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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า ในด้านบริบทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี ถึงแม้ว่ามีปัญหาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยปัจจัยเสริมทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร และศักยภาพ
ของบุคลากรมีความพร้อมต่อการน าการจัดการความรู้มาแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ผลด้านกระบวนการจัดการความรู้ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ และผลสุดท้ายคือเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมได้ ส่วนผลด้านกระบวนการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และ
ผลผลิตของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เมื่อน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในระบบประกันคุณภาพ เสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท าให้บุคลากรทุกฝ่ายให้การยอมรับเนื่องจาก
สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
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ค าส าคัญ 

การจัดการความรู้ , การประกันคุณภาพ , การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็นเรื่องของสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยเริ่มจากการตระหนักในความส าคัญ ความจ าเป็น 
แล้วให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจ เน้นก ารมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปาน, 2547) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางของการจัดการความรู้ ซึ่งใช้แนวคิดของการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
องค์กร ระดมความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และเป็นหลักการ
ที่มีแนวคิดเดียวกันกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ซึ่งใช้แนวคิดของการมีส่วนร่วม และ
ร่วมมือกันวางแผนการท างาน ลงมือปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผลการด าเนินงานร่วมกัน (ส.วาสนา, 2538) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึ กษา แต่พบว่ายังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ จากสาเหตุหลายประการ คือ    

1) การขาดความร่วมมือจากบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามตรวจสอบ และร่วมพัฒนา  
2) การประกันคุณภาพยังไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานปกติ   
3) บุคลากรไม่มีแนวทางในการสะสมองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4) ขาดการท างานที่เป็นระบบ  
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิธีการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเชิงระบบที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการให้
นักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ร่วมมือร่วมใจด าเนินการวิจัยร่วมกันในทุกขั้นตอน น าผลการปฏิบัติมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข (ธีร
วุฒิ, 2551) เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานบริบทที่แท้จริงของวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพราะให้ความส าคัญกับแนวคิดในการแสวงหาความจริงใน
ภาพรวมไม่แยกส่วน โดยการท าความเข้าใจว่าอะไรคือความจริง (what is real) ซึ่งความจริงดังกล่าวคือสิ่งที่เป็นคุณภาพนามธรรม 
(quality) หรือภาพของความเป็นจริง (image of reality) ในสิ่งที่คนได้กระท าจริง (สุชาติและกรรณิการ์, 2547) ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ซึ่งมีจุดเด่นคือ สามารถศึกษาจากวิธีการท างานของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดวิธีการที่เป็นรูปธรรม และด าเนินการให้เกิดผลในการปฏิบัติจริง และท าให้กลมกลืนกัน
ระหว่างแนวคิดกับการปฏิบัติจริง (ส. วาสนา, 2538) 
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วธิีการวิจัย 

มีข้ันตอน การด าเนินงานดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ 

จากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (key informants) จากนั้นจึงเป็นการน าวิธีการจัดการความรู้มาใช้ในการสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยใช้รูปแบบของการจัดการความรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านของการจัดการความรู้ การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
และบทสรุปอันน าไปสู่การตัดสินใจน ารูปแบบของการจัดการความรู้หรือการวางแผนที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในที่สุด  

2) การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยใช้กรอบการจัดการความรู้ คือ การบ่งชี้ความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 

3) การสังเกตการณ์และการสะท้อนกลับ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Before Action Review (BAR), After Action 
Review (AAR) การจัดเวทีประชาคม การท าประชาพิจารณ์ และการถอดบทเรียน เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ในทุกขั้นตอนและน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล และการหาข้อสรุปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ (ชาย, 2549) การตรวจสอบความถูกต้องโดยเทคนิคสามเส้า (triangulation 
technique) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูล เช่น ความหลากหลายของวิธีการจัดเก็บข้อมูล ( method 
triangulation) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึก
ด้วยบันทึกสนาม การใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย (sources triangulation) และการใช้ช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน (time 
triangulation) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง (member check) เพ่ือให้น้ าหนักกับความเที่ยงตรง 
(validity) ของข้อมูล ที่ส่งผลให้ข้อค้นพบหรือบทสรุปจากข้อค้นพบยืนอยู่บนหลักฐานที่หนักแน่น (ชาย, 2549)  น าไปสู่การตีความ
ข้อมูลที่ได้จัดประเด็นค้นหาความแตกต่าง ความเหมือนของข้อมูล (ผ่องพรรณและสุภาพ, 2553) และน าเ สนออย่างเป็นรูปธรรมใน
ที่สุด 

