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เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาครูช่างสู่นักวิ จยั ในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
นันทวัน ทองพิทกั ษ์1 จําลอง วงษ์ประเสริฐ2 และ โชคชัย ไตรยสุทธิ3*์
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ องค์ประกอบ พร้อมทัง้ สร้างและประเมินเครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อ พัฒ นาครู ช่ า งสู่ นั ก วิจ ัย กลุ่ ม เป้ าหมายที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ได้ แ ก่ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั จํานวน 30
คน ประกอบด้วย
ข้าราชการครู 22 คน ครูอตั ราจ้าง 8 คน ทัง้ หมดได้มาด้วยความสมัครใจ ใช้สถิตพิ น้ื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริมาณ และสถิตพิ รรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความต้องการเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาครูช่างสูน่ กั วิจยั คิดเป็ น
ร้อยละ 96.7 องค์ประกอบของเครือข่ายทีส่ ร้างขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยสองส่วน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีทําหน้ าที่เป็ นแม่ข่ายในส่วนแรก และวิทยาลัยเทคนิคอุ บลราชธานีทําหน้ าที่เป็ นลูกข่ายในส่วนที่สอง
ดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษา คําชี้แนะ ในลักษณะของนักวิจยั พีเ่ ลี้ยง การประเมินความ
เหมาะสมของเครือข่ายโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน พบว่า ภาพรวมเครือข่ายการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.35, S.D. = 0.51) โดยความเหมาะสมในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ( x = 4.42,
S.D. = 1.32) หลังจากการดําเนินการทดลองใช้เครือข่ายเป็ นระยะเวลา 3 เดือนทําการประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินการของเครือข่ายโดยกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินการของ
เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.64, S.D. = 0.97) โดยความพึง
พอใจต่อการพัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.93, S.D. = 1.37)
คําสําคัญ: เครือข่ายการเรียนรู,้ การพัฒนาครูชา่ ง, การพัฒนานักวิจยั
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Learning Network of Technical Teacher Training to Researchers in
Vocational Education, Ubon Ratchathani Province
Nantawan Tongpitak1 Jumlong Wongprasert2 and Chokchai Traiyasuit3*
Abstract
The objective of this research was to study requirements, components, making, and evaluating of learning
network for developing technician teachers to be researchers. The target group chosen for this research was
teachers and academic staffs of Technical College UbonRatchathani who participated the project of
developing technician teachers to be researchers. There were 30 people who joined that consisted of
government teachers of 22 people and 8 permanent teachers that they volunteered. The statistics used for
the research were basic statistics used for quantitative data analysis and descriptive statistics used for
qualitative data analysis.
The result of this research showed that 96.7 % of people in target group needed the learning network for
developing technician teachers to be researchers. The component of the network made in this research
consisted of two parts. The first part was the duty of being data server controlled by Rajabhat
UbonRatchathani University and the second one was Technical College UbonRatchathani responsible for the
duty of being a client included information exchange, giving advice, being guidance in term of consultant
researcher. Assessing of the network by 3 luminaries was that overview of learning network was appropriate
at a high level ( x = 4.35, S.D.= 0.51) and the appropriation in term of network management was the most
average ( x = 4.42, S.D.= 1.32). After three months of running the experiment evaluated satisfaction of the
operation of the network by the target group resulted that the overview of the target group satisfied with the
operation of learning network for developing technical teachers to be researchers was the most average.
( x = 4.64, S.D. = 0.97) and satisfaction of developing technical teachers to be researchers was the most
average as well ( x = 4.93, S.D.= 1.37).
Keyword: Learning network, Technical training, Researcher development
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1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
การพัฒนาครูม ีจุ ดมุ่งหมายที่สําคัญ เนื่ องจากการ
