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บทคัดย่อ 

 งานวจัิยน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพือ่วเิคราะห์สภาพปัญหา

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียน 

เทคนคิวชิาชพี แขวงบ่อแก้ว 2) สร้างยทุธศาสตร์การบรูณาการการบริหารโครงการพัฒนาครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และ 3) ประเมนิความเหมาะสมของยทุธศาสตร์การบรหิารโครงการ

พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา ระหว่างอาชวีศกึษาจงัหวดัเชยีงราย ประเทศไทย กบัโรงเรยีนเทคนคิ 

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล 

จากกลุม่ตวัอย่าง ครผููส้อนจ�านวน 272 คน และเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารจ�านวน 

35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และใช้เทคนิค SWOT Analysis
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 ผลการวิจัย พบว่า

 1. สภาพปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จงัหวดัเชยีงรายกบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้านการติดตามและประเมินผล รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจ 

 2. ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษา 

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว มี 5 ยุทธศาสตร์

 3. การตรวจสอบและการประเมินยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว พบว่า ในด้าน 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์การพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were: 1) to analyze the problems of project management 

on teacher and educational personnel development in the collaboration between Chiang 

Rai Vocational College and Bokeo Technical & Vocational School, 2) to formulate integrated 

strategies for project management on teacher and educational personnel development in 

the collaboration between Chiang Rai Vocational College in Thailand and Bokeo Technical 

& Vocational School in Lao PDR, and 3) to evaluate the appropriateness of the project 

management on teacher and educational personnel development in the collaboration 

between Chiang Rai Vocational College in Thailand and Bokeo Technical & Vocational School 

in Lao PDR. The samples were 272 teachers. Data were collected using questionnaire. For 

qualitative data collection, focus-group discussion with 35 administrators was conducted 

using SWOT analysis techniques.

 1. The problems of project management on teacher and educational personnel 

development in the collaboration between Chiang Rai Vocational College and Bokeo 

Technical & Vocational School were in overall at a high level. When considering each 

aspect, it was found that follow-up and evaluation were the most problematic, followed 

by decision. 

 2. The project management strategies on teacher and educational personnel 

development in the collaboration between Chiang Rai Vocational School and Bokeo 

Technical & Vocational School consisted of 5 strategies. 
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 3. The assessment and evaluation of project management strategies on teacher and 

educational personnel development in the collaboration between Chiang Rai Vocational 

College and Bokeo Technical & Vocational School revealed that vision, goals, mission and 

development strategies were appropriate at the highest level.

Keywords: Strategy, Teacher and Educational Personnel Development, Vocational

บทน�า 

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(Office of the Vocational Education  

Commission, 2011) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 

ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการ 

ศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา 

ก�าลงัคนทัง้ในระดบักึง่ฝีมอื ระดบัฝีมอื ระดบัเทคนคิ 

และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพเปิดสอน  

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 

มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ 

ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (Office of the 

Education Council, 2016) กล่าว ถึงการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

ที่มีมาตรการโดยเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

อาชีวศึกษาให้สามารถผลิตก�าลังคนท่ีมีความรู ้ 

ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพมีความรู้  

มีทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  

เป็นก�าลังฐานความรู ้ช ่างเทคนิคที่มีฝ ีมือและ 

นักเทคโนโลยีที่เช่ียวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการท�างานที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ในกลุ ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เป็นประเทศ ซึ่งมีเขตพื้นท่ีติดต่อกันเป็นหนึ่งใน 

กลุม่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน มคีวามคล้ายคลงึกนั 

ทั้งในด้านบริบททางพ้ืนที่  วัฒนธรรม ภาษา  

และมคีวามสัมพันธ์กนัมาอย่างต่อเนือ่งประเทศไทย 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office 

of the Vocational Education Commission,  

2011) จึงก�าหนดโครงการจัดการยกระดับ 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ด ้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉยีงใต้ ซึง่เป็นไปแผนงานยทุธศาสตร์เพือ่สนบัสนนุ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนษุย์ โครงการตาม พ.ร.บ. งบรายจ่ายอืน่ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการขบัเคลือ่น

และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของภูมิภาค  

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชวีศกึษาให้มด้ีานความรู้  

ทักษะภาษาและวิชาชีพ ตลอดจนการจัดทวิวุฒ ิ

ร่วมกันกับเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยส�านัก

ความร่วมมือ (Chiang Mai News, 2019) จึงเป็น 

ทีม่าของข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่ง การขยายโอกาส 

การศกึษา “อาชวีศกึษาสูอ่าเซยีน” ระหว่างส�านกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (Chiangrai Vocational College, 2019)  
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โดยมข้ีอความโดยสรปุ คอื ส�านกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ซึ่ ง เป ็นหน ่วยงานหลักในการจัดการศึกษา 

และฝ ึกอบรมวิชาชีพ เพื่ อผลิต บุคลากรที่ มี

ความสามารถด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ร่วมกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท้ังสองฝ่ายตกลง

ร่วมกันในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น ด้วยการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อให้ครูและบุคลากรทาง 

การศกึษามคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะเฉพาะ 

โดยมีวัตถุประสงค ์ส�าคัญ คือ เพื่อยกระดับ 

ความรู ้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู ้  

ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพ 

และมีความรู้ทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น การด�าเนิน 

โครงการดังกล ่าวได ้ด�าเนินการท�าข ้อตกลง 

ความร่วมมือพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

แต่ยังไม่มีกระบวนการการบริหารโครงการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันที่ชัดเจน 

ไม่สามารถวัดและประเมินผลการด�าเนินโครงการ 

ที่มีประสิทธิผลได้ ในการนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว 

จึงด�าเนินการศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ เบื้องต้น  

จากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาในด้าน 

งบประมาณ ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด ขาดการบูรณาการ 

ในการจัดท�าหลักสูตรร่วมกัน รวมถึง ไม่มีการ 

ติดตามผลการด�าเนินงานของโครงการ จึงไม่

สามารถประเมินความส�าเร็จของโครงการได้  

จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวยังคงไม่ประสบ 

ผลส�าเร็จได้ มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น  

ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารแนวทางและกระบวนการ 

ท่ีเกีย่วข้องกบัการบริหารโครงการ พบข้อส�าคญัหน่ึง 

ที่จะส่งผลให้การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จ

คือบริหารโครงการเป็นกระบวนการระบบวงจร 

 จากความ เป ็นมาและความส� าคัญ 

ของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นประธาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  

ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพ 

ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป จึงได้ตระหนัก 

และให้ความส�าคัญในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

อาชีวศึกษา ที่มีความร ่วมมือทั้ งหน ่วยงาน 

ทุกภาคส่วนในประเทศ และความร่วมมือในด้าน

การจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว ในสังกัด 

กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือเป็น 

ต้นแบบ ในการสร้างยุทธศาสตร์การบูรณาการ 

การจดัการศกึษาฯ อนัจะเกดิผลดีและเป็นประโยชน์ 

ต่อผู ้ผ ่านการพัฒนาในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

และสังคมอนุภาคลุ่มน�้าโขงต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหาร

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

 2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบูรณาการ 

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  

ประเทศไทย กบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 3. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

ของยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับโรงเรียนเทคนิค

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการวิจัย

 ประโยชน์เชิงวิชาการ

    1. ได ้ทราบสภาพปัญหาการบริหาร 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

กบัโรงเรียนเทคนิควชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2. ได้แนวทางยุทธศาสตร์การการบริหาร

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

กบัโรงเรียนเทคนิควชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ประโยชน์เชิงนโยบาย

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาจังหวัดในประเทศไทย ตลอดจน

อาชีวศึกษาศึกษาธิการแต่ละจังหวัดที่อยู ่ตาม

ชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านได้น�าแนวทาง

ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง

ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรร่วมกันและสร้าง

ความเข้มแข็งด้านทักษะอาชีพให้กับประชาชน 

ของประเทศตนเอง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1. ทฤษฎกีารบรหิารโครงการ และแนวคดิ 

