากข้ึน และมีรายได้มากข้ึน ทั้งนีอ้ยากได้ชุดฟอร์มเพ่ิมข้ึน” 

 “อยากให้อยู่ในที่มีคนเยอะ และเพ่ิมค่าแรงอีกหน่อย อยากให้ออกปฏิบัติงานวันจันทร์

ถึงวันศุกร์” 

 “ควรมีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพื่อจะได้เข้าถึงชุมชนหลายชุมชน” 
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2.  ผลกำรสร้ำง และพัฒนำนวัตกรรม 

 

 เมื่อไดศ้ึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning)  

ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ที่ผ่านมาแล้ว จึงด าเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ที่ส าคัญ 2 

ประเภท เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ดังนี้  
 

2.1 ประเภทที่ 1 คือ คู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ

ท างาน (Work - Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ที่ประกอบด้วย 3 บท 

ดังนี้ 

บทที่  1  บทน า 

บทที่  2  การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

บทที ่ 3  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

มีตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน อยู่ในภาคผนวก ซึ่ง

นวัตกรรมชิ้นนี้ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วด าเนินการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ รวมทั้งจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ให้ทุกศูนย์น าไปใช้เป็นต้นแบบในปี 2557 ต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ดังภาพที่ 4.1 

จากการน าคู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work 

- Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ไปให้ผู้อ านวยการ / ผู้แทนประธาน

อาชีวศึกษาจังหวัด (อศ.จ.) 15 แห่งทั่วประเทศได้เสวนา และวิพากย์ครั้งสุดท้ายในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2556    

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า จ านวน 14 อศ.จ. คิดเป็นร้อยละ 93.33 เห็นสมควรให้น าไปใช้เป็น

ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2557 นี้ 
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ภำพที่ 4.1  กรอบแนวคิดการน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  

 ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

3. ปฏิบัติกิจรรมฯ เสร็จ : กลับสถานศึกษา 2. ปฏิบัติกิจรรมฯ : ตามวันเวลาก าหนด 

ประเมินผล/ 
บันทึกผล 

ครูผู้ควบคุม:มอบหมาย
งาน/ให้ความรู้ทักษะ/

แนะน า 

บันทึกข้อมูลใน
แฟ้มสะสมงาน 

นักเรียน/นักศึกษา : 
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

ตัด
สิน

ผล
กา

รเร
ียน

รา
ยว

ิชา
....

....
 

คร
ูปร

ะจ
 าว

ิชา
ที่1

,2,
3..

....
... 

บัน
ทึก

ข้อ
มูล

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

มอ
บห

มา
ยง

าน
/เต

ิมเ
ต็ม

คว
าม

รู้
แล

ะท
ักษ

ะส
่วน

ที่ข
าด

 

จัดท าแฟ้มสะสมงาน 
นักเรียน/นักศึกษา 

ก าหนดวิธีการ/
เกณฑ์ 

      การประเมิน 
* พุทธิพิสัย/ทักษะพิสยั 

    /จิตพิสัย  

 

วิชาที่ 1: 
............. 

วิชาที่ 2: 
............. 

 
วิชาที่ 3: 
............. 

 
วิชาที่ ..:............. 
 

วิเคราะห์หลักสูตร 

แบ่งหน่วยเรียน/
เนื้อหาย่อย/ชัว่โมง

เรียน 

จัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู ้

ใบงาน/ใบความรู ้

การวัดผล และ
ประเมินผล 

 

เทียบเนื้อหา/ชั่วโมง 
ภาระงานกับรายวิชา 

- เนื้อหาที่ตรงกัน 
  * พุทธิพิสัย/  
     ทักษะพิสัย/ 
     จิตพิสัย  

- ชั่วโมงท่ีตรงกัน 
- ชั่วโมงท่ีขาด 

ก าหนดภาระงานที่
ปฏิบัติกิจรรมฯ/เวลา 

- งานอะไร 
- ระหว่างวันที่/
เวลา 
- จ านวนชั่วโมง/
วัน 

1. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์รำยวิชำ 
ที่เรียนกับงำนที่ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
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2.2 ประเภทที่ 2 คือ อุปกรณ/์เครื่องมือทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่ หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจ และบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่ง จะช่วยสนับสนุน       

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ที่ผ่านการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีต้นแบบ และการน าเสนอนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกศูนย์น าไปประยุกต์ใช้ในปี 2557 ต่อไป 

(แสดงดังภาพที่ 4.2) 

 

 

 

หน่วยรถเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) 

 

 
 