พัฒนาครูเป็ นแนวทางที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา พร้อมทัง้ การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนของครู การพัฒนาครูจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องกระทําอย่างต่อเนื่องเพื่อความสําเร็จในการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งครูเป็ นปจั จัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของการเรียนรู้ ครูจงึ สมควรได้รบั การส่งเสริมให้ได้รบั การ
พัฒ นาให้ ม ีความรู้ ความสามารถ มีศ ักยภาพและมี
วิส ัยทัศน์ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลีย่ นแปลงด้านวิทยาการและเทคโนโลยีของโลก อันเป็ น
ปจั จัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประเทศ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545) การพัฒนาครูจะต้องมุง่
ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจในการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์
จากกระบวนทัศน์ เก่าสู่กระบวนทัศน์ ใหม่ ทัง้ ด้านการ
บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ
ตลอดจนมุ่งก่อให้เกิดทัศนคติความเชื่อ และค่านิยมทีจ่ ะ
นําไปสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบแนวคิดของกระบวน
ทัศน์ ใหม่เหล่านัน้ จึงจะทําให้การพัฒนาครูเป็ นไปอย่าง
สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่ นแปลง [1]
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความสําคัญของการพัฒนาครู คณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา โดยได้ระบุไว้ใน หมวด 1 บททัวไป
่ ความ
มุง่ หมายและหลักการ มาตรา 9 (4) ว่า มีหลักการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้องกับ ข้อเสนอยุทธศาสตร์
การปฏิรปู การศึกษาของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
ั หาการพัฒนาครูประจําการว่า
การศึกษาที่ได้เสนอป ญ
ขาดระบบการพัฒนาครูประจําการทีด่ ี ครูประจําการยังไม่
มีโอกาสได้รบั การพัฒนาอย่างเพียงพอ จึงไม่ทราบ
แนวโน้มใหม่ทางวิชาการ การวิจยั เชิงนวัตกรรม และแนว
ปฏิบตั ทิ างด้านการเรียนการสอน ประกอบกับมีหลาย
หน่ วยงานดําเนินการ ทําให้การพัฒนาไม่เป็ นเอกภาพ
ด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานทีช่ ดั เจน การพัฒนาเกิด
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ความซํ้าซ้อนไม่เป็ นระบบ ไม่ต่อเนื่อง และขาด
ประสิทธิภาพ [2] การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ได้มกี าร
กํ า หนดแนวทางการปฏิรู ป พัฒ นาระบบการผลิตครู
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสํ า หรับ การอาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา เชื่อมโยงความสามารถในการสอนและ
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมถึงการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม ผลผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีมาตรการ
สําคัญคือ พัฒนาคณาจารย์ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรด้าน
อาชีวศึกษาและอุ ดมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน วิจยั และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี [3] ในการ
พัฒนาวิชาชีพครูยคุ ใหม่ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของการปฏิรปู
การศึกษานัน้
สิง่ บ่งชี้ท่สี ําคัญของ การพัฒนาคือ
ความสามารถในเชิงสมรรถนะเป็ นฐานในการทํางานทาง
วิชาชีพ (Competencies – Based Development) [4] ใน
การพัฒนาวิชาชีพครูนัน้ มีสมรรถนะพืน้ ฐานที่มคี วาม
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะการเรียนรู้โดยเน้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (Student-centered Learning) และที่
ผ่านมาภายใต้การปฏิรปู การศึกษาไทยได้มกี ารศึกษาวิจยั
โดยมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ห่ ง มลรัฐ ควีน ส์ แ ลนด์
ประเทศออสเตรเลีย พบประเด็นสําคัญทีค่ รูไทยมีความ
ต้องการที่จะได้รบั การพัฒนาเชิงสมรรถนะทางวิชาชีพ
หนึ่งในนัน้ คือด้านการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ครูต้องมีสมรรถนะของการเป็ นนักวิจ ยั เพื่อนํ าไปสู่การ
พั ฒ นา ทั ้ ง ค รู และนั ก เรี ย น ใ ห้ บ ั ง เกิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ด้วยความสําคัญในการพัฒนาครูทไ่ี ด้กล่าวมาข้างต้น
จากการศึกษาวิจยั ในหลายองค์กรต่างให้ความสําคัญกับ
งานด้านวิจยั ดังนัน้ การเร่งผลักดันให้ครูได้รบั การพัฒนา
ให้สามารถเป็ นนักวิจยั จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ที่หลาย
หน่ วยงานต้ อ งร่ ว มมื อ กั น กํ า หนดแนวทาง การ
ประสานงาน การสร้างความร่วมมือระหว่างกันทัง้ ใน
ระดับองค์กร หน่ วยงานทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภาค
กระทั ง่ ระดั บ ประเทศ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาครู เพื่ อ
ขับเคลื่อนการปฏิรปู ระบบวิจยั ได้อย่างจริงจัง ทัง้ ยังเป็ น
แนวทางในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงาน
อื่น ๆ ต่อไปได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการและองค์ประกอบ
ของเครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั
1.2.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาครู
ช่างสูน่ กั วิจยั
1.2.3 ประเมินเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ครูชา่ งสูน่ กั วิจยั
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครือข่ายการเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรูไ้ ด้รบั ความสนใจและมีความสําคัญ
ตัง้ แต่ปี พุทธศักราช 2531 เป็ นต้นมา ซึง่ เป็ นผลมาจาก
การดําเนินการทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2520 และการศึกษาแนวทางสําหรับการพัฒนาการศึกษา
ในอนาคตให้เอือ้ ต่อการพัฒนาประเทศ ทีจ่ ดั โครงสร้างของ
ระบบการศึกษาในลักษณะที่ยดื หยุ่น และเป็ นเครือข่าย
ของการเรียนรู้ ทัง้ นี้เพื่อให้ครอบคลุมหลักการการจัด
การศึกษาทีส่ าํ คัญ 4 ประการ คือ ความกว้างขวางและเป็ น
ธรรม ความสมดุล ความสอดคล้อง และความหลากหลาย
โดยเครือข่ายการเรียนรู้เป็ นประเด็นทางการศึกษาที่ม ี
ผูส้ นใจอย่างมาก [5] ให้ความหมายว่า “เป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในวิถชี วี ติ ของคนทุกเพศทุกวัย ในลักษณะ
ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยอาศัยองค์ความรูเ้ ดิม
หรือภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นเป็ นฐาน และมีการประยุกต์ใช้
วิทยาการสมัยใหม่ดว้ ยความเหมาะสม มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน เพื่อแก้ปญั หาร่วมกัน” [6] ได้ให้
ความหมายของเครือข่ายการเรียนรูว้ ่า หมายถึง ความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็ นบุคคล
กับบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม องค์กรกับองค์กร องค์กรกับชุมชน
อื่น ๆ เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ ทรัพยากร
สนับสนุนส่งเสริมและร่วมกันดําเนินกิจกรรมของสมาชิกให้
ประสบความสําเร็จต่อ เนื่องบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ท่ี
เท่าเทียมกันด้วยความเป็ นกัลยาณมิตรและ เอือ้ อาทรต่อกัน
เมือ่ พิจารณาจากความหมายของเครือข่ายการเรียนรูท้ ่ี
กล่าวมาแล้ว สรุปได้วา่ เครือข่ายการเรียนรูห้ มายถึง ภาคี
เครือข่ายซึง่ อาจเป็ นกลุ่มคน องค์กร ชุมชน หน่ วยงาน ทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่เท่าเทียมและมีอสิ ระต่อกัน
ในรูปแบบโยงใยเชื่อมโยงกันในการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
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เรียนรูใ้ นลักษณะถ้อยทีถอ้ ยอาศัย เกือ้ กูล มีรปู แบบการ
ดําเนิ นงานเชิงกลไก เพื่อภารกิจไปสู่เป้ าหมายและ
แผนงานเดียวกัน ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรูแ้ บ่งออกได้ 2 แบบ คือ
2.1.1 แบ่งตามจุดมุง่ หมายของการเรียนรู้ ซึง่
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะภายใต้โครงสร้างของเครือข่าย
การเรียนรู้
1. เครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นเอกัตบุคคล
เป็ นหลัก
มีล ักษณะของการประสานสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อขยายการ
ให้บริการทางการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ไปยังผูท้ ต่ี อ้ งการ
อย่างกว้างขวาง และสนองตอบปญั หาความต้องการของ
แต่ละบุคคล ตลอดจนจิตใต้สาํ นึกในการมีสว่ นร่วมพัฒนา
2. เครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นชุมชนเป็ น
หลัก เป็ นการกระตุน้ ให้สมาชิกใช้ศกั ยภาพของตนเองเพือ่
แก้ไขปญั หาชุมชน เพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนในการ
พึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของการเข้าใจสภาพปญั หา
เงือ่ นไข ข้อจํากัด และความต้องการของตน
2.1.2 แบ่งตามโครงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ซึง่ พิจารณาถึงโครงสร้างเครือข่ายการเรียนรูอ้ าศัยความ
ร่วมมือระหว่างบุคคล องค์กร และเทคโนโลยีการสือ่ สาร
เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้ สามารถจําแนก
ออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1.
เครือข่ายการเรียนรู้โครงสร้า ง
กระจายศูนย์ มีศูนย์กลางทําหน้าที่ประสานงาน แต่
ภารกิจในการเรียนการสอนจะกระจายความรับผิดชอบ
ให้สมาชิกเครือข่าย ซึ่งต่างก็มคี วามสัมพันธ์เท่าเทียม
กัน รูปแบบนี้อาจเรียกว่าการกระจายความรับผิดชอบ
(Distributed Network) ซึง่ พบได้ในเครือข่ายการพัฒนา
ชนบท และการเรียนรูจ้ ากแหล่งวิทยาการชุมชน โดย
อาศัยสือ่ บุคคลเป็ นหลัก
2. เครือข่ายการเรียนรูโ้ ครงสร้างรวมศูนย์
มีองค์กรกลางเป็ นทัง้ ศูนย์ประสานงาน และเป็ นแม่ข่าย
รวบรวมอํานาจการจัดการความรูไ้ ว้ในศูนย์กลาง การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีและกําลังคนอยูท่ แ่ี ม่ขา่ ย ส่วนลูกข่าย
หรือสมาชิกเป็ นเพียงผูร้ ว่ มใช้บริการจากศูนย์กลาง
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3. เครือข่ายการเรียนรูโ้ ครงสร้างลําดับ