7’s McKinsey

 2. แนวทาง หลักการสร้าง และหลักการ

ประเมินยุทธศาสตร์

 3. รูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวง

บ่อแก้ว

 ขอบเขตด้านประชากร

 1. ประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�านวน 800 คน  

และครูผู้สอนในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน  

45 คน รวม 845 คน

 2. ผู้บริหาร จ�านวน 35 คน

ทบทวนแนวคิด

 แผนพฒันาการอาชวีศกึษาของประเทศ- 

ไทย พ.ศ. 2560 - 2579

 มวัีตถุประสงค์เพ่ือความมัง่คงของสงัคมและ

ประเทศชาติ มีจ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย

 1) การจัดการอาชวีศกึษาเพ่ือความมัน่คง 

ของสังคมและประเทศชาติ

 2) การผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านการ 

อาชวีศกึษาเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

 3) การพัฒนาศักยภาพก�าลังคนด้านการ

อาชวีศึกษาให้มสีมรรถนะ สอดคล้องกบัความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ
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 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา

 5) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 6) การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรหิาร

จัดการอาชีวศึกษา

 ยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์

การผลิตและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษา ในระยะ 

15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(Office of the Vocational Education 

Commission, 2011) ได้จดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ การผลติและพฒันาก�าลงัคน

อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด้านการก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต 

และแผนพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาให้ความส�าคญั

กับคุณภาพผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส�าคัญ โดยมุ่ง 

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด 

อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

 1. สารสนเทศส�าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้

แนวทางการพฒันาก�าลงัคนในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค 

ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวดั และระดับจังหวดั

 2. ให้ความส�าคัญกับครู และผู ้บริหาร 

สถานศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ โดยมุ่ง 

เพิ่มพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการ

เปล่ียนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน 

อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนที่สอดคล ้องและเชื่อมโยงกับสถาน 

ประกอบการโดยเน ้นความร ่วมมือในการจัด 

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน

 4. เตรยีมความพร้อมก�าลงัคนรองรบัการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการ 

ต้ังรับและเชิงรุกได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางภาษา และสมรรถนะก�าลังคนอาชีวศึกษาให้มี

มาตรฐานในระดับสากล
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

สภาพปัญหาการบริหารโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย 

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว

ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว

การตรวจสอบและการประเมิน
ยุทธศาสตร์

การจัดท�ายุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การตรวจสอบสภาพ 
การบริหารโครงการ โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis
2. การวิเคราะห์การบริหาร 
โครงการโดยใช้ 7’s Model
3. ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ ์ 
(strategy Formulation)
ด ้ ว ย ก า ร จั บ คู ่ ร า ย ก า ร  
การประเมินสถานการณ์ 
โดยใช้ TOWS Matrix

แนวทางการบริหารโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดเชียงรายกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 
แขวงบ่อแก้ว

รูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายและโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

และแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว

 ประชากร คือ ครูผู ้สอนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�านวน 800 คน และครู 

ผู ้สอนในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน  

45 คน รวม 845 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู ้สอนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�านวน 257 คน และ

ครูผู ้สอนในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว  

จ�านวน 15 คน รวม 272 คน โดยก�าหนดขนาด 

ตัวอย่างจากสูตร Yamane (1973) ค่าความ 

คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม

สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิค 

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว โดยมีลักษณะค�าถามแบบ

ปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะ แบบสอบถามเป ็นแบบตรวจสอบ

รายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลา 

ในการด�ารงต�าแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารโครงการพัฒนา
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษา 

จังหวัดเชียงราย กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ม ี6 ด้าน 1) ด้านการก�าหนดความส�าคญัของปัญหา 

2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการตัดสินใจ 4) ด้าน 

การด�าเนินงาน 5) ด้านการได้รับประโยชน์ และ 

6) ด ้านการติดตามและประเมินผลลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert 

(1961)

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ข้อคิดเห็นแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของครูผู้สอน

โรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended)