การจัดนิทรรศการ เพื่อนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ 

กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

 

ภำพที่ 4.2  นวัตกรรมเทคโนโลยีหน่วยรถเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) ซ่ึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work – Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้าง 

 เพ่ือชุมชน  (Fix It Center) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) สามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะได้ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

ของครู นักเรียน และนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 2. เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    

การเรียนรู้กับการท างานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 1.  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated 

Learning) ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  

ประกอบด้วย 

 1.1  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และครูผู้ปฏิบัติงาน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 

4 ภาค ๆ ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 4 คน รวมจ านวน 80 คน 

  1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จากศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

จ านวน 4 ภาค ๆ  ละ 5 ศูนย์ ๆ  ละ 10 คน รวมจ านวน 200 คน 

 2.  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพนวัตกรรม คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทาง    

การบริหารงาน และปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จ านวน 12 คน 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 3.1  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จ านวน 2 ชุด ๆ ที่ 1 ส าหรับหัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

และครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และชุดที่ 2 ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
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 3.2   คู่มือการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ชื่อ “แนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

(Work - Integrated Learning : WIL) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)” 

 3.3  หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ต้นแบบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจ 

และบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

 4. การศึกษาวิจัยและพัฒนา 

  4.1  ศึกษาสภาพของการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 

ของครู นักเรียน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) โดยศึกษาความเข้าใจ 

และปัญหาในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) ในขณะปฏิบัติงานของครู 

นักเรียน และนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 20 ศูนย ์

  4.2  สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    

การเรียนรู้กับการท างาน หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม แล้วเผยแพร่ด้นแบบนวัตกรรมเพ่ือ

น าไปประยุกต์ใช้งานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา 

 

1. สรุปผลกำรศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work - Integrated 

Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 

จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครู นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สรุปไดด้ังนี้ 
 

ตอนที่ 1 กำรสัมภำษณ์ครูที่ปฏิบัติงำนในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของครู 
 

 เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.50 เพศหญิง 12.50 มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 93.75 สูง

กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 6.25 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0 มีประสบการณ์ในการสอนจ านวน 1 – 5 ปี ร้อยละ 

38.75 จ านวน 6 – 10 ปี ร้อยละ 42.50 จ านวน 11 – 15 ปี ร้อยละ 12.50 จ านวน 16 – 20 ปี ร้อยละ 

6.25 จ านวน 20 – 25 ปี ร้อยละ 0 จ านวน 26 – 30 ปี ร้อยละ 0 และจ านวนมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 0 
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 1.2 ผลกำรสัมภำษณ์ครู 
 

 1.2.1  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนต่อผู้เรียนที่เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนอยู่นั้นก่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดย

ได้รับประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง

การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้าง

ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 1.2.2  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน 

 ครูส่วนใหญ่ทราบดีว่าการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเป็นการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ เนื่องจากผู้เรียนจะต้องน าความรู้ทางทฤษฎีในหลากหลายวิชามาบูรณาการเพ่ือด าเนินการ

ภารกิจดังกล่าว จากภารกิจส าคัญ ได้แก่ การซ่อมสร้าง การถ่ายทอดความรู้ การยกระดับช่างชุมชน การพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมสุขอนามัย โดยมีครูบางส่วนที่เข้าใจว่าตนเอง

จะต้องเอ้ืออ านวยผู้เรียนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการขณะปฏิบัติงาน โดยครูจะต้องจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสื่อการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ เทียบเนื้อหา/ชั่วโมงภาระงานกับ

รายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม จาก

การสัมภาษณ์ไม่พบครูท่านใดมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ เทียบเนื้อหา/ชั่วโมงภาระงาน

กับรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 

 1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน 

 1) ด้านครูผู้สอน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนในด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ออก

ปฏิบัติงานในศูนย์เวลาเรียนปกติ จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงปิดภาคเรียน 

ครูบางส่วนสอนชดเชยให้ กล่าวได้ว่าครูผู้สอนยังขาดตัวอย่างของรูปแบบที่เป็นเอกภาพในการบูรณาการ       

การเรียนรู้กับการท างาน  
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 นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆ เช่น งบประมาณ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสื่อ

การเรียนรู้ จ านวนครูที่ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของครูผู้สอนเอง เป็นต้น  

 2) ด้านผู้บริหาร 

 ในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนไม่พบ

ปัญหา และอุปสรรคส าคัญด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยพบว่าในทุกศูนย์ผู้บริหารมอบนโยบาย 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยดี อย่างไรก็ตามพบว่ามี 1 ศูนย์ที่ให้ข้อมูลว่าในสถานศึกษาของตนมี             

