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บทสรุป 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา และบทบาทของส านกัพฒันา
เทคนิคศึกษาในอนาคต และศึกษาสภาพการด าเนินงานท่ีผ่านมาของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา  
วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร และ
เทคนิควิธีการวิจัยอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุม่ตวัอย่าง 
จ านวน 43 คนคือ  ผู้บริหารสถาบันและหน่วยงานระดบัคณะ ผู้บริหารส านัก (ทัง้อดีตและปัจจุบัน  
คณะกรรมการประจ าส านกั ผู้ มีสว่นในการด าเนินการของส านกั  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์ และแบบสอบถาม   ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 แนวทางการพฒันาส านกัท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การด าเนินงาน พันธกิจ และนโยบาย
ได้แก ่
 วตัถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อให้บริการวิชาการและเป็นท่ีปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบนั มีแนวทางการบริการภายในสถาบนัคือ การบริการวิชาการต้องร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนภายใน
สถาบนั โดยเป็นความร่วมมือในการออกแบบ ผลิต และพฒันาสื่อการเรียนการสอน  การน าผลงาน
ของนกัศกึษาไปพฒันา การแลกเปลีย่นวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญ การจัดการเรียนแบบ e-Learning การ
พฒันาการเรียนการสอน การด าเนินการวิจัย การจัดฝึกอบรม ซึ่งส านกัสามารถให้บริการแก่คณาจารย์ 
คณะหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ได้ 
 

 วตัถปุระสงค์ข้อ 2 เพื่อออกแบบและพฒันาสือ่การเรียนการสอนด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการพฒันาสื่อการเรียนการสอนคือ ผู้สอนหรือผู้ ใช้สื่อท่ีมีความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในการสอนมีสว่นร่วมในการออกแบบและพฒันาสื่อ โดยมีส านกัเป็น
ผู้จดัท าสือ่ต้นแบบ ทัง้นีส้ านกัยงัคงเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาสือ่ ระบบใหม่ๆ และเทคโนโลยีตา่ง ๆ เพื่อ
ใช้ในการศกึษา เช่น  การใช้สื่อประสม การเรียนทางไกล ชุดการเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น  มากกว่าเป็น



ผู้ผลิตจ านวนมาก  สื่อท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
ส านกัควรหาความร่วมมือจากหนว่ยงานอ่ืนให้เป็นผู้ผลติสือ่ในปริมาณมาก หรือเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นแล้ว
ส านกัเป็นผู้ประกอบชิน้สว่นและควบคมุคณุภาพ ภายใต้ระบบการบริหารงานคณุภาพท่ีเป็นสากล  
 การพฒันารูปแบบสือ่การเรียนการสอน รูปแบบสื่อท่ีควรได้รับการพฒันามากท่ีสดุคือรูปแบบ
สือ่ท่ีสอดคล้องกบัระบบการศกึษาใหม่ การเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษา
ตลอดชีวิต  รองลงมาคือรูปแบบสือ่ต้องล า้หน้า โดดเดน่ และทนัสมยั มีการจดสิทธิบตัรเพื่อใช้ในวงกว้าง 
มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบ และสื่อท่ีได้ต้องเอือ้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการสื่อสาร 
และคอมพิวเตอ ร์ อีกทัง้สื่อ ท่ีจัดท าควรเ น้นทางด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเป็น
ภาพเคลื่อนไหวหรือจ าลองสถานการณ์ จัดท าเป็นต้นแบบบทเรียน online พฒันาสูก่ารเรียนแบบ e-
Learning หรือจดัท าสื่อท่ีมีรูปแบบโต้ตอบได้ สร้างปัญหาให้คิด สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลาย
อยา่ง และสามารถหาผลลพัธ์ได้หายวิธี  นอกจากนี ้ควรพฒันาสื่อเป็นภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดท าสื่อ
เป็นชุดใหญ่ บูรณาการรวมกนัหลาย ๆ วิชา อีกทัง้การจัดท าสื่อให้กับสถาบนัในวิชาพืน้ฐานหรือรายวิชา
ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาไม่ผา่นเป็นจ านวนมาก 
 