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว 

ผู้วิจัยท�าการแปลเป็นภาษาลาว จากนั้น เก็บข้อมูล 

โดยใช้ Google Form 

 การจัดท�ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ใช้การวิเคราะห์โดยหา ความถี่  และร้อยละ 

(Percentage)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว  

การแปลความหมาย การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย  

ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ข ้อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร ์

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว

  การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการก�าหนด

ยุทธศาสตร ์การบริหารโครงการพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว โดยใช้การสนทนากลุม่ และใช้เทคนคิ 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการสรุปข้อมูล  

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก และภายใน โดยผู้วิจัย

  ตอนที่ 2 ผู ้วิจัยน�าประเด็นส�าคัญ

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จับคู ่ประเด็น 

เพือ่ใช้ประเมนิสถานการณ์ตามวธิทีีเ่รยีกว่า TOWS 

Matrix ตามขั้นตอนที่ 1 มาก�าหนดแนวทาง

ยุทธศาสตร์การบริหาร 

  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�านวน 30 คน  

และผู้บริหารโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

จ�านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม 

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื เกบ็รวบรวม 

ข้อมูลจากการสนทนาแบบกลุ่ม โดยมีประเด็น

ค�าถามซ่ึงผู ้วิจัยจะเป็นผู ้ด�าเนินการ กับกลุ ่ม 

เป้าหมาย
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 การวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 ขั้นตอนที่  3 การตรวจสอบและการ 

ประเมินยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวง บ่อแก้ว

 การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยมีการด�าเนินการ 

 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่  1 การตรวจสอบยุทธศาสตร์ 

การบรหิารโครงการพฒันาครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวง บ่อแก้ว (ร่างที่ 1)

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ด้านการบริหารการศึกษาและด้านการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 2 คน ผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

จ�านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว จ�านวน 2 คน หัวหน้า

แผนกวิชาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย จ�านวน 2 คน และหัวหน้าแผนกวิชา  

ในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว จ�านวน 2 คน

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื เกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group 

Discussion) โดยมีประเด็นค�าถามซึ่งผู้วิจัยจะเป็น

ผู้ด�าเนินการ กับกลุ่มเป้าหมาย

 การวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 

 การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัน�ายทุธศาสตร์การบรหิาร พร้อมแบบ 

ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ครอบคลมุเนือ้หา 

ให้ผู้ทรงคณุวฒุพิิจารณาและแสดงความเหน็ โดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

จากนั้นปรับปรุงแก้ไข

 ตอนที่  2 การประเมินยุทธศาสตร ์

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ระหว ่างอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว  

ด ้ ว ย ก ร ะบวนก า ร สั มมนาอิ ง ผู ้ เชี่ ย ว ช าญ 

(Connoisseurship Techniques) 

 กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Key Informants) คือ  

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน ได้มาโดยเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) จากผู้เชี่ยวชาญ 

ในสาขาท่ีเกี่ยวข ้องกับงานวิ จัย1) ผู ้บริหาร 

ระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา จ�านวน 1 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ 

จ�านวน 1 คน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว จ�านวน 1 คน

 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บข ้อมูล คือ 

แบบประเมินยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการประเมิน

ความเหมาะสมกับบริบทและประเมินความ 

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การบริหาร 

ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตรการการประเมิน  

5 ระดับ และมีค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ

แสดงความคิดเห็น

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาการบริหารโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับ โรงเรียนเทคนิค

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ในภาพรวม
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาครู 

  และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

  แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวม

รายการ
ระดับสภาพปัญหา

S.D. แปลผล

1.  ด้านการก�าหนดความส�าคัญของปัญหา
2.  ด้านการวางแผน
3.  ด้านการตัดสินใจ
4.  ด้านการด�าเนินงาน
5.  ด้านการได้รับประโยชน์
6.  ด้านการติดตามและประเมินผล

เฉลี่ยรวม

3.84
3.89
3.95
3.85
3.82
3.97

3.89

0.70
0.71
0.65
0.71
0.84
0.85

0.85

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

 จากตารางที่ 1 สภาพปัญหาการบริหาร 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียน 

เทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหา 

มากทีส่ดุ คอื การตดิตามและประเมนิผล โดยยงัไม่มี 

การก�าหนดผู ้รับผิดชอบท�าหน้าที่ก�ากับติดตาม

และประเมินผลด�าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาทีช่ดัเจน รองลงมาคือ ด้านการตดัสนิใจ  

โดยข้อมูลสารสนเทศยงัไม่ถกูต้องชดัเจนจงึไม่สามารถ

น�ามาประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมในการ

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

 ตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การบริหาร

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กับโรงเรียน

เทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว

 จากการก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร ์ 

การบริหาร โดยการ Matrix ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจาก 

การท�า SWOT แล้วน�ามาประสานกันนั้น การก�าหนด

ยทุธศาสตร์คร้ังนีส้ามารถก�าหนดได้ 4 แนวทาง คอื

 1. แนวทางเชิงรุก ได้แก่

  1.1 สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือ

ระหว่าง 2 ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการ

จ�าเป็น บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

  1.2 สร้างแกนน�าของแต่ละประเทศ

เพื่อเป็นศูนย์รวมการพัฒนาศักยภาพระหว่าง

ประเทศ

  1.3 สร้างระบบและกลไก โดยน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการการด�าเนิน

โครงการ

  1.4 ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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  1.5 สร้างหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพ

อย่างครบวงจร

  1.6 รวบรวมและสร้างองค์ความรู ้

นวัตกรรมของสองประเทศ เพื่อน�าไปสู ่โอกาส 

ทางด้านธุรกิจและด้านการท่องเที่ยว

 2. แนวทางเชิงรับ ได้แก่

  2.1 ส ่งเสริมและสนับสนุนการน�า

นวัตกรรมสื่อใหม่มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน 

โครงการฯ

  2.2 สร้างความร่วมมือการบริหาร 

จัดการด้านงบประมาณของสองประเทศ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน

  2.3 สร้างความเชื่อมั่น ในศักยภาพ

ระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

  2.4 ปรับรูปแบบกระบวนการด�าเนิน

กิจกรรมที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้

ขอบเขตและข้อจ�ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่

  2.5 สร้างความเชือ่มโยงในการพฒันา 

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย

ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

  2.6 สร้างองค์ความรู ้เกีย่วกบัข้อจ�ากดั

ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

ข้อตกลงร่วมกัน

 3. แนวทางปรับตัว ได้แก่

  3.1  ปรับหลักสูตร/กลวิธี/แนวทาง

การพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

  3.2 ปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ  

และก�าหนดเป้าหมายทีค่าดหวงัของทัง้สองประเทศ

ให้ตรงกัน

  3.3 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนปัจจัยส�าคัญของหลักบริหาร 4 M

 4. แนวทางป้องกัน ได้แก่

  4.1 พจิารณากระบวนการจดักจิกรรม

ที่ขัดแย้งกับระบบการปกครองของทั้ง 2 ประเทศ

  4.2 วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่จะ

เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 การจัดท�าวิเคราะห์ TOWS matrix  

เพื่อก�าหนดทิศทางของการบริหารโครงการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยท่ีประชุมร่วมกัน

ก�าหนดและร่างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ และกลยุทธ ์การพัฒนา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน์

 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

กบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั 

ประชาธิปไตย ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาคร ู

และบุคลาการทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ในศาสตร์เฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์

 1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ เพ่ือการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 2. พัฒนาองค ์ความรู ้นวัตกรรมของ 

สองประเทศ เพื่อน�าไปสู ่โอกาสทางด้านธุรกิจ 

และด้านการท่องเที่ยว

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4. ยกระดับทั กษะความ เชี่ ย วชาญ 

เฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 5. มีการบูรณาการการท�างานส่วนราชการ

ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 พันธกิจ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2. สร้างศูนย์องค์ความรู้นวัตกรรมของ

สองประเทศ เพื่อน�าไปสู ่โอกาสทางด้านธุรกิจ 

และด้านการท่องเที่ยว

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4. ยกระดับทั กษะความ เชี่ ย วชาญ 

เฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 5. บูรณาการการท�างานส่วนราชการ

ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

กบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร ์ที่  1 สร ้างเครือข ่ายความ

ร่วมมือกัน เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 กลยุทธ์การพัฒนา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการท�างานเพื่อการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2. สร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

พัฒนาระบบและกลไกในการด�าเนินงานร่วมกัน

 3. ก� าหนดบทบาทและหน ้าที่ความ

รับผิดชอบและข้อตกลงร่วมกันระหว่างระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน

 ยุทธศาสตร ์ที่  2 สร ้างองค ์ความรู ้

นวัตกรรมของสองประเทศ เพื่อน�าไปสู ่โอกาส 

ทางด้านธุรกิจและด้านการท่องเที่ยว

 กลยุทธ์การพัฒนา

 1. วิเคราะห์นวัตกรรมของสองประเทศ  

ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

เพือ่น�าไปสูโ่อกาสทางด้านธรุกจิและด้านการท่องเทีย่ว



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
92

 2. สร้างศูนย์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็น 

แหล่งเสริมสร้างความรู้และทักษะเชิงสมรรถนะ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองประเทศ

 3. สร้างแกนน�าการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ของสองประเทศ

 ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาระบบบรหิารจดัการ 

โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนิน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 กลยุทธ์การพัฒนา

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ

 2. พัฒนากระบวนการท�างานอย่างมี

ระเบียบแบบแผน มีกระบวนการ/ขั้นตอนที่ชัดเจน

 3. ขับเคลื่อนกระบวนการด�าเนินงาน 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

 กลยุทธ์การพัฒนา

 1. ส�ารวจความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 2. ศึกษาและก�าหนดสมรรถนะของครู

และบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ 

แขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

 3. พัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในระดับสูง

 4. ก�าหนดมาตรฐานการพฒันา โดยมาจาก 

การท�าข้อตกลงร่วมกันทั้งสองประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการการท�างาน

ส่วนราชการของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  

ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 กลยุทธ์การพัฒนา

 1. แต่งตัง้คณะท�างานพจิารณา ข้อก�าหนด 

กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารโครงการ 

แบบบูรณาการร่วมกัน 

 2. พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร 

ปฏิบัติราชการหรือกระบวนการท�างานร่วมกัน 

(Collaborative process)

 3. สร้างรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์

อย่างเป็นทางการระหว่างผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

ของแต่ละประเทศ

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม

ของยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงราย ประเทศไทย กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ

แขวง บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว

 1. วิสัยทัศน ์  เป ้าประสงค ์  พันธกิจ  

ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มากที่สุด

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า  

ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 สรุป

 1. สภาพปัญหาการบริหารโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียนเทคนิค

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหา 

สงูสดุคอื ด้านการตดิตามและประเมนิผล รองลงมา 

คือ ด้านการตัดสินใจ 

 2. ยุทธศาสตร ์การบริหารโครงการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง 

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กับโรงเรียนเทคนิค 

วชิาชพีแขวงบ่อแก้ว ม ี5 ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน 

เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

กับโรงเรียนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร ้างองค ์ความรู ้นวัตกรรมของสองประเทศ  

เพื่อน�าไปสู ่โอกาสทางด้านธุรกิจและด้านการ 

ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ด�าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ระหว ่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทยกบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ยทุธศาสตร์ 

ที่ 4 ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ของครแูละบคุลากรทางการศกึษา และยทุธศาสตร์

ที ่5 บรูณาการการท�างานส่วนราชการของอาชวีศกึษา

จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิค

วิชาชีพแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 3. การตรวจสอบและการประเมิน

ยทุธศาสตร์การบรหิารโครงการพฒันาครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว พบว่า  

ในด้านวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์

การพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

 อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหาร 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

กบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด

ของสภาพปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา คือ การติดตาม 

และประเมินผล โดยข้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การก�าหนดผู ้รับผิดชอบท�าหน้าที่ก�ากับติดตาม