การด าเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนหลายศูนย์ ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถออกนิเทศได้ครบในวันเวลา

เดียวกัน 

 3) ด้านผู้เรียน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนในด้านผู้เรียน พบว่า ทุกสถานศึกษายังไม่มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนที่

ออกปฏิบัติงานในศูนย์สู่เนื้อหาวิชาที่เรียน ทั้งในส่วนที่ออกปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ วันหยุดสุดสัปดาห์ 

และวันปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการบริหารจัดการปลีกย่อยที่เกิดกับผู้เรียน และการปฏิบัติงาน  
 

 1.2.4  รูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ควรมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนโดยตรง ครูผู้สอนต้องเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานที่สามารถน าไปเทียบ

เนื้อหา/ชั่วโมงภาระงานกับรายวิช      า และประเมินผลการเรียนรู้ได้จริง มีกระบวนการท างานที่ประกอบ

ไปด้วย  ขั้นตอนวางแผน (Planning)  ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) และขั้นการสะท้อนผล 

(Reflecting) เพ่ือผลสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

 1.2.5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

 จากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มเป้าหมาย พบข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บางประการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการ  
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ตอนที่ 2 กำรสัมภำษณ์นักเรียน นักศึกษำที่ปฏิบัติงำนในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษำ 
 

เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.00 เพศหญิง ร้อยละ 15.00 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 52.00 อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 48.00 

 

 2.2 ผลกำรสัมภำษณ์นักเรียน นักศึกษำ 
 

 2.2.1  ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 ผู้ เรียนบางส่วนเข้าใจว่าตนเองได้น าความรู้หลากหลายวิชามาบูรณาก ารใน            

การปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เช่น ใช้วิชาชีพของตนเองในการซ่อมสร้าง ใช้วิชาคณิตศาสตร์ใน

การค านวณ ใช้วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเขียนใบซ่อมงาน แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีการจัดการ

ด้านเอกสารอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ  

 2.2.2 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่

เหมาะสม 

 ด้วยเหตุที่ผู้เรียนเข้าใจว่าตนเองได้บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนโดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะดังที่กล่าวในข้อ 2.2.1 แล้วนั้น โดยขาดความเข้าใจ 

ถึงการจัดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบที่เป็นเอกภาพ และมีหลักฐานรองรับ      

การประเมินผลการเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นจากผลการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงมุ่ง

เสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่เหมาะสมไปใน

ทิศทางอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนโดย

ใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ  

 2.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

 นอกจากเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ ผู้เรียนได้มีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

เกี่ยวกับ การเพ่ิมงบประมาณ เพื่อเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อ         

การท างาน การเพิ่มจ านวนศูนย์ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ถาวร 
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2. สรุปผลกำรสร้ำง และพัฒนำนวัตกรรม 

 

 2.1 ไดคู้่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่ให้ทุกศูนย์ใช้เป็นต้นแบบในปี 2557 ต่อไป 

 2.2 ได้หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจ และ

บริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับ          

การท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่ให้ทุกศูนย์ใช้เป็นต้นแบบ

ในปี 2557 ต่อไป 

 

อภิปรำยผล 

 

 1. อภิปรำยผลกำรศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 

 จากการประมวลผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work 

- Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) พบว่าก่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานใน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  โดยได้รับ

ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง       

การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้าง

ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ

หลักการของ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (2551) ที่กล่าวว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั้นจะ

เป็นสิ่งที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันกับศาสตร์ในสาขาต่างๆ ผสมผสานกันท าให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ศาสตร์เดี่ยว ๆ มา

ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้สามารถน า

ความรู้ ทักษะจากหลายๆ ศาสตร์มาแก้ปัญหาได้กับชีวิตจริง และตอบสนองต่อความสามารถในหลาย ๆ 

ด้านของผู้เรียนช่วยสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) และ

สอดคล้องกับค ากล่าวของ Johnson (2008) กล่าวว่า “ผู้เรียนรู้แบบบูรณาการจะไม่แยกการเรียนรู้ออก

จากชีวิต...” ซึ่งหมายถึงผู้ที่เรียนรู้แบบบูรณาการจะเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงสอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารราชการแผ่นดิน (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 , 2554) และนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) ที่เน้นให้ขยายบทบาท
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ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้

ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้ง

สร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบ

คุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้อง

กันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ     

การเรียน การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง

กว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่าง

ทั่วถึง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  

และเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน

สาขาต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง 

ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะส าหรับ

ผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มี          

ความเหมาะสมตามศักยภาพในพ้ืนที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 ทั้งนีค้รูส่วนใหญ่ทราบดีว่าการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการท างานรวมทั้งจะต้องน าความรู้ทางทฤษฎีในหลากหลายวิชามาบูรณาการเพ่ือด าเนินการภารกิจ

ดังกล่าว มีครูบางส่วนที่เข้าใจว่าตนเองจะต้องเอ้ืออ านวยผู้เรียนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการขณะ

ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ เทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา 

และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานอย่างเป็นรูปธรรมหลักการ

ของ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (2551) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท าให้เกิด

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

(Transfer of learning) ของศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและ

น าไปใช้จริงได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ใน

หลักสูตรจึงท าให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลงได้ แล้วไปเพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

 ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชนควรมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง ครูผู้สอนต้องเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนใน

การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานที่สามารถน าไปเทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา และประเมินผล     
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การเรียนรู้ได้จริง มีกระบวนการท างานในรูปแบบ PDCA สอดคล้องกับยาเบ็น  เรืองจรูญศรี (2556) ที่

รายงานว่าการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) หรือการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็น

คณะ (Transdisciplinary instruction) เป็นการเรียนรู้ที่คล้ายกับแบบคู่ขนาน ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

ต่างคนต่างสอนวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ มาวางแผนการสอนร่วมกันใน

การให้งานหรือโครงการที่มีหัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและปัญหาเดียวกัน  มีข้อดี คือ สนับสนุน      

การท างานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรม ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมี

เป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง แต่มีข้อจ ากัด คือ 

มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน แนวทางแก้ปัญหาคือต้องประชุมครูผู้สอนเพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในทุกรายวิชาของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน แล้ว

ร่วมกันก าหนดภาระงาน เทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา ก าหนดวิธีการ และเกณฑ์การประเมิน

ทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ครูผู้ควบคุมซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ซ่อมสร้างจะเป็น           

ผู้ประเมินผลจากการสังเกต และการตรวจแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่บันทึกไว้ 

 ผู้เรียนบางส่วนเข้าใจว่าตนเองได้น าความรู้หลากหลายวิชามาบูรณาการในการปฏิบัติงาน ในศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน แต่บางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ

ท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ รวมทั้งผู้เรียนยัง

ขาด    ความเข้าใจถึงการจัดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบที่เป็นเอกภาพ และมี

หลักฐานรองรับการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นจากผลการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ ผู้เรียนส่วน

ใหญ่จึงมุ่งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่

เหมาะสมไปในทิศทางอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนโดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ แนวทางแก้ไขปัญหานี้ คือ ครูผู้สอน

จะต้องชี้แจงผู้เรียนให้เข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ครูจะต้อง

จัดเตรียมแผนการสอนที่ผ่านการประชุมเพ่ือบูรณาการมาแล้ว มีสื่อต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ

การบันทึกขณะท างาน เพ่ือเก็บในแฟ้มสะสมผลงาน การเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ได้เห็นตัวอย่างของผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน คณะผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า ครูทุกท่านย่อมยินดีที่จะ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของ

ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน 
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 จากการศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคที่พบ ได้ดังนี ้

 1. บางรายวิชาจัดการเรียนการสอนได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 2. นักเรียนนักศึกษาเรียนชดเชยในบางรายวิชาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนในช่วง

ด าเนินกิจกรรม 

 3. หลักฐานในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมสู่

เนื้อหาวิชาที่เรียนของแต่ละสถานศึกษามีความหลากหลายขาดรูปแบบที่เป็นเอกภาพ 

 4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษาขณะที่ไปร่วมกิจกรรม มี

การใช้รูปแบบที่หลากหลาย ไม่เป็นเอกภาพ 

 5. รูปแบบของการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความหลากหลาย และแตกต่างกัน 

 6. เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

 

2. อภิปรำยผลกำรสร้ำง และพัฒนำนวัตกรรม 

 