ขัน้ (Hierarchical Network) มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
แผนภูม ิองค์กร
การติดต่อสื่อสารข้อมูลต้อ งผ่า น
ตามลําดับขัน้ ตอนมาก นิยมใช้การบริหาร จัดการ
องค์กรต่าง ๆ ซึง่ เหมาะแก่การควบคุม ดูแลระบบงาน
4. เครือข่ายการเรียนรูโ้ ครงสร้างแบบผสม
คือมีทงั ้ แบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ ซึ่งพบมากในการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนื่องจากการเรียนรูม้ ไิ ด้
อาศัยสื่อใดสื่อหนึ่งเป็ นหลัก หากแต่มกี ารผสมผสานสื่อ
บุคคล และเทคโนโลยีจงึ จําเป็ นต้องจัดระบบเครือข่ายแบบ
ผสม เพือ่ สนองความต้องการได้อย่างกว้างขวางและตรง
2.1.3 แบ่งตามหน่วยสังคม 4 ระดับ คือ
เครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับบุคคล เครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับ
กลุ่ม เครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับชุมชน และเครือข่ายการ
เรียนรูร้ ะดับสถาบัน
2.1.4 แบ่งตามระดับการปกครองและลักษณะ
ของงาน ซึ่ง [7] ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายการเรียนรู้
ออกเป็ น 13 ประเภท คือ เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
นักพัฒนา เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายภาครัฐ
เครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายสือ่ สารมวลชน
เครือข่ายนักฝึกอบรม เครือข่ายการประมวลและสังเคราะห์
องค์ความรูร้ ะดับชาติ เครือข่ายภาคสาธารณะ เครือข่าย
วิชาการ เครือข่ายนโยบายองค์กรของรัฐ และเครือข่าย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2.2 การพัฒนาครู
[1] เป็ นที่ตระหนักกันดีว่าบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จะเป็ นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) ทีส่ าํ คัญนัน้ นอกจาก “ผูบ้ ริหาร” แล้ว ก็คอื ครู “ครู”
ที่จะต้องทําหน้ าที่จดั สภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ในตัวผู้เรียน
ครูท่ีม ีภาระหน้ าที่อ่ืนอีก
หลากหลายทีจ่ ะต้องกระทําเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน
ครูทจ่ี ะต้องก้าวทันกับสภาพการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ครู
ทีจ่ ําเป็ นจะต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอสําหรับกระบวนทัศน์ใหม่ทส่ี าํ คัญใน
การพัฒนาครูในปจั จุบนั คือ มุง่ การพัฒนาครูเพื่อให้สง่ ผล
ดีต่อนักเรียนเป็ นสําคัญ มุง่ การพัฒนาครูเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการนําไปใช้เพื่อพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบ ทัง้ หลักสูตร วิธกี ารสอน หรือการประเมินผล ไม่
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พัฒนาอย่างแยกส่วนเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมุ่งการ
พัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูดว้ ยตนเอง ให้ครู
เป็ นผูก้ ระทํา (Active) และสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้
เกิดขึน้ มาด้วยครูเอง ไม่เน้นรูปแบบการพัฒนาแบบดัง้ เดิม
ซึ่งเน้ นการพัฒนาครูแบบเป็ นผู้รบั หรือเป็ นผู้ถูกกระทํา
(Passive) แบบทีต่ อ้ งอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก แบบ
ทีเ่ กิดการเรียนรูโ้ ดยผูอ้ ่นื เป็ นหลัก ดังนัน้ สภาพของสังคม
ครูตามกรอบแนวคิดดังกล่าว จะต้องเป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เป็ นสังคมที่ทุกคนต่างตื่นตัวในการพัฒนาองค์
ความรู้ ตื่นตัวในการริเริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้
ตื่นตัวในการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารเรียนรูซ้ ่งึ กัน
และกัน
[4] การจัดการเทคนิคศึกษาเป็ นกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนทีม่ คี วามต่อเนื่องเชื่อมโยงทัง้ ระดับกึง่ ฝี มอื
ระดับเทคนิ คและระดับเทคโนโลยี เป็ นกระบวนการทาง
การศึกษาที่มลี กั ษณะพิเศษเฉพาะ มีความสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจนกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
กล่าวคือให้ความสําคัญการเรียนรูท้ างทฤษฏีควบคู่กบั การ
ปฏิบ ตั ิจริง การนํ าเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นป จั จัยหลักใน
กิจกรรมการผลิต ทัง้ ด้านอุตสาหกรรมและการบริการ
ตลอดจน การสร้างพัฒนาเทคโนโลยีส่อื สาร (Information
and Communication 2 ICT) และการประสมประสาน
ั ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี
องค์ ค วามรู้ แ ละภู ม ิ ป ญ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถแสวงหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถพึ่งตนเอง มีขดี
ความสามารถในการแข่งขันและผลผลิตได้มาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนัน้
เพื่อให้เกิดเอกภาพเชิงนโยบาย ลดปญั หาความซํ้าซ้อน
สิน้ เปลืองและสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีความ
หลากหลายในการปฏิบตั โิ ดยการกระจายอํานาจไปสูร่ ะดับ