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญัมากท่ีสดุคือ ส านกัควรมีการเผยแพร่  
ผลงานวิจยัและการน าไปใช้ประโยชน์ และการส ารวจความต้องการของกลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนัในด้าน สื่อการเรียนการสอน การอบรมสมัมนา การวิจัยและการบริการวิชาการ  แนว
ทางการพัฒนารองลงมาคือการวิจัยและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีเป็นพลวตั อิงตามสมรรถนะ
ของผู้ เข้ารับการอบรม การวิจัยด้านการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบสื่อการ
สอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning โดยให้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านอาชีวศึกษา 
ด้วยวิธีการวิจยัเชิงบูรณาการ และรูปแบบความสมัพนัธ์การจัดการศึกษาในระบบกับนอกระบบ และ
การเทียบโอนประสบการณ์ เข้าสูค่ณุวฒุิวิชาชีพ  
 

 วตัถุประสงค์ข้อ 4 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบง่แนวทางการพฒันาเป็น 2 สว่นคือ การพฒันาบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอกส านกั โดยการพฒันาบุคลากรภายในมีแนวทางท่ีส าคญัมากท่ีสดุคือการพฒันาการ
ท างานร่วมกันและการสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการท างานเพื่อองค์กร  รองลงมาได้แก่ การเพิ่ม
ความรู้ และทกัษะโดยเฉพาะด้านภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และศกัยภาพทางวิชาการ
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนา ให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ผลงาน อีกทัง้การเพิ่ม
ประสบการณ์และความรู้ด้านการสอนแบปกติ และแบบ e-Learning การสนบัสนุนการศึกษาต่อทุก
ระดบัการศกึษาโดยเน้นให้ตรงกบัสายงาน และการสง่เสริมการดงูานภายในและภายนอกประเทศ การ



เปิดโอกาสให้บุคลากรเป็นวิทยากรทัง้ภายในและภายนอก การพฒันาให้มีบทบาทเชิงธุรกิจ ทัง้นีส้ านกั
ต้องมีการจัดท าแผนพฒันาบุคลากรระยะยาว 3 ปี หรือ 5 ปี  ผลการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานของส านกั ซึง่จะเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาบุคลากรได้เป็นอยา่งดี  

แนวทางการพฒันาบุคลากรภายนอกระดบัมากท่ีสดุคือ ส านกัควรด าเนินการจัดอบรมเทคนิค
การสอน การจดัท าสื่อให้กับอาจารย์ระดบัอาชีวศึกษา โดยกระตุ้นให้อาจารย์มีการใช้สื่อเพิ่มมากขึน้ 
รองลงมาคือ ส านกัควรด าเนินการจดัอบรมให้ผู้บริหาร อาจารย์ของสถานศกึษาอาชีวะด้านการบริหาร
และการจดัการ นอกจากนีค้วรจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก เช่น การอบรมให้กับพนกังาน
ของบริษัทโดยด าเนินการในลกัษณะของผู้ประสานงาน 
 

 วตัถุประสงค์ข้อ 5 เพื่อร่วมจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางการ
พฒันาคือ  การสร้างระบบเครือขา่ยการเรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ยการศกึษาร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 
ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของส านักปี 2546 คือ เพื่อร่วมจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายและสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 พนัธกิจของส านกั คือ การพฒันาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน การ
วิจัย การพัฒนาบุคลากร และการเป็นท่ีปรึกษาทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบนั ซึง่มีแนวทางการพฒันาคือ ส านกัควรสานตอ่และพฒันางานสื่อการเรียนการสอน การพฒันา
บุคลากร การวิจยัและพฒันา และการบริการวิชาการ โดยจัดท าในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ทัง้นีก้ารวาง
แนวทางของส านกัต้องมีกรอบการท างานของหน่วยงานท่ีใกล้เคียงกันก่อน เพื่อลดความซ า้ซ้อนของ
การท างาน  มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายท่ีเป็นจุดเด่นอย่างชัดเจน โดยยึดเป้าหมายหลกัเป็นการ
พฒันาทางด้านอาชีวะและเทคนิคศกึษา ตามวตัถปุระสงค์การจัดตัง้ส านกั รวมถึงการด าเนินการตาม
นโยบายของสถาบนั 
 