 จากการสร้างและพัฒนาคู่มือ / แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work - Integrated Learning) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และหน่วยรถเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit) ทีป่ระกอบไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมสร้างตามภารกิจ และบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - Integrated Learning) 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่ให้ทุกศูนย์ใช้เป็น
ต้นแบบในปี 2557 ต่อไปนั้น สอดคล้องงานวิจัยของ ธวัชชัย  พันธ์นิกุล (2555) ที่เสนอแนะว่า ศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชนเคลื่อนที่  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาควร  ต่อยอดเพ่ือให้ทุกสถานศึกษา มีรถส าหรับ
บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน
ของ อบต. เทศบาลต่าง ๆ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ช่างประจ าศูนย์ซ่อมสร้างในกรณีที่ได้รับการร้องขอ
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Williams และคณะ (2010) และ Simmons และคณะ (2010) ที่สร้างสื่อ
เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาสนับสนุนการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work integrated 
learning) เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานให้เอ้ือต่อ
นักศึกษายิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปานเพชร  ชินินทร และวิเชษฐ์  พลายมาศ (2553) ที่กล่าวว่าใน  
การบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น นอกเหนือจากจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการของ WiL Pagoda Model นี้ตั้งแต่ขั้นแรกมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว หากต้องการให้การบริหาร
จัดการ WiLบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องพิจารณาและด าเนินตามปัจจัยความส าเร็จทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละด้าน
ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานระบุไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานในการท างาน
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ร่วมกัน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ
วิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ความว่า “โครงการ Fix It Center 
เป็นโครงการที่มีมานานแล้ว และมีการสานต่อ จึงรู้สึกดีใจที่ได้เห็นโครงการนี้เจริญงอกงาม พัฒนาไปถึงการที่เราได้
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาสอน อยากเห็นโครงการอย่างนี้โตขึ้นเรื่อย ๆ ขอฝากคณะครูและผู้น า
ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยกันเป็นแกนกลาง อยากเห็นโครงการนี้เติบโตขึ้นในอนาคต โดยปี 2558 
ก็จะเปิดสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การสร้างอาชีพให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน รวมถึงภาษาที่มีความจ าเป็นที่จะใช้ ต้องขอชื่นชมวิทยาลัยแห่งนี้ที่เป็นต้นแบบที่ท าได้อย่างสมบูรณ์        
ก็อยากให้ต่อยอดถึงจ านวน ถ้าวิทยาลัย และศูนย์ Fix It Center จะเป็นศูนย์รวมในการสร้างบุคลากรของเรา 
โดยเฉพาะสายอาชีวะ ซึ่งมีบทบาทและมีความส าคัญในการพัฒนาเจริญก้าวหน้า ฝากท่านในการท างานตรงนี้ไป  
ขยายผลต่อ โดยเฉพาะการเชื่อมไปยังชุมชน ท าอย่างไรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ก้าวไปถึง
การเป็นเถ้าแก่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีกองทุนตั้งตัวได้ที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต การดูแล
ช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถมีอาชีพ การต่อยอดในการใช้บริการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแหล่งป้อน
บุคลากรสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่ในจังหวัดและทั่วประเทศ และฝากให้โครงการ Fix It Center สามารถท างานร่วมกับ
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนของ ปปส.ด้วย” 
 

ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

 

1. ควรศึกษาวิจัยต่อเนื่องในปี 2557 เกี่ยวกับการประเมินผลการใช้คู่มือ / แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

2. ควรศึกษาวิจัยต่อเนื่องในปี 2557 เกี่ยวกับการประเมินผลการใช้เครื่องมือ/สื่ออิเล็คทรอนิคส์/

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ในศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เช่น หน่วยรถเคลื่อนที่ เป็นต้น 

3. ควรประชาสัมพันธ์ และขยายผลการด าเนินงานสู่ระดับอาเซียน เนื่องจากเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค ได้แก่ ผู้ เรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ชุมชน 

ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนต่อไป 
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บทที่ 6 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 

จากการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  (Work - Integrated 

Learning) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) มีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์แนวทางการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  (Work - 
Integrated Learning) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) พ.ศ. 2557-2559 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work - 

Integrated Learning) ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได ้

 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีบูรณาการในระดับอาชีวศึกษา ให้มีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได ้
2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E – learning เป็นต้น และหน่วยรถเคลื่อนที่ 

(Mobile unit) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีบูรณาการในระดับอาชีวศึกษา ให้มี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

เป้ำประสงค์ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างมีบูรณาการในระดับอาชีวศึกษา 
 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2557 2558 2559 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับองค์ความรู้ทีม่ีระดับความพึงพอใจ 

ในระดับมากและมากท่ีสุด 

70 75 80 

2 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60 65 70 

3 ร้อยละของครูผู้สอนทีม่ีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

4 ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

5 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่ีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