ผลการวจิัย 

ข้อค้นพบจากการศึกษาบริบทและการน าแนวทางการจัดการความรู้มาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีดังนี้ 
บริบทของการประกันคุณภาพ  

ปัจจุบันมีพ้ืนฐานจากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต และอนาคตเป็นผลพวงของการกระท าในปัจจุบัน บริบทจึงต้องครอบคลุม
สภาพการณ์ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ที่สามารถมองภาพในอนาคตได้ การวางองค์กรไว้เป็นศูนย์กลางของการท าความเข้าใจกับบริบท 
ท าให้สะดวกต่อการมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัย จ าแนกเป็น 4 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านการด าเนินงาน ด้านปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง กับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านของบุคลากร 

1. สภาพแวดล้อม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และการได้รับ
การยอมรับจากชุมชนตลอดมานับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนที่
สอนวิชาเกษตรกรรม ผ่านความเจริญก้าวหน้าในยุคทองของความเป็น “วิทยาลัยเกษตรอันดับหนึ่งของประเทศ” ด้วยการเป็น
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สถานศึกษาเกษตรดีเด่นแห่งแรกของประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง แม้จะไม่มีรูปแบบของการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นทางการ แต่วิทยาลัยได้แสดงบทบาทของการค านึงถึงคุณภาพมาโดยตลอด ซึ่งความส าเร็จเกิดจากการสั่งสม
ความส าเร็จของการท างานหนักร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ล้วนแต่มุ่งเน้นให้เห็นว่า ความส าเร็จของวิทยาลัยเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนอย่างแท้จริง 

2. งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพที่ต้องการ 
แต่การที่แนวนโยบายไม่ชัดเจน การตีความที่ต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ การจัดแบ่ง
ความรับผิดชอบที่ยังมีการเหลื่อมล้ า หรือซ้อนทับกัน การขาดระบบการท างานที่เรียกว่า ระบบคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย เป็นปัญหาส าคัญ ที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกับกระบวนการมีส่วนร่วม การเสริมแรงหรือการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรในระบบงานประกันคุณภาพ พิจารณาได้จากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการได้แก่                 
1) การประเมินคุณภาพของสมศ.ทุกๆ 5 ปี 2) การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3) นโยบายการประกัน
คุณภาพของ สอศ. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 4) การแข่งขันกับวิทยาลัยอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ส่วนปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
1) การบริหารงานของผู้บริหารในรูปของการสั่งการและการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 2) การให้ความส าคัญกับแนวคิดว่าการประกัน
คุณภาพคือการประกันการท างานปกติ 3) การคัดเลือกคณะท างานหรือการใช้คนให้ถูกกับงาน 4) การพิจารณาความดีความชอบใน
ลักษณะของแรงจูงใจเพ่ือตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ   