ปฏิบตั ิ มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการอาชีวศิ กึ ษาและ
วิชาชีพจัดระบบเครือข่ายความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อ
ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การเกื้อกูลด้านวิชาการ
การแลกเปลี่ย นข่ า วสารข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อกัน
รวมทัง้ การจัดระบบงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรวิชาชีพหรือกลุ่มอาชีพ ให้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถร่ วมกํ าหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อันจะนํ าไปสู่การ
ผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่ และการพัฒนาประเทศโดยรวม
2.3 การพัฒนานักวิจยั
[8] การพัฒนาประเทศให้อยูใ่ นฐานะทีพ่ ง่ึ พาตนเองได้
ไปสูก่ ารแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและสร้างความยังยื
่ น
ให้ก ับประเทศมีองค์ประกอบที่เป็ นยุ ทธศาสตร์ในการ
พัฒนาหลายอย่าง องค์ประกอบที่นับว่าเป็ นหัวใจหลัก
อย่างหนึ่งคือ "การวิจยั " เพราะ "การวิจยั " เป็ นการสร้าง
และพัฒนาความรูท้ ท่ี ําให้มลี ่ทู าง วิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาประเทศ
ได้เร็ว ประหยัดงบประมาณและสิ้นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากรน้อยกว่าประเทศต่าง ๆ ซึง่ มุง่ เน้นด้านการวิจยั
โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ออกมาเป็ นตัวเลขงบประมาณทีล่ งเงินในการ
วิจยั ต่อ GDP และเป็ นที่ชดั เจนว่าประเทศที่มตี วั เลข
งบประมาณวิจยั ต่อ GDP สูงมักเป็ นประเทศพัฒนาได้เร็ว
กว่าประเทศอื่น ๆ สามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และกําหนดบทบาทของประเทศตนในเวทีโลกได้
รวมทัง้ การสร้างแนวโน้มทางวิชาการแห่งอนาคต (Future
Trend) ทําให้ประเทศตนได้โอกาสก่อนในการยึดพืน้ ทีก่ าร
ตลาดโลกเป็ นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
มากการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ในความหมายของการพัฒนาประเทศคือการคู่ควบกันไป
โดยการใช้การวิจยั อย่างน้อย 3 ประเภท คือ วิจยั พืน้ ฐาน
(Basic Research) วิจยั ประยุกต์ (Applied Research)
และวิจยั เพื่อพัฒนา (Development Research) หรือ
Experimental
development โดยวิจ ยั พื้นฐานเป็ น
ฐานรองรับอีก 2 ประเภทตามลําดับ บางประเทศสร้างฐาน
อีกฐานหนึ่งคือ Basic research ทีเ่ น้นไปสูอ่ งค์ความรูแ้ นว
ลึกยิง่ ขึน้ ไปอีก การพัฒนาจึงนํ าเอางานวิจยั เหล่านี้ไป
สร้างสรรค์ให้เกิดผลต่อประเทศชาติและประชาชนในแนว
กว้างต่อไป ยกตัวอย่างเช่น มีการวิจยั โครงสร้าง DNA
จากงานวิจยั พืน้ ฐานเกิดภูมปิ ญั ญา (Wisdom) ขึน้ มา ระยะ
ต่อมามีงานวิจยั ด้านวิจยั ประยุกต์ท่พี ฒ
ั นาเทคโนโลยีการ
ขยายจํานวน DNA โดยการใช้ PCR technology การ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีนในการทํางานได้พร้อมคู่กนั
โดยการใช้เทคนิค microarray ทําให้นํามาใช้ประโยชน์
(Utilization) ได้หลาย ๆ อย่างเช่น การตรวจชนิดของโรคที่
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ตรวจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ การตรวจทางนิตวิ ทิ ยา
และด้านอาชญากรรม เป็ นต้น
การพัฒนาการวิจ ัยในประเทศไทยได้ผสมวิจ ัยและ
พัฒนาเข้าด้วยกันโดยมุ่งเป้าสูก่ ารแข่งขันในเวทีโลกอย่าง
รวดเร็ว ยุทธศาสตร์การดําเนินการเช่นนี้เป็ นการเร่ง
กระบวนการโดยมุ่งความสําเร็จ ดังนัน้ องค์ประกอบหลัก
ในการพัฒนาระบบวิจยั ทีส่ าํ คัญ คือ "นักวิจยั " ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านนี้ คือ การสร้างระบบหรือกลไกรองรับ
นั ก วิ จ ั ย ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้ นั ก วิ จ ั ย มื อ อาชี พ
(Professional Researcher) ในประเทศไทยที่มจี ํานวน
มากเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และเพียงพอต่อ
การวางแผนเชิงรุกในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ผูน้ ําในการสร้างแนวโน้มทางวิชาการ แห่งอนาคตในเวที
โลกเพื่อก้าวสูค่ วามพร้อมต่อกระแส พลวัตรโลกทีส่ ามารถ
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศไทยให้
ยังยื
่ นต่อไป
3. วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย ประยุ ก ต์ (Applied
research) การดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุม่ เป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
อุบลราชธานี จํานวน 214 คน
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั จํานวน
30 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 22 คน ครูอตั รา
จ้าง 8 คน ทัง้ หมดได้มาด้วยความสมัครใจ (Volunteer
Sampling)
3.2 ขัน้ ตอนการดําเนินการ
การวิจยั ครัง้ นี้มขี นั ้ ตอนการดําเนินการ 7 ขัน้ ตอน
ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนา
ครู การสร้ า งนั ก วิจ ัย องค์ ป ระกอบของการสร้ า ง
เครือข่าย และสภาพความจําเป็ นที่จะต้องมีเครือข่าย
การพัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั

6/20/14 9:52:41 AM

59

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างสัมพันธภาพกับครูในระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย ผ่านผู้อํานวยการ
ของสถาบั น สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
อุบลราชธานี ในประเด็นรูปแบบเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาครูช่ างสู่นั กวิจ ัยควรมีรูปแบบและองค์ประกอบ
อย่ างไร และหลังจากนัน้ ทํ าการสมัครครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คอุ บลราชธานี เพื่อให้ได้
กลุม่ เป้าหมายตามความสมัครใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 สํารวจความต้องการในการสร้าง
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาครู ช่ า งสู่ นั ก วิ จ ั ย
เก็บข้อมูลความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างเครือข่ายการเรียนรูจ้ าก
ขัน้ ตอนที่ 1-3
ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมินความเหมาะสมของ
เครื อ ข่ า ยที่ ส ร้ า งขึ้ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 4 ด้ า น
ประกอบด้วย การบริหารจัดการเครือข่าย การนํ าไป
ปฏิบตั ิ การพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั และด้านบทบาท
และหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 6 ทดลองใช้เครือข่ายระยะเวลา 3
เดือน
ขัน้ ตอนที่ 7 ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
เครือข่าย
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ในครัง้ นี้ มี 4 ฉบับ
ได้แก่
3.3.1
แบบสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารวิทยาลัยใน
ประเด็นรูปแบบเครือข่ายควรเป็ นอย่างไร
3.3.2
แบบสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาตนเองสูน่ กั วิจยั ของกลุม่ เป้าหมาย
3.3.3 แบบประเมินความเหมาะของเครือข่าย
โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน ประเมินเครือข่ายใน
ด้า นการบริห ารจัด การเครือ ข่ า ย การนํ า ไปปฏิ บ ัติ
การพัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั และบทบาทและหน้าที่
3.3.4
แบบประเมิน ความพึง พอใจของ
้
กลุม่ เปาหมายทีม่ ตี ่อเครือข่าย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1
สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี จํานวน 5 ท่านเพื่อศึกษาความต้องการ
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เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาครูช่างสูน่ กั วิจยั จะมีรปู แบบ
อย่างไรประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์จํานวน 6 ข้อ
คือ เครือข่ายที่สร้างขึ้นมีรูปแบบอย่างไร เครือข่ายที่
สร้างขึ้นต้องพัฒนาอย่างไร เครือข่ายที่สร้างขึ้นจะต้อง
เน้ นการให้ความรูใ้ นด้านใด การให้บริการของเครือข่าย
เป็ นอย่ า งไร การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารควรเน้ น ด้ า นใด
เครือข่ ายให้ ค วามรู้ด้ านการนํ าเสนองานวิจ ัยอย่ างไร
สุดท้ายคือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการในการพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั จากกลุ่มเป้าหมาย
ในประเด็นความต้องการในการพัฒนาตนด้านระเบียบวิธี
วิจยั สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา การเขียน
โครงร่างงานวิจยั เพือ่ ขอรับทุน การบริหารโครงการวิจยั ให้
ประสบผลสําเร็จ แหล่งทุนสนับสนุ นการทําวิจยั และการ
เขียนรายงาน บทความ การตีพมิ พ์เผยแพร่
3.4.3 การประเมินความเหมาะสมของเครือข่าย
ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่สร้างขึ้น
โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ป ระเมิ น 3 ท่ า น ใน 4 ด้ า น
ประกอบด้วย การบริหารจัดการเครือข่าย การนํ าไป
ปฏิบตั ิ การพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั และด้านบทบาทและ
หน้าที่
3.4.4 การประเมินความพึงพอใจเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โ ด ย ใช้ แ บ บส อ บ ถา ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี ่อเครือข่าย
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิ จยั
การวิ จ ั ย ในครั ้ง นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 7 ขั ้น ตอน
ผลการวิจยั นําเสนอตามขัน้ ตอนเรียงลําดับดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
มาตรา 30 มาตรา 52 มาตรา 67 และมาตรา 69
ต่ างให้ค วามสํา คัญกับการพัฒ นาครูโ ดยกระบวนการ
ส่งเสริมให้ครูทําการวิจยั พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน
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ในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา โดยเฉพาะสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน รวมทัง้ การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ สํา นัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ก ารมหาชน) (สมศ.) ยังได้
กํ า หนดมาตรฐานด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ ค รู ส ัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหน้ าที่วจิ ยั
และพัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ ควบคู่กบั การจัดการ
เรียนการสอน
ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการสัม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พบว่า เครือข่ายที่สร้าง
ขึน้ ควรเป็ นรูปแบบของการให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาใน
กระบวนการทําวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั พัฒนาความรูใ้ น
การคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถนํ าเสนอ
ผลงาน นวัต กรรม และเข้า ใจในเทคนิ ค วิธีก าร
ตัง้ วัต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการวิจ ัย การเขีย นโครงร่ า ง
งานวิจยั ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่
ละแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสม
ขั น้ ตอนที่ 3 ผลการสํ า รวจความต้ อ ง
เครือข่ายและการพัฒนาตนเองสูน่ ักวิจยั พบว่า ข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 30
คนที่ใช้ในการวิจยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 เพศหญิงจํานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ตําแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นครูอตั ราจ้างจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7
ข้าราชการครูจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3
อายุ ใ นการทํา งานของผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่
มากกว่า 5 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 90
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50 ปริญญาโทจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
50 และส่วนมากมีความต้องการเครือข่ายการพัฒนาครู
ช่างสูน่ กั วิจยั คิดเป็ นร้อยละ 96.7
ผลการสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่
นักวิจยั ของกลุม่ เป้าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 1