 

กลยุทธ์ 

1. บริหารการจัดบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนคุณภาพให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

พัฒนาระบบการเทียบเนื้อหา / 

ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชา

โดยการประยุกต์ใช้คู่มือ / 

แนวทางท่ีเผยแพร่ให้เป็น

ต้นแบบได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา และ

ความต้องการของชุมชน  

ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่มีการพัฒนาระบบ 

การเทียบเนื้อหา / ชั่วโมงภาระงานกับรายวิชาให้

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

และความต้องการของชุมชน 

80 90 100 
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2. ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

กระตุ้นความตระหนัก /  

การเห็นความส าคัญของ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละของผู้เรียนทีมีเจตคติที่ดีในระดับมาก และ

มากที่สุด 

70 75 80 

 

3. ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาชีพในระดับนานาชาติ 

โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

ร้อยละของจ านวนผู้ที่ชนะในระดับเหรียญทองแดง 

ถึงเหรียญทอง 

30 40 50 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน

ในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

เป้ำประสงค์ 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน อย่างมี

คุณภาพ 
 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2557 2558 2559 

1 ร้อยละของครทูีส่ามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

การเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน อย่างมีคุณภาพ 

60 70 80 

2 ร้อยละของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60 65 70 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 



91 
 
 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2557 2558 2559 

4 ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

5 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่ีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่

ครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม 80 90 100 

 

2. พัฒนาครูให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่

ครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม 80 90 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E – learning เป็นต้น และหน่วยรถ

เคลื่อนที่ (Mobile unit) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

 

เป้ำประสงค์ 
 

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยรถเคลื่อนที่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ   

การเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2557 2558 2559 

1 ร้อยละของปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

50 75 100 

2 ร้อยละของปริมาณการใช้หน่วยรถเคลื่อนท่ีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

50 75 100 

3 ร้อยละของปริมาณบริการซ่อมที่สัมฤทธิ์ผล 60 70 80 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 

5 ร้อยละของครทูี่มรีะดับความพึงพอใจในระดับมาก และมากท่ีสุด 70 75 80 

6 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

และมากท่ีสุด 

70 75 80 
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กลยุทธ์ 
 

1. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E – learning เป็นต้น และหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile unit) 

มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

E – learning, E – portfolios 

เป็นต้น 

ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม 80 90 100 

 

2. ส่งเสริมการน าหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile unit) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนรู้

กับการท างานในศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
 

 

เสนอโครงกำร / กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

57 58 59 

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้แก่

ทุกศูนย์เพ่ือใช้ในการจัดท า

หน่วยรถเคลื่อนท่ี (Mobile 

unit) 

ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิม และด าเนินการจัดท าหน่วยรถ

เคลื่อนที่ (Mobile unit) 

80 90 100 
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แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 

ส ำหรับครูผู้ปฏิบัติงำนศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

เรื่อง  รูปแบบที่เหมำะสมกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนส ำหรับศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

............................................................................................................................................................... 

ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ผู้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………..……………………………………..…… 

2. ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………….………………..…………………… 

3. เพศ      ชาย     หญิง 

4. วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................................. 

5. ประสบการณ์ในการสอน……………………………………………………………………………………………….……… 

6. ที่ตั้งศูนย์………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

7. วัน...............เดือน..................................................ป.ี...............................เวลา................................... 

ตอนที่  2   กรอกการสัมภาษณ์ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันที่ท าการสอนอยู่นั้นก่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานใน 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนั้นเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

ในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ท่านคิดว่ามีปัญหาและ 

อุปสรรคอย่างไร 

1.1 ด้านครูผู้สอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.2 ด้านผู้บริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ด้านผู้เรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. รูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนควรมี 

รูปแบบอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 

ส ำหรับนักเรียน – นักศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

เรื่อง รูปแบบที่เหมำะสมกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนส ำหรับศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 

............................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

1. ผู้สัมภาษณ์……………………………………………………………………..……………..………………………..………… 

2. ผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………..…………..………. 

3. ศึกษาอยู่ในระดับ        ปวช.          ปวส.         

  ปริญญาตรี    อ่ืนๆ……………………….. 

4. ที่ตั้งศูนย์…………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

5. วัน........................เดือน.............................................ปี.........................เวลา..................................... 

ตอนที่ 2  กรอบกำรสัมภำษณ์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ 

ชุมชนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานส าหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่เหมาะสมควรเป็น 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ( เพ่ิมเติม ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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