4. ศักยภาพของบุคลากร บุคลากรของวิทยาลัยประกอบด้วย กลุ่มของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพ
ภายในทุกคนหมายถึงครูทั้งวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มีจุดแข็งที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  คือความรู้สึกว่าวิทยาลัยคือ
บ้านของตนเองที่ต้องรับผิดชอบทั้งความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น การรักษาภาพพจน์ที่ดี และวิธีการคิดว่าการท างานหนักก็
เพ่ือตอบแทนคุณของแผ่นดินเมื่อรวมกับคุณลักษณะนิยมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ในกลุ่มที่แนบแน่นเป็นเนื้อ
เดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นศักยภาพที่น าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน
ข้อจ ากัดบางประการเช่น การท างานไม่เต็มที่ ด้วยทัศนคติว่าวิทยาลัยไม่ใช่ของเราคนเดียว ความรู้สึกเป็นปมด้อยในเรื่องความไม่สมดุล
ระหว่างผลตอบแทนน้อยกับภาระงานที่หนัก อัตตาหรือความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าคนอ่ืน และการไม่สอนงานกันเอง หรือไม่ใฝ่ใจที่จะ
เรียนรู้งานจากบุคคลอ่ืน อันเนื่องจากช่องว่างของบุคคลอันเนื่องจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน เป็นประเด็นส าคัญในการ
ออกแบบงานวิจัยเพื่อหาวิธีลดทอนข้อจ ากัดดังกล่าว เพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จที่คาดหวังของบุคลากร ทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ 

จากวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   มีผล 3 ประการ ดังนี้
  ผลด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ 

1. การวางแผน มีการบูรณาการทฤษฎีการยอมรับ (adoption process) มาใช้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งต้องประกอบด้วย
วิธีการที่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ในรูปแบบคณะท างาน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับอ านวยการและคณะท างานระดับปฏิบัติการ 
ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับคือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้ องท างานร่วมกัน ต้องมีความตื่นตัว หรือความ
ตระหนักในสิ่งที่ต้องท า (awareness) จากนั้นจึงมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ใฝ่รู้ (interest) เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนไตร่ตรองถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม (evaluation) โดยการใช้เทคนิคระดมสมองและแผนที่ความคิด ร่วมกับการท าเวทีประชาคม 
น าไปสู่การลงมือท ากิจกรรมนั้นด้วยตนเอง (trial) สิ่งที่ต้องการคือการยอมรับในผลที่เกิดขึ้นน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง (adoption)  
ด้วยการจัดท าประชาพิจารณ์ มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอน ท าให้ได้แผนการจัดการความรู้ที่ประยุกต์จาก
กรอบการจัดการความรู้ของ ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นรูปแบบตั้งต้น  

2. การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  เป็นขั้นตอนท่ีน าแผนการจัดการความรู้มาด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  
(1) การบ่งชี้ความรู้  โดยเทคนิคสังคมมิติ ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 8 ประการของสถานศึกษา  

ภายใต้แนวคิดว่าการประกันคุณภาพคือการท างานปกติ โดยเริ่มจากคณะท างาน ที่เรียกว่า KM Team รับผิดชอบท าหน้าที่ตรวจสอบ 
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เอกสารที่จ าเป็นส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องเพ่ิมเติมแบบรายงานข้อมูล แบบนิเทศติดตามผล แบบบันทึก
บทเรียนและการถอดบทเรียน คณะท างานได้เกิดการเรียนรู้ว่าการบ่งชี้ความรู้จะช่วยในการจ าแนกแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
และต้องสร้างหรือแสวงหาอะไรมาเพ่ิมเติม 

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการเน้นย้ าแนวคิดของงานประกันคุณภาพว่าเป็นการประกันการท างาน
มากกว่าการประกันเอกสาร คณะท างานใช้วิธีการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสร้างตารางแสดงการสร้างและ
แสวงหาความรู้ และการถอดบทเรียนในการออกแบบการจัดเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ใช้งาน และวิธีการก าจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
ออกจากระบบ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 

(3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานป้องกัน การหลงทาง (ท าในสิ่งที่ไม่ควรท า ไม่ท าในสิ่งที่ควรท า) ด าเนินการจัดกลุ่มความรู้ จัดท ากรอบคู่มือระบบ และการ
ถอดบทเรียน ได้รูปแบบของคู่มือระบบที่มีองค์ประกอบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครบถ้วน และพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง ของผู้ปฏิบัติในการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู้รับผิดชอบจัดท าคู่มือระบบของ งาน แผนกวิชา ฝ่าย ประกอบด้วยขั้นตอน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคม และการถอดบทเรียน พัฒนาคู่มือระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยก าหนดวิธีการจาก
ภาระงานจริง และการปฏิบัติงานจริง  