_14-0646(001-186).indd 60

ตารางที่ 1 ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองสู่
นักวิจยั ของกลุม่ เป้าหมาย
ลําดับ

ความต้องการพัฒนา

1
2

ระเบียบวิธวี จิ ยั
สิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
การเขียนโครงร่างงานวิจยั
เพือ่ ขอรับทุน
การบริหารโครงการวิจยั ให้
ประสบผลสําเร็จ
แหล่งทุนสนับสนุ นการทํา
วิจยั
การเขียนรายงาน บทความ
การตีพมิ พ์เผยแพร่
รวม

3
4
5
6

X

S.D.

3.77
4.15

0.90
0.84

แปล
ผล
มาก
มาก

4.13

0.84

มาก

3.98

0.82

มาก

4.16

0.83

มาก

4.19

0.92

มาก

4.06

0.04

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมความต้องการ
พัฒนาความรูด้ ้านงานวิจยั อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04
รายด้า น พบว่ า ด้า นการเขีย นรายงาน บทความ
การตีพมิ พ์เผยแพร่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.19
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.92 รองลงมาคือ แหล่งทุน
สนับสนุ นการทําวิจยั มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.16 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ตามลําดับ
ขันตอนที่ 4 ผลการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาครูช่างสูน่ กั วิจยั พบว่า การสร้างเครือข่างมี
อยู่ 2 อ ง ค์ ป ระ ก อ บ มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
อุ บ ลราชธานี ทํ า หน้ า ที่ แ ม่ ข่ า ยในการพัฒ นา และ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีทําหน้ าที่ลูกข่าย โดยทํา
เป็ นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกัน
เครือข่ายถูกสร้างขึน้ ตามหลักความต้องการ จากการ
สํารวจในขัน้ ตอนที่ 2-3 เพื่อเป็ นการสนองต่ อ ความ
ต้องการในการพัฒนาครูสนู่ กั วิจยั
ขัน้ ตอนที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสม
ของเครือข่ายโดยผูท้ รงคุณวุฒแิ สดงในตารางที่ 2
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

X

S.D.

1

ด้านการบริหาร
จัดการเครือข่าย
ด้านบทบาทหน้าที่
ด้านการนําไปปฏิบตั ิ
ด้านการพัฒนาครูชา่ ง
สูน่ กั วิจยั
รวม

4.42

1.32

มาก

4.36
4.33
4.27

0.40
0.16
0.44

มาก
มาก
มาก

2

4.35

0.51

มาก

2
3
4

จากตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมเครือข่าย
การเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ พบว่า ภาพรวมเครือข่าย
การเรียนรู้มคี วามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 โดย
ความเหมาะสมในด้ า นการบริห ารจัด การเครือ ข่ า ยมี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ 4.42 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.32
ขัน้ ตอนที่ 6 ผลการทดลองใช้เครือข่าย พบว่า
ทดลองใช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ นระยะเวลา 3 เดื อ นโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นแม่
ข่าย ส่งตัวแทนซึง่ เป็ นทีมวิจยั ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะของนักวิจยั พีเ่ ลีย้ งแก่ลกู ข่าย คือวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี ทีมวิจยั ทําหน้าทีค่ อยให้คาํ ปรึกษาและความ
ช่ ว ยเหลื อ พร้ อ มทั ้ง ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ให้ ก ั บ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ในครัง้ นี้ หลังจากนัน้ จึงทําการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี ่อเครือข่าย
ขัน้ ตอนที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี ่อเครือข่ายแสดงในตารางที่ 3
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ลําดับ