และประเมินผลด�าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ทั้ งนี้ เนื่องมาจากในป ัจจุบัน 

การด�าเนินโครงการโครงการพัฒนาครูบุคลากร 

ทางการศึกษาทั้งสองประเทศไม่มีการติดตามผล 

การด�าเนนิงานของโครงการ จึงไม่สามารถประเมนิ

ความส�าเร็จของโครงการได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ

ก�าหนดทศิทางการพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาของทั้งสองประเทศให้เป็นไปใน 

แนวทางเดยีวกนัได้ ดงันัน้ การตดิตามและประเมนิผล  

ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินงานที่หลากหลาย เช่น  

การก�าหนดผู ้ รับผิดชอบ การก�าหนดวิธีการ 

และขั้นตอน การวิ เคราะห์ป ัญหา อุปสรรค  

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะน�าไปสู่การสร้างแนวทางหรือ

รูปแบบด�าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา

ในการด�าเนนิการในคร้ังต่อไปได้อย่างมปีระสิทธผิล 
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สอดคล้องกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Thailand International Cooperation Agency, 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page,  

2020) ที่กล่าวว่า การประเมินผล (Evaluation)  

คือ การวเิคราะห์อย่างเป็นระบบจดัท�าเป็นครัง้คราว 

แบบเฉพาะกิจ เพื่อที่จะตอบค�าถามบางอย่าง 

เกี่ยวกับผลงาน การประเมินผลจึงอาจเป็นการ

ประเมินและอธิบายเกี่ยวกับประเด็นผลงาน 

ของโครงการหรือแผนงาน และเกี่ยวพันโดยเฉพาะ

กับประเด็นที่มีความซับซ้อน เช่น ผลกระทบ หรือ

ผลได้ ความยั่งยืนและความสอดคล้อง มักเป็นการ

ประเมินโดยบุคคลภายในโครงการและแผนงาน 

แต่อาจเป็นคนในหน่วยงานหรอืนอกหน่วยงานกไ็ด้  

โดยที่ไม่ได้น�าเสนอเฉพาะหลักฐานที่ปรากฏถึง

การบรรลุผลสัมฤทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการอธิบาย 

เกี่ยวกับผลงานภายใต ้เงื่อนท่ีมาจากผลลัพธ ์ 

และผลกระทบ

 นอกจากนี้ จากการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์

การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย  

5 ยทุธศาสตร์ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์มคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากกระบวนการ 

ได้มซีึง่ประเดน็ยทุธศาสตร์นัน้ เริม่จากการวเิคราะห์ 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากความคิดเห็น 

ของทุกภาพส่วนที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ร ่วมกับ 

การพิจารณาเป้าหมายส�าคัญของการด�าเนิน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างสองประเทศ จึงส่งผลให้การก�าหนด

วิสัยทัศน ์  เป ้าประสงค ์  พันธกิจ รวมไปถึง

กลยุทธ ์การพัฒนา จึงมีความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นอกจากนี้  กลยุทธ ์การพัฒนาที่ด� า เนินการ 

ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมอืเรือ่ง การจดัการศกึษาด้านอาชวีศกึษา

และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ

ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประเทศไทย

กบัโรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีแขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ch iangra i 

Vocational College, 2018) คือ (1) เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความ 

ร ่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและสร ้าง 

ผู ้ประกอบการใหม่ร ่วมกับหน่วยงาน สถาบัน 

การศึกษา และสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง ขนาดย่อมในจังหวัดและประเทศ

เพื่อนบ้าน (2) เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ด้านอาชีวะให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพมีทักษะ

วิชาชีพมีความรู ้ด ้านการค้าขายชายแดนและ 

การค้าระหว่างประเทศ การจัดท�าแผนธุรกิจ 

เข้าสู ่การประกอบอาชีพอิสระ (3) เพื่อให้เกิด 

การใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนั การช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาและ

บุคลากร ทั้งในจังหวัด ในประเทศ และประเทศ

เพื่อนบ้าน (4) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ

รัฐบาลในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

เพื่อนบ้าน
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