(5) การเข้าถึงความรู้ ด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ การประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าสื่อ เอกสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดเวทีประชาคม และการถอดบทเรียน เป็นการเรียนรู้แนวความคิด ทัศนคติในการ
จัดเก็บและกระจายความรู้ไปสู่การด าเนินงาน เพ่ือให้มีการน าคู่มือระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้อย่างต่อเนื่องแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
ของการประกันคุณภาพท่ีผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้ในสภาพจริง 

(6) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ แผนกวิชาซึ่งเป็นหน่วยประกันคุณภาพที่ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้บริหาร มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ และการถอดบทเรียน 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ โดยการสร้างบทบาทที่พึงประสงค์ผ่านกระบวนการ
กลุ่มในการมีส่วนร่วม น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัย 

(7) การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการที่สอดรับกันในการท าให้การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประกันคุณภาพ เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน และหลอมรวมอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานปกติ โดยใช้เครื่องมือคือการจัดเวทีจัดการความรู้ในทุกระดับรวมจ านวน 
128 ครั้ง ตลอดช่วงด าเนินกิจกรรม               

3. การสังเกตการณ์ เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการควบคู่ไปกับวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ ซึ่งคณะท างานทั้งระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ ด าเนินการในทุกข้ันตอนของการจัดการความรู้ 
โดยการใช้แบบบันทึกก่อนปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับแบบบันทึกหลังปฏิบัติการ การใช้แบบสะท้อนตนเองเพ่ือสร้างภาพของความคิด
ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย การใช้คู่มือปฏิบัติงานเป็นกรอบส าหรับการปฏิบัติและจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือส าคัญของการจัดการ
ความรู้คือการถอดบทเรียน เพ่ือสรุปประเด็นว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเจาะเก็บข้อมูลใน
ประเด็นส าคัญ หรือประเด็นที่ยังตกค้างจากการสังเกตด้วยเครื่องมืออ่ืน 

4. การสะท้อนผล ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้การยอมรับว่าระบบประกัน
คุณภาพที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในบริบทของวิทยาลัยได้จริง 
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ผลด้านกระบวนการวิจัย  
การน ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการวิจัย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นหลัก 2 ประการคือ การ

ด าเนินการวิจัย และคุณลักษณะของผู้วิจัย 
1. การด าเนินการวิจัย: การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ การที่ผู้วิจัยมองภาพของปัญหาเป็นภาพเดียวกับผู้มีส่วนร่วมในการ

วิจัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจบริบทเป็นอย่างดี และการให้ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจัย โดยการ
เปิดเผยบทบาทของผู้วิจัย และใช้ทุกโอกาสในการร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ แต่ยังคงรักษาสถานภาพของการเป็นผู้กระตุ้น หรืออ านวย
ความสะดวกมากกว่าบทบาทของการชี้น า ในขณะเดียวได้บูรณาการเทคนิคการถอดบทเรียน มาใช้ในการเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนอีก โดยรักษาความยืดหยุ่นของขั้นตอน วิธีการ เพื่อไม่ให้เกิดความตงึเครียดในระหว่างการ
วิจัย ส่งผลให้การวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สร้างการมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ต้นจนจบการวิจัยอย่างได้ผล  

2. คุณลักษณะของผู้วิจัย: เครื่องมือส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวคิดว่าตัวผู้วิจัยเองเป็นเครื่องมือของการวิจัย 
พบว่ามีความสอดคล้องหลายประการกับคุณลักษณะของนักวิจัย (ธีรวุฒิ, 2551) ดังนี้ 

(1) ความรู้สึกร่วม (empathy) ในทางปฏิบัติต้องให้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องตระหนักในบทบาทและ
หน้าที่เฉพาะของความเป็นผู้วิจัยอยู่ตลอดเวลา  

(2) การเป็นที่ยอมรับ (credible) ด้วยการเปิดเผยบทบาทของผู้วิจัย และความสัมพันธ์ที่ดี  ผู้วิจัยจะได้รับการยอมรับ
อย่างรวดเร็ว จะได้ข้อมูลเชิงลึก หรือ “ความจริงระหว่างบรรทัด” จากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมากข้ึน 