นโยบายของส านกั คือ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจกับภาครัฐและเอกชนมีแนว
ทางการพฒันาคือ การสร้างความร่วมมือในเชิงวิชาการหรือในเชิงธุรกิจกบัหนว่ยงานตอ่ไปนีต้ามล าดบั
คือ หนว่ยงานด้านอาชีวศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบ สถาบนัอุดมศึกษา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
(กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม) ภาคอุตสาหกรรม สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 และจากนโยบายอีกข้อท่ีว่า พัฒนาส่งเสริมระบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบและ
ประเมินได้ มีแนวทางการพัฒนาคือ โครงสร้างการบริหารต้องมีความคล่องตัว ลดสายงานบังคับ
บญัชา และเน้นการประสานงานภายในหนว่ยงาน  
 



 วิสยัทศัน์ คือ เป็นศนูย์กลางการวิจยัพฒันา และให้บริการทางวิชาการ การศึกษาด้านอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ มี
แนวทางการพัฒนาคือ ส านักควรเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และเป็นหน่วยประกัน 
คณุภาพด้านสือ่การเรียนการสอนให้สถานศึกษาตา่ง ๆ  
 

 แนวทางในการพฒันาส านกัในด้านอ่ืน ๆ คือ 
  1. การประชาสมัพันธ์ผ่าน web site ของส านักซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการเพิ่มการประชาสมัพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก และภายในให้ทราบถึงการ
บริการของส านกัมากขึน้ 
  2. การรับงานจากคณะต่าง ๆ ท่ีตรงกับภาระงานและศกัยภาพของส านกัในสว่นของ
งานท่ีแตล่ะคณะจะจดัจ้างหนว่ยงานอ่ืนในการด าเนินการ โดยมีการก าหนดอตัราคา่บริการในกรณีการ
จดัท าสือ่การเรียนการสอน 
  3. การเป็นหนว่ยงานจดัการด้านการตลาดของสือ่ประจ าสถาบนั และมีการจดัตัง้กลุม่
ลกูค้าสมัพนัธ์ 
  4. งานด้านการตลาด ควรมีการประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก หรือกลุม่ 
เป้าหมายอยา่งตอ่เน่ือง 
  5. ส านกัควรจ าหนา่ยสือ่และฝึกอบรมให้กบับุคลากรในประเทศใกล้เคียง  
  6. ส านักเป็นผู้ด าเนินการ ประสานงานให้โครงการส าเร็จหรือได้ผลผลิต หรือจัด
ฝึกอบรมให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  
 

แนวทางการได้รายได้ของส านกั นอกจากเงินรายได้งบประมาณประจ าปีจากรัฐแล้ว ส านัก
ควรมีรายได้จาก 

1. กองทุนรวมเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนของสถาบัน โดยจัดเป็นงบประมาณ
ให้กบัส านกัในการบริการวิชาการให้กบัหนว่ยงานภายในสถาบนั 

2. แหลง่ทนุจากหนว่ยงานภายนอก โดยด าเนินการผลติสือ่ และจดัอบรมสมัมนา และ
การวิจัย ร่วมกันระหว่างคณะซึ่งเป็นแหลง่ความรู้ ส านกัเป็นแหลง่ผลิตและด าเนินการ และได้รับทุน
จากหนว่ยงานภายนอก ทัง้นีเ้ป็นไปตามศกัยภาพของหนว่ยงานแตล่ะแหง่ในการร่วมกนัด าเนินงาน 

3. การจดัจ าหนา่ยสือ่และหลกัสตูรฝึกอบรมผา่นทางระบบเครือขา่ย (internet)  
4. รายได้จากการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา ทัง้ในระบบปกติและการเรียนการ

สอนผา่นระบบ e-Learning   
5. การบริการวิชาการภายในสถาบนัเป็นการถ่ายโอนงบประมาณระหว่างคณะหรือ

สถาบนัให้แก่ส านกั โดยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการผลติงานเป็นภาระของเจ้าของงาน  