รายการประเมิ น
ความเหมาะสม

ระดับความ
เหมาะสม

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี ่อเครือข่ายการเรียนรู้

ลําดับ

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครือข่าย
การเรียนรู้

รายการประเมิ น

X

S.D. แปลผล

1

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็วทันเหตุการณ์
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มีความถูกต้องชัดเจน
การให้คาํ ปรึกษามีความรวดเร็ว
การแก้ไขปญั หามีความถูกต้อง
ทําความเข้าใจได้งา่ ย
การแนะนําเป็ นไปตามทฤษฎี
หลักการ
การให้ความรูด้ า้ นการเขียน
รายงาน บทความ การตีพมิ พ์
เผยแพร่
การให้ความรูด้ า้ นแหล่งทุน
สนับสนุนการทําวิจยั
การให้ความรูด้ า้ นการสร้าง
สิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
การให้ความรูด้ า้ นเขียน
โครงร่างงานวิจยั เพือ่ ขอรับทุน
การให้ความรูด้ า้ นการบริหาร
โครงการวิจยั ให้ประสบผลสําเร็จ
การให้ความรูใ้ นระเบียบวิธวี จิ ยั
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บทบาทและหน้าทีข่ องแต่ละ
ส่วน
การทําหน้าทีน่ กั วิจยั พีเ่ ลีย้ ง
การพัฒนาครูชา่ งสูน่ กั วิจยั
รวม

4.22

1.21

4.53

1.23 มากทีส่ ดุ

4.24
4.76

0.45 มาก
0.94 มากทีส่ ดุ

4.62

1.45 มากทีส่ ดุ

4.38

0.32

4.54

1.88 มากทีส่ ดุ

4.60

1.43 มากทีส่ ดุ

4.78

0.97 มากทีส่ ดุ

4.65

0.44 มากทีส่ ดุ

4.89
4.74
4.79

0.75 มากทีส่ ดุ
0.32 มากทีส่ ดุ
0.67 มากทีส่ ดุ

4.88
4.93
4.64

1.12 มากทีส่ ดุ
1.37 มากทีส่ ดุ
0.97 มากที่สดุ

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

มาก

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อการดําเนิ นการของเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.64 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.97 โดย
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.93 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.37 รองลงมาคือ การให้ความรูใ้ นระเบียบวิธวี จิ ยั มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89
ตามลําดับ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75

5. สรุปผล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาความ
ต้อ งการ องค์ป ระกอบ พร้อ มทัง้ สร้า งและประเมิน
เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจ ัยสามารถสรุ ป ได้ด ังนี้ การศึกษาความ
ต้องการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความต้องการ
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั คิดเป็ น
ร้อยละ 96.7 องค์ประกอบของเครือข่ายทีท่ าํ การสร้างขึน้
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบด้วยสองส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่เป็ นแม่ข่ายคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี
โดยทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนา
ครูช่างสู่นักวิจยั โดยมีวทิ ยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็ น
ลูกข่ายในการพัฒนา เครือข่ายที่สร้างขึ้นเป็ นเครือข่าย
ของการให้ความรูค้ ําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือ
พร้อมทัง้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ใน
การทํ า วิจ ัย การหาแหล่ ง ทุ น การพัฒ นานวัต กรรม
สิง่ ประดิษฐ์ พร้อมทัง้ การนํ าเสนองานวิจยั ในการประชุม
วิชาการ การดําเนิ นการเป็ นไปในรูปแบบของนักวิจยั พี่
เลีย้ งโดยทีมนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คอยให้การสนับสนุ น การสร้างเครือข่ายเป็ นความร่วมมือ
ในการพัฒนาครูช่างสู่นักวิจยั ในระดับอาชีวศึกษา เริม่ ที่
เครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
อุบลราชธานี กับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย
วิทยาลัยเทคนิ คอุบลราชธานีเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วม
โครงการ ใช้เป็ นโครงการนําร่องในการขยายเครือข่ายกับ
วิทยาลัยอื่น ๆ ในจังหวัดอุ บลราชธานี และจังหวัดอื่น
ต่อไป
การประเมิ น ความเหมาะสมของเครื อ ข่ า ยโดยผู้
ทรง คุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน พบว่าเครือข่ายที่สร้างขึ้น
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หลังจากทดลอง
ใช้เครือข่ายโดยดําเนินการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร การ
ให้ความช่วยเหลือ คําปรึกษา คําชี้แนะในลักษณะของ
นักวิจยั พี่เลี้ยง เป็ นระยะเวลา 3 เดือนทําการประเมิน
ความพึง พอใจการดํ า เนิ น การของเครือข่ า ยโดยกลุ่ ม
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เป้าหมาย พบว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินการของเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาครูช่าง
สูน่ ักวิจยั ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.64 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.97 โดยความพึงพอใจ
ต่ อการพัฒ นาครู ช่ างสู่ นั ก วิจ ัยอยู่ ใ นระดับมากที่สุ ด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.93 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.37
6. ข้อเสนอแนะ
การทําวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรมีการเพิม่ หน่วยงานเอกชน
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อให้
เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึน้ การขายเครือข่ายควรมี
การอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงานนอก
สถานทีเ่ พือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ได้แลกเปลีย่ น
แนวคิดวิธกี ารใหม่ ๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดองค์
ความรูเ้ ดิมทีไ่ ด้ทาํ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนใน
สัง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) เพือ่ เป็ นการบูรณาการเครือข่าย
องค์ความรูเ้ ข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบมากขึน้
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความวิจ ัย นี้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของโครงการวิจ ัย ที่
ได้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น จากสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําปี พ.ศ.2554
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