(3) การร่วมมือและช่วยเหลือ (cooperative and helpful) ผู้วิจัยไม่ใช่ผู้เก็บเกี่ยวหรือตักตวงข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องก่อให้เกิดความรู้สึกของความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(4) ความเสมอภาค (equality) ผู้วิจัยต้องรักษาความเสมอภาคที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุก
สถานการณ์ จึงจะได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกลับมาจากทุกคนในทุกสถานการณ์  

ผลผลิตของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ผลอย่างเป็นรูปธรรมของการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ เกษ 

ได้แก่ 
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ต้องเริ่มต้นจากการสร้างวิสัยทัศน์ การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการยอมรับ ในกระบวนการที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรมีความพร้อม และความมุ่งมั่นในการที่
จะพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพ และตระหนักว่าผลของการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของวิทยาลัย การจัดการความรู้จึงถูกน ามาใช้ในฐานะเป็นวิธีการที่น าไปสู่เป้าหมาย บริบทที่ชัดเจน เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ 
ท าให้ภาพของปัญหาและความจริงที่เป็นอยูถู่กต้อง และทุกคนมองเห็นเป็นภาพเดียวกัน  

2. การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมทั้ง 7 ขั้นตอน มุ่งเน้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานในรูปคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันในการติดตาม ดูแลให้การปฏิบัติอยู่ในกรอบ
ของการจัดการความรู้ พบว่าเอ้ือต่อการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมมากที่สุด อาทิ ร่วมกันคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง ร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ลงท้ายด้วยการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับขั้นตอนการสังเกตการณ์ ผสมกับขั้นตอนการ
สะท้อนกลับ ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพราะการถอดบทเรียนจะน าไปสู่ข้อสรุปที่ วนกลับไปใช้ในกิจกรรมขั้นต่อไป ข้อค้นพบ
ประการส าคัญที่เรียนรู้ได้คือ กระบวนการจัดการความรู้ สามารถบูรณาการใช้กับวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้อย่าง
กลมกลืน 
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อภิปรายผล 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด แต่เมื่อ
มีปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แม้จะขาดประสบการณ์ในการจัดการ
ความรู้ แต่เมื่อพิจารณาถึงบริบทของการประกันคุณภาพพบว่า สภาพแวดล้อมที่สั่งสมความส าเร็จมาเป็นเวลายาวนาน การรับรู้ถึง
ปัญหาของการประกันคุณภาพในสภาพจริง และมีปัจจัยสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และประการส าคัญคือศักยภาพ
ของบุคลากรที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา เมื่อน าแนวคิดในการน าวิธีการจัดการความรู้  มาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย การใช้กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนเพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของบุคลากรทุกฝ่าย         

การน าวิธีการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าเกลียวหรือวงรอบของการจัดการหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรไม่สามารถหยุดนิ่งได้ และระบบประกันคุณภาพ ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ งานวิจัยนี้เป็น
เสมือนจุดเริ่มต้นหรือตัวอย่างซึ่งองค์กรต่างๆ หากจะน าไปใช้ต้องมีการศึกษาบริบทขององค์กรเองอย่างลึกซึ้ง ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของคน การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงาน
จริง การสร้างความรู้ความเข้าใจจึงต้องตรงกัน รักษาทัศนคติการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท างานอย่างเป็นระบบ 
เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดการความรู้ไม่ใช่แฟชั่น แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้
เกิดความคงทนและยั่งยืน จึงควรมีการตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร และสร้างให้การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลคือส่งเสริมให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ สร้างแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควร
ก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของทุกองค์กร เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดย
ใช้กลไกระบบประกันคุณภาพและองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ เป็นเครื่องมือในการด าเนินง านประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย ผลคือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผ่านการประเมินคุณภาพฯจาก สมศ. รอบท่ี 3 ในระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

การน ารูปแบบของกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ในหัวข้ออ่ืน 